
18(�4VSHYGXW�%OXMIRKIWIPPWGLEJX�w�7EEVFV²GOIR�w�+IVQER]

L 09
FORM NO. 769-02686A











4

13

24

34

44

54

65

74

84

94

104

115



Norsk Betjeningsanvisning

84

Innholdsfortegnelse
For din sikkerhet . . . . . . . . . . . . 84
Lær apparatet å kjenne . . . . . . . 87
Monteringsanvisning . . . . . . . . . 87
Anbefalinger for olje- og drivstoff 88
Driftsanvisning . . . . . . . . . . . . . . 88
Vedlikehold og reparasjon . . . . . 89
Garanti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Utbedring av feil  . . . . . . . . . . . . 92
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . 93

Angivelser på typeskiltet
Før opp angivelsene på typeskiltet 
på maskinen her i det nedenstående 
feltet.
Du finner typeskiltet i nærheten 
av motoren. 
Disse angivelsene er meget viktige 
for kundeservice for senere 
identifikasjon og bestilling 
av reservedeler for maskinen.

Disse og andre informasjoner 
om maskinen finner du i den 
separatet CE-konformitets-
erklæringen som er en del 
av driftsveiledningen.

For din sikkerhet 

Riktig bruk av maskinen
Denne maskinen er beregnet kun
– for bruk i henhold til de 

beskrivelsene og 
sikkerhetshenvisningene som 
er oppført i denne 
betjeningsveiledningen,

– for bruk i hus- og fritidshage,
– for klipping av gresskanter og små 

utilgjengelige gressflater 
(f. eks. under busker),

– såsom som løvsuger for mindre 
flater (f. eks. langs gjerder, murer 
og ved blomsterbed, eller rundt 
omkring trær).

Denne maskinen er ikke godkjent 
for bruk som går ut over dette. 
Brukeren er ansvarlig for skader på 
tredje personer og deres eiendom.
Bruk maskinen kun i den tekniske 
tilstanden som er foreskrevet 
og levert av produsenten.
Forandringen som er foretatt av 
brukeren selv på maskinen, utelukker 
et ansvar fra produsentens side for 
skade som forårsakes på grunn av 
dette.

Før drift må alle veiledningene 
leses igjennom
n Les omhyggelig igjennom disse 

veiledningen og gjør deg fortrolig 
med betjeningen og håndteringen 
av maskinen.

n Ikke bruk maskinen dersom 
du er trøtt eller syk, eller dersom 
du har nytt alkohol, narkotika eller 
tatt medikamenter.

n Barn og ungdom under 16 år 
må ikke få lov å bruke maskinen.

n Undersøk maskinen før du bruker 
den. Skadete deler må skiftes ut. 
Se etter om det renner ut drivstoff. 
Vær sikker på at alle 
forbindelseselementer er satt 
på og er festet fast. Deler av 
knivpåsatsen som har rift, 
sprekker eller har andre skader 
må skiftes ut. Vær sikker på at 
knivpåsatsen er skikkelig satt 
på og er godt festet fast. 
Vær sikker på at vernedekslet 
for knivpåsatsen er skikkelig satt 
på og befinner seg i anbefalt 
stilling. Dersom disse 
henvisningene ikke følges, kan 
det føre til skade for brukeren 
og personer som befinner seg 
i nærheten. Maskinen kan også 
ta skade.

n Bruk kun original reservetråd med 
en diameter på 2,67 mm. Bruk 
aldri snor som er metallforsterket, 
tråd, kjede, tau e.l. Disse kan 
brekkes av og bli til farlige 
prosjektiler.

n Vær alltid oppmerksom på at det 
er fare for hode, hender og føtter.

n Trykk på gasspaken. 
Den må alltid automatisk 
gå tilbake i nullposisjon. Foreta 
alle innstillinger eller reparasjoner 
før maskinen settes i drift.

n Rengjør området hvor du vil klippe 
før du bruker maskinen. Fjern alle 
gjenstander som steiner, 
glassbiter, spiker, streng eller tråd 
som kan bli slengt rundt eller 
som kan bli hengende fast 
i knivpåsatsen. Hold barn, 
tilskuere og dyr borte fra området 
hvor du arbeider. Disse må holdes 
fjernt på minst 15 m avstand, det 
er alltid en viss fare for at tilskuere 
kan bli truffet av gjenstander. 
De bør helst ha på seg øyevern. 
Dersom personer kommer 
i nærheten av deg under arbeidet, 
bør du straks slå av motoren 
og knivpåsatsen.

Sikkerhetsveiledninger for 
gresstrimmer med bensindrift
Bensin er meget brannfarlig 
og dampen kan eksplodere dersom 
den blir antent. Foreta derfor 
følgende sikkerhetstiltak:
n Bensin må kun oppbevares 

i beholderen som er beregnet 
og godkjent for dette.

n Ikke la bensin som er rent 
ut få anledning til å antennes. 
Start motoren først når bensin-
dampen er borte.

n Slå alltid motoren av og la den 
avkjøle før du fyller tanken. Ikke 
fjern lokket på tanken og fyll ikke 
tanken så lenge motoren er varm. 
Bruk maskinen aldri uten 
at tanklokket er helt skrudd fast. 
Skru lokket langsomt av for 
å langsomt forringe trykket som 
er i tanken.
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n Bensin må fylles eller blandes 
på et rent, godt ventilert sted 
ute i det fri hvor det ikke er gnister 
eller flammer. Skru lokket 
på tanken først langsomt opp 
etter at motoren er slått av. 
Ikke røk når du blander eller fyller 
bensin. Tørk straks opp bensin 
som er rent ut.

n Transporter maskinen minst 10 m 
bort fra fyllestedet før du starter 
motoren. Ikke røk og pass på at 
det ikke oppstår gnister eller åpne 
flammer i dette området når du 
fyller bensin eller når du bruker 
maskinen.

Under driften
n Maskinen må aldri startes opp 

og den må aldri være i gang 
når du befinner deg i et lukket rom 
eller inne i en bygning. Innånding 
av eksosen kan være livsfarlig. 
Bruk maskinen kun ute i det fri.

n Bruk vernebrille og hørselsvern 
når du bruker maskinen. 
Ved støvete arbeid må du bruke 
ansikts- eller støvmaske. 
Det anbefales at du bruker 
en skjorte med lange armer.

n Ha på deg lange, tykke bukser, 
bruk støvler og hansker. Ikke bruk 
løse klær, smykker, korte bukser, 
sandaler, eller gå aldri barfot. 
La ikke håret henge ned over 
skuldrene.

n Verneplaten for knivpåsatsen 
må alltid settes på når du bruker 
maskinen som gresstrimmer. 
Begge trimmetrådene må være 
trukket ut under driften og det 
må brukes riktig tråd. 
Trimmetråden må ikke trekkes 
ut lengre enn til enden 
av verneplaten.

n Maskinen har en kopling. 
Skjærepåsatsen står stille 
i tomgang. Dersom den ikke 
står stille, må du la maskinen 
innstilles hos en mekaniker 
hos forhandleren.

n Før innkoplingen av maskinen må 
du være sikker på at trådspolen/
skjærekniven ikke er.

n Innstill håndtaket for din størrelse, 
slik at du sikkert kan holde 
apparatet.

n Knivpåsatsen på maskinen 
må ikke berøres.

n Bruk maskinen kun ved dagslys 
eller ved tilstrekkelig kunstig lys.

n Unngå å slå på maskinen for ofte. 
Vær klar for å betjene maskinen 
når du trekker i startersnoren. 
Pass på at maskinen befinner seg 
i stabil posisjon når den startes. 
Vennligst ta hensyn til start/stopp 
anvisningen.

n Bruk denne maskinen kun for 
de arbeider den er beregnet for.

n Ikke len deg for mye framover, 
stå alltid fast og hold balansen.

n Hold maskinen fast med begge 
hendene under driften.

n Hold hendene, ansiktet og føttene 
borte fra alle bevegelige deler. 
Berør ikke knivpåsatsen så lenge 
den dreier seg, ikke prøv å stoppe 
den.

n Slå motoren STRAKS av dersom 
den vibrerer usedvanlig sterkt. 
Vibrasjoner er tegn på problemer. 
Kontroller maskinen for løse 
bolter, mutrer eller andre skader 
før du skjærer videre. 
Om nødvendig må det repareres 
eller skift ut de skadete delene.

n Ikke ta i motoren og lyddemperen. 
Disse delene blir meget varme 
under driften. De er også varme 
en stund etter at motoren 
er slått av.

n Ikke la motoren gå fortere enn 
nødvendig for å trimme kantene. 
La ikke motoren ha for høyt turtall 
når du ikke arbeider.

n Stopp alltid motoren 
når skjæringen blir forsinket eller 
når du går fra et sted til et annet.

n Når du treffer på et 
fremmedlegeme eller dersom 
maskinen henger fast i noe, 
må motoren straks stoppes 
og det må kontrolleres om det 
er oppstått en skade. Bruk aldri 
maskinen dersom deler er løse 
eller ødelagt.

n Stopp arbeidet og slå av motoren 
av for vedlikehold, reparasjon eller 
for å skifte knivpåsatsen eller 
andre påsatser. I tillegg trekkes 
tennpluggkontakten ut.

n Bruk kun originale reservedeler 
for reparasjon. Disse delene 
kan fåes hos forhandleren.

n Bruk aldri deler, tilbehør eller 
påsatser som ikke er godkjent for 
denne maskinen. Det kan oppstå 
stor fare og skader på brukeren 
eller maskinen som følge av dette. 
Dessuten kan garantien opphøre.

n Hold maskinen ren og pass 
på at det ikke blir hengende igjen 
planter eller andre gjenstander 
mellom knivpåsatsen 
og verneplaten.

n For å forhindre brannfare 
må skadete lyddempere 
og gnistslokkere som er skadet 
skiftes ut, rengjør motoren 
og lyddempere for gress, blader, 
overflødig fett og sot.

n La alle reparasjoner bli foretatt 
på et fagverksted.

Driftstider
Ta hensyn til de nasjonale/
kommunale forskriftene 
når det gjelder driftstider 
(evt. hos kommunen).

Andre sikkerhetsveiledninger
n Så lenge tanken er fylt med 

bensin, må maskinen ikke lagres 
i en bygning hvor dampen kan 
komme i berøring med gnister 
eller åpen flamme.

n La motoren avkjøle før transport 
eller lagring. Fest maskinen godt 
fast for transport.

n Lagre maskinen tørt, i et lukket 
rom for å beskytte den mot 
uvedkommende bruk eller for 
å unngå skader. Hold barn 
borte fra maskinen.

n Maskinen må aldri sprøytes 
på med vann eller andre væsker. 
Hold holdestangen alltid tørr, ren 
og støvfri. Rengjør den etter hver 
bruk, ta hensyn til henvisningene 
om rengjøring og lagring.
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n Gammel bensin/olje eller rester 
av emballasjen må kastes 
på en forskriftsmessig måte.

n Ta godt vare på denne 
veiledningen. Les ofte igjennom 
den og bruk den til å undervise 
andre brukere. Dersom du låner 
maskinen til andre, må denne 
veiledningen også følge med.

Ta godt vare på denne veiledningen!

Symboler på apparatet
Denne betjeningsveiledningen 
beskriver sikkerhets- og 
internasjonale symboler og tegn 
som kan være avbildet på denne 
maskinen. Les igjennom 
brukerhåndboken for å gjøre 
deg fortrolig med alle sikkerhets-, 
monterings-, drifts- og 
reparasjonsveiledninger.

7MOOIVLIXW��SK�
EHZEVWIPWW]QFSP

Viser fare, advarsel eller grunn 
til å være forsiktig. Kan brukes 
sammen med andre symboler 
og merker.

0IW�MKNIRRSQ�
FIXNIRMRKWZIM�
PIHRMRKIR�

Dersom forskriftene og forholds-
reglene ikke blir fulgt, kan det 
ha alvorlige skader som følge. 
Les igjennom betjenings-
veiledningen før bruk av maskinen.

&VYO��]I��SK�
L�VWIPWZIVR�

Objekter som blir slengt rundt kan 
føre til alvorlige øyeskade og sterk 
lyd kan føre til tap av hørselen. Bruk 
øye- og hørselsvern under driften av 
maskinen.

&VYO�LSHIZIVR�

Objekter som faller ned kan føre 
til alvorlige hodeskader. Ha på deg 
hodevern når du bruker dette 
apparatet.

,SPH�XMPWOYIVI�
FSVXI�

Alle tilskuere, særlig barn og husdyr, 
må holdes minst 15 m borte 
fra arbeidsområdet.

&IRWMR��

Bruk alltid ren og ny, blyfri bensin 
for å bensinblandingen.

3PNI��

Bruk kun den oljen som er tillatt 
i henhold til betjeningsveiledningen 
for bensinblandingen.

8MRK�WSQ�FPMV�
WPIRKX�VYRHX�IPPIV�
VSXIVIRHI�HIPIV�
OER�JSVÅVWEOI�
EPZSVPMKI�WOEHIV�

Ikke bruk maskinen når 
vernedekselet for snittet ikke 
er skikkelig plassert. Hold deg borte 
fra trådspolen som dreier seg og 
fra skæreklingen.

7OEVTI�OPMRKIV�

Skarp klinge på vernedekselet 
og også skarp skjæreklinge. 
For å unngå alvorlig skade, 
må du ikke berøre kniven.

&PÅWIXYVFMRIR�OER�
SKWÅ�JSVÅVWEOI�
EPZSVPMKI�WOEHIV��

Før alle rengjørings-, innstillings- 
hhv. vedlikeholdsarbeider 
må motoren alltid stoppes og 
du må vente til alle bevegelige 
deler er stoppet opp.

%HZEVWIP�SQ�
ZEVQI�SZIVJPEXIV��

Berør ikke varme lyddempere, 
drev eller sylinder. Dette kan føre 
til alvorlige forbrenninger. Disse 
delene blir usedvanlig varme under 
driften og er også varme en tid etter 
av maskinen er slått av.

&VYO�JSXZIVR�SK�
LERWOIV�

Under driften av denne maskinen 
må det brukes slitesterke støvler 
og arbeidshansker.

8IRRFV]XIV�
PÅ / START / 
DRIFT

8IRRFV]XIV�
AV eller STOPP

'LSOI�
-RRWXMPPMRKIV

1 Full Choke startposisjon
2 Halv Choke mellomposisjon
3 Driftsposisjon

1EOWMQEPX�
SQHVIMRMRKWXEPP��

Ikke la maskinen gå hurtigere enn 
med maksimalt omdreiningstall
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Lær apparatet å kjenne

3&7��7OEHI�TÅ�ETTEVEXIX�
,IV�FPMV�JYROWNSRIRI�SK�FIXNIRMRKW��
SK�MRHMOEWNSRWIPIQIRXIRI�
FIWOVIZIX��-OOI�YXJ�V�RSIR�JYROWNSRIV�
IRRÅ�

fig. 1
1. Motor
2. Tanklokket
3. Starterhåndtak
4. Tennplugg
5. Chokespak

(Alt etter utførelse)
6. Oppsugingspumpe/primer
7. Luftfilter/lyddemper-deksel
8. Holder for skulderrem
9. På-av-bryter/tennbryter
10. Gasspak
11. D-formete håndtaket
12. EZ-Link™
13. Skaft
14. Deksel på skjærepåsats
15. Omkoplingshåndtak
16. Omkoplingssperre
17. Vifte
18. Knivpåsats
19. Kniv på trådskjærer
20. Avstandsmansjett

fig. 2–3 
1. D-formete håndtaket
2. Skaft
3. Stanghåndtak
4. Skrue
5. Underlagsskive
6. Vingemutter
7. Minimal avstand 15,2 cm
8. Holder for skulderrem
9. Avstandsmansjett

fig. 4–6
(Alt etter utførelse)
1. EZ-Link™
2. Utløsningsknapp
3. Knapp
4. Føringsnot
5. Hovedhullet
6. Øvre akslingsrør
7. Nedre akslingsrør

fig. 7–8
1. Holdebolt
2. Holder
3. Mutter
4. Skrue

fig. 9–11 
1. Gasspak
2. På-av-bryter/tennbryter
3. Hel chokeposisjon (1) *
4. Halv choke posisjon/

mellomposisjon (2) *
5. Driftsposisjon (3) *
6. Chokespak *
7. Oppsugingspumpe/primer
8. Startersnor
*  Alt etter utførelse

fig. 13–14
1. Omkoplingshåndtak
2. Omkoplingssperre

fig. 19–20
1. Chokespak

(Alt etter utførelse)
2. Skrue
3. Luftfilter

fig. 24–25
1. Regulering for tomgangsturtall
2. Tennplugg

Monteringsanvisning

Montering av det D-formete 
håndtaket
n For din sikkerhet må det 

D-formete håndtaket 
på holdestangen være montert 
før avstandsmansjetten. 
Holdestangen skyves nedover 
langs skaftet, slik at håndtaket 
befinner seg på skrått til motoren 
(fig. 2).

3&7
(IR�(�JSVQIXI�LÅRHXEOIX�QÅ�MOOI�
WO]ZIW�SZIV�EZWXERHWQERWNIXXIR��
(IXXI�OER�J�VI�XMP�WOEHI�
TÅ LSPHIWXERKIR�IPPIV�TÅ�QEWOMRIR�
n Bolter, underlagsskiver 

og vingemutrer settes 
på og trekkes fast.

Innstilling av det D-formete 
håndtaket
n Løsne vingeskruen. Det er ikke 

nødvendig å fjerne skruen 
og underlagsskiven.

n Det D-formete håndtaket dreies 
slik at håndtaket er plassert over 
skaftet. Minimal avstand: 15,2 cm 
(fig. 2).

n Ved å holde maskinen i 
driftsstilling (fig. 12), må det 
D-formete håndtaket settes i den 
posisjonen som gir den beste 
muligheten for god håndtering 
av maskinen, og vingeskruen 
skrues så fast (fig. 2).

Påsetting og innstilling 
av skulterrem 
(Alt etter utførelse)
n Trekk beltet igjennom spennen.
n Trekk skulderremmen over hodet 

og legg polsteret på skulderen.
n La kroken på skulderremmen 

smekke inn i metallholderen (8) 
(fig. 3). Still så beltet inn på en 
behagelig lengde. 

Bruk av EZ-LINKTM systemet

Henvisning
For å lette installeringen 
og fjerningen påsatsene, 
settes maskinen på gulven eller 
på en arbeidsbenk.

Fjerning av skjære-/
blåsepåsats eller annen 
påsats
n For å løsne påsatsen, dreies 

skruhåndtaket (3) mot venstre 
(fig. 6).

n Trykk utløsningsknappen (2) 
og hold den (fig. 4).

n Den øvre delen av skaftet (7) 
holdes godt fast og påsatsen 
trekkes rett ut av EZ-linkenTM 
koplingen (fig. 5).

Installering av skjære-blåse 
påsatsen og andre påsatser
n For å løsne påsatsen, dreies 

skruhåndtaket mot venstre (fig. 6).
n Hold påsatsen godt fast og 

skyv den rett inn i koplingen 
på EZ-linkenTM (fig. 5).
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Henvisning
Innretting av utløsningsknappen (2) 
med føringsnoten (4) 
gjør monteringen lettere (fig. 4).
n For festing dreies knappen (3) 

mot høyre (fig. 6). Vær sikker 
på at dreiehåndtaket sitter godt 
fast før driften.

Installering av dekselet 
på skjærepåsatsen
n Sett på dekselet med føringshull 

på holdebolten (1) (fig. 7).
n Rett dekselet inn slik at hullene 

i dekselet stemmer overens med 
hullene i holdebolten.

n Dekselet festes med skruen (4) 
fra høyre og mutteren (3) 
fra venstre til holderen (fig. 8).

n Pass på at det sitter godt fast 
og kontroller forbindelsen.

Anbefalinger for olje- og 
drivstoff

Annbefaling for oljetype
Bruk kun kvalitetsolje. API 
klassifikasjon TC (TSC-3) som blir 
tilbudt for luftavkjølte totaks motorer. 
Bland oljen for totakts motorer 
i henhold til anvisningen 
på beholderen, 1:40 (2,5 %).

Anbefaling for bensintype

Fare�
&IRWMR�IV�YRHIV�FIWXIQXI�
FIXMRKIPWIV�QIKIX�PIXX�ERXIRRIPMK�
SK IOWTPSWNSRWJEVPMK�
r (IX�QÅ�OYR�J]PPIW�TÅ�M�SQKMZIPWIV�
WSQ�IV�KSHX�ZIRXMPIVXI�SK�RÅV�
QSXSVIR�IV�WPÅXX�EZ��-�SQKMZIPWIRI�
EZ�XEROIR�IPPIV�TÅ�PEKVMRKWWXIHIX�
JSV�HVMZWXSJJ�QÅ�HIX�MOOI�V�OIW�SK�
EPPI�ERXIRRMRKWOMPHIV�QÅ�JNIVRIW�

r &IRWMRXEROIR�QÅ�MOOI�J]PPIW�JSV�JYPP�
�HIX�QÅ�MOOI�FIJMRRI�WIK�HVMZWXSJJ�
M TÅJ]PPMRKWWXYWWIR���
)XXIV TÅJ]PPMRKIR�QÅ�HIX�TEWWIW�
TÅ�EX�XEROPSOOIX�IV�PYOOIX�SK�
IV WMOVIX�

r 4EWW�TÅ�EX�HIX�MOOI�WTMPPIW�
HVMZWXSJJ RÅV�HY�J]PPIV��(VMZWXSJJ�
WSQ�IV�VIRX�SZIV�IPPIV�FIRWMRHEQT�
OER�ERXIRRIW��(IVWSQ�HIX�
FPI WTMPX�HVMZWXSJJ��QÅ�HIX�TEWWIW�
TÅ�EX�SQVÅHIX�IV�X�VOIX�
J�V QSXSVIR�WXEVXIW�MKNIR�

r +NIRXEXX�IPPIV�PIRKVI�LYHOSRXEOX�
IPPIV�MRRÅRHMRK�EZ�HEQTIR�
QÅ YRRKÅW�

Bruk alltid ren, ny blyfri bensin 
(som er høyden 60 dager gammel). 

Fyll på drivstoffet
n Fjern tanklokket.
n Fyll bensintanken. Fyll aldri 

for mye på!
n Bensintanken må lukkes godt 

igjen.
n Fjern maskinen ca. 10 m 

fra påfyllingsstedet/drivstoff-
beholderen, før motoren 
blir startet.

Anvisning om blanding 
av olje og bensin
Gammel og/eller feilt blandet 
drivstoff er ofte hovedårsak 
til at maskinen ikke går 
tilfredsstillende. Bruk kun fersk, ren, 
blyfri bensin. Følg anvisningene 
nøyaktig for den riktige bensin/olje 
blandingen.
En forskriftsmessig blanding 
av totakts motorolje og blyfri bensin, 
lages med, 1:40 (2,5 %). Ikke bland 
direkte i tanken.

Driftsanvisning

Starting av motoren

Bemerkning:
Motoren bruker Advanced Starting 
Technology (fjærunderstøttet start), 
her blir kraftforbruket vesentlig 
redusert ved starting. Trekk 
startsnoren så langt ut inntil motoren 
starter av seg selv (understøttet 
av fjæren). Det er ikke nødvendig 
å dra kraftig i snoren – det er heller 
ikke noen sterk motstand i snoren. 
Ta hensyn til at denne metoden ved 
starting er helt annerledes (og mye 
lettere) enn det du er vant med. 

n Bensin (Otto drivstoff) blandes 
med olje. Tanken blir fylt med 
denne blandingen. Se anvisning 
om blanding av olje og bensin.

n Bryteren settes (2) i posisjon PÅ [I] 
(fig. 9).

Tips: 
Ved starting av en maskin som har 
stått i lengre tid uten å være brukt, 
(eller som er helt ny eller som 
er vanskelig å starte), 
må innsugingspumpen trykkes 
20 ganger). 
n Innsugingspumpen (7) trykkes 

langsomt og helt ned 10 ganger. 
Drivstoffet må være synlig inne 
i pumpen (fig. 10), dersom dette 
ikke er tilfellet, må det trykkes 
tre ganger igjen eller så lenge 
inntil du kan se drivstoffet.

Ved maskiner med chokespak
n Sett choken i posisjon 1 (fig. 10).
n Sett maskinen på bakken, betjene 

gasspaken og hold spaken 
trykket. Trekk i startsnoren tre 
ganger i en kontrollert og jevn 
bevegelse (fig. 11). 

n Sett choken i posisjon 2 (fig. 10).
n Trekk i startsnoren (8) 1–5 ganger 

og gjennomfør en kontrollert, 
jevn bevegelse for å starte 
motoren (fig. 11).

n Trykk på gasspaken, slik 
at motoren blir oppvarmet 
innen 15 til 30 sekunder. 

Henvisning
Ved lav temperatur kan motoren 
trenge lengre tid for å bli varm 
og trenger også lenger for å oppnå 
høyeste hastighet.
Maskinen er skikkelig varm 
når motoren akselerer uten nøling.
n Når motoren er varm, setter 

du choken på posisjon 3 (fig. 10). 
Maskinen er nå driftsklar.
Dersom motoren nøler, setter 
du choken på posisjon 2 (fig. 10) 
tilbake og lar den først gå varm.

Dersom motoren ikke starter, 
gjentas skrittene 3-7.

!
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Henvisning:
– det er ikke nødvendig å bruke 

choken for å starte en varm 
motor. Bryteren settes i posisjon 
På [I] og chokespaken settes 
i posisjon 2.

–  choken settes i posisjon 3 
når motoren kveles ved forsøk 
på start. Gasspaken trykkes. 
Drai snoren. Motoren må starte 
etter 3 (tre) til 8 (åtte) forsøk.

Ved maskiner med chokespak
n Trekk i startersnoren med en jevn 

og kontrollert bevegelse inntil 
motoren starter (fig. 11).
Bemerkning: Under startingen 
må gasspaken ikke brukes.

n Etter motorstart må du vente 
i 10–15 sekunder før du betjener 
gasspaken.

Henvisning 
Når motoren ikke vil starte, 
må startprosedyren gjentas.

Stopping av motoren
n Ta hånden bort fra gasspaken (1) 

(fig. 9). La motoren avkjøle 
i tomgang.

n Tennbryteren settes i Stop (O) 
posisjon (fig. 9).

Holding av maskinen
Før du bruker maskinen må du stille 
deg i driftsposisjon (fig. 12). 
Kontroller følgende:
n Bruk øyevern og riktige klær.
n Hold den høyre armen lett bøyet 

mens hånden holder håndtaket 
på spaken.

n Den venstre armen må være rett 
og holder det D-formete 
håndtaket.

n Maskinen må befinne seg under 
livhøyden.

n Knivpåsatsen må holdes parallelt 
til bakken, slik at plantene 
som skal skjæres kan nåes 
lett uten at brukeren må bøye 
seg framover.

Omkopling mellom trimmer- 
og blåsefunksjon

3FW
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Trimmerfunksjon
For bruk som trimmer må 
omkoplingshåndtaket stå i øverste 
funksjon før maskinen kan startes.

Blåsefunksjon
For bruk som blåseren må 
omkoplingshåndtaket stå i underste 
funksjon før maskinen kan startes.

Omkopling av funksjonen
n Slå av motoren og vent til alle 

bevegelige deler er stoppet opp.
n Rød omkoplingssperre (2) på 

omkoplinhdhåndtaket (1) trykkes, 
inntil sperren blir frigitt (fig. 14).

n Omkoplingshåndtaket settes i den 
posisjonen som er nødvendig 
for arbeidsoppgaven (oppe/nede) 
inntil den røde omkoplingssperren 
smekker korrekt på.

n Start motoren igjen.

Tips for beste 
trimmingsresultater
n Hold skjærepåsatsen parallelt 

til bakken.
n Skjær kun med spissen på tråden, 

særlig langs murer. Dersom 
du skjærer med mer enn spissen, 
fører dette til dårligere resultat 
og motoren kan bli overbelastet

n Gress som er høyere enn 20 cm, 
må skjæres i små skritt ovenfra 
og nedover for å skåne tråden 
og unngå motstand av motoren.

n Om mulig bør du skjære 
fra venstre mot høyre. Å skjære 
mot høyre forbedrer 
skjæredyktigheten til maskinen. 
Gressavfall blir dermed slengt bort 
fra brukeren.

n Før gresstrimmeren langsomt 
i den ønskede høyden og ut fra 
skjæreområdet. Bevege deg 
enten framover eller bakover 

eller fra side til side. Skjæring av 
kortere stykker gir bedre resultat.

n Skjær kun når gresset eller 
ugresset er tørt.

Levetiden på skjæretråden 
avhenger 
– av de ovennevnte tips 

for skjæring;
– avhenger hvilke planter som skal 

skjæres;
– hvor de skjæres.

F. eks. blir tråden mere slitt 
dersom du skjærer langs 
en husvegg enn rundt et tre. 

Dekorativ skjæring
Snittet blir pent og dekorativt 
dersom du skjærer alle plantene 
rundt trær, pæler, gjerder osv.
Drei maskinen slik 
at skjærepåsatsen holder en vinkel 
til bakken på 30º (fig. 13).

Betjeningstips ved blåsedrift
n For å unngå for høy lydstyrke, 

må maskinen kun drives med 
det nødvendige turtallet.

n Bruk en rive eller en kost for 
å samle inn løse blad før du bruker 
blåseren.

n I støvete omgivelser må bakken 
fuktes lett, for å unngå en høy 
støvutvikling under blåsedriften.

n Pass på personer, barn eller dyr, 
åpne vinduer osv. når du bruker 
blåseren.

n Etter at maskinen har vært i bruk, 
må du samle inn alt løvet og andre 
ting og kaste disse.

Vedlikehold 
og reparasjon

Installering av reservesnoren 
som er klippet til på forhånd.
Bruk kun original tråd med 
en Ø på 2,67 mm, som er anbefalt 
av produsenten. Tråd og andre 
spesifikasjoner kan overopphete 
motoren hhv. kan skade maskinen.
n Før inn hhv. en ende på tråden 

i hullene ved siden av holdekroken 
(fig. 15).



Norsk Betjeningsanvisning

90

n Skyv enden på tråden så langt inn 
at de rager ut av trådhodet til 
venstre og til øyre (fig. 16).

n Trekk begge endene av tråden 
ut (fig. 17).
Endene på tråden må ha den 
samme lengden på hver side. 
Evt. må den lengre enden skyves 
tilbake og den kortere trekkes litt 
ut for å utjevne forskjellen mellom 
dem.

n Trimmetråden trykkes bak 
holdekroken for å sikre fast tråden 
(fig. 18).

Vedlikehold av luftfilteret
Fjerning av dekselet 
på luftfilteret/lyddemperen
n Sett choken  (dersom denne 

finnes) på halv chokeposisjon (2).

Henvisning
Chokespaken må stå i halvchoke-
posisjon (2) ved fjerning av luftfilter/
lyddemper-dekselet (fig. 19).
n Fjern de fire (4) skruene som 

holder dekselet på luftfilteret/
lyddemper (fig 19). Bruk en flat 
skrutrekker eller en T20 Torx 
skrutrekkerinnsats. 

n Trekk avdekningen av motoren.

Rengjøring av luftfilteret
Luftfilteret rengjøres etter 
ti driftstimer og smøres inn med olje. 
Dette er en viktig del av 
vedlikeholdet. Ved manglende 
vedlikehold av luftfilteret mister 
ansvaret (garantien) sin gyldighet.
n Fjern dekselet på luftfilteret/

lyddemper. Se fjerning 
av dekselet på luftfilter/
lyddemperen.

n Fjern luftfilteret bak dekselet 
på luftfilter/lyddemperen (fig. 20).

n Filteren vaskes med vann og 
rengjøringsmiddel (fig. 21). Filteret 
må skylles godt. Overflødig vann 
må trykkes ut. La filteret tørke helt.

n Smør filteret inn med litt ren olje 
(fig. 22).

n Trykk ut filteret slik at oljen fordeler 
seg og overflødig olje renner 
ut igjen (fig. 23).

n Sett luftfilteret inn igjen i dekselet 
på luftfilter/lyddemperen (fig. 20).

Henvisning
Dersom maskinen blir brukt uten 
luftfilter og deksel på luftfilter/
lyddemperen, slettes garantien.

Installasjon av dekselet 
på luftfilter/lyddemperen
n Legg dekselet på luftfilter/

lyddemperen over den bakre 
delen av forgasseren 
og lyddemperen.

Henvisning
Chokespaken må stå på HALV 
chokeposisjon (2) ved montering 
av luftfilter/lyddemper-dekselet (2) 
(fig.19).
n De fire (4) skruene settes inn 

i hullene på dekselet for luftfilter/
lyddemperen (fig. 19) og skrues 
på. Bruk en flat skrutrekker eller 
en T20 Torx skrutrekkerinnsats. 
Ikke skru den altfor fast.

Innstilling av forgasseren
Tomgangsturtallet kan innstilles med 
skruen (fig. 24). Denne innstillingen 
må kun foretas av et fagverksted.

Kontroller/skift 
ut tennpluggen
Bruk en Champion RDJ7Y (eller 
en likeverdig) tennplugg. Den riktige 
avstanden på elektrodene 
er 0,63 mm. Tennpluggen må tas 
ut etter hhv. 50 driftstimer 
og tilstanden må kontrolleres.
n Stopp motoren og la den avkjøle. 
n Trekk av tennpluggkontakten.
n Fjern smuss rundt om 

tennpluggen. 
n Drei tennpluggen ut til venstre 

med en tennpluggnøkkel.
n Kontroller/still inn avstanden 

på elektrodene med 0,63 mm 
(fig. 25).

Henvisning
Skadet, sotet eller smusset 
tennplugg må skiftes ut.
n Skru fast tennpluggen med en 

dreiemoment på 12,3–13,5 Nm. 
Ikke skru den altfor fast.

Rengjøring
Bruk en liten børste for rengjøring 
av utsiden på apparatet. Ikke bruk 
skarpe rengjøringsmidler. 
Rengjøringsmidler for 
husholdningen som inneholder 
olje som furuolje eller sitron eller 
løsemidler som kerosin, 
kan ødelegge kapslingen av plast 
og håndtaket. Fuktige steder 
tørkes av med en myk klut.

Lagring
– Maskinen må aldri lagres med 

drivstoff i tanken eller på steder 
hvor dampen kan støte på gnister 
eller åpen flamme.

– Før lagring må motoren avkjøle.
– Maskinen må lagres på et tørt 

sted, enten i et avlukke eller høyt 
oppe slik at ikke uvedkommende 
kan få adgang til å bruke den eller 
ødelegge den. Hold maskinen 
borte fra barn.

Langtidslagring
Dersom maskinen skal lagres over 
lengre tid, går du fram som følger:
n Alt drivstoff må tappes 

ut av tanken og samles opp 
i en beholder med samme type 
totakts blanding. Ikke bruk 
drivstoff som er mer enn 60 dager 
gammelt.

n Start motoren og la den gå inntil 
den stopper av seg selv. Dette 
er bevis på at det ikke er drivstoff 
igjen i forgasseren.

n La motoren avkjøle. 
Ta tennpluggen ut og hell 
på 30 ml motorolje eller totaks 
olje av høy kvalitet i sylinderen. 
Startsnoren trekkes langsomt 
for å fordele oljen. 
Sett tennpluggen inn igjen.

Henvisning
Ta ut tennpluggen og tøm all oljen 
ut av sylinderen før gresstrimmeren 
skal startes igjen etter lagringen.
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n Rengjør maskinen grundig 
og kontroller den for løse eller 
skadete deler. Skadete deler 
må repareres eller skiftes 
ut og løse skruer, mutrer og bolter 
skrues fast. Maskinen kan 
nå lagres.

n Maskinen må lagres på et tørt 
sted, enten i et avlukke eller høyt 
oppe slik at ikke uvedkommende 
kan få adgang til å bruke den eller 
ødelegge den. Hold maskinen 
borte fra barn.

Garanti

I ethvert land gjelder 
de garantibestemmelsene som 
vårt firma eller importøren har utgitt. 
Feil på maskinen blir reparert av oss 
innenfor rammen av garantiytelsen 
gratis, dersom årsaken til feilen 
kan føres tilbake til material- eller 
produksjonsfeil. Dersom det oppstår 
et garantitilfelle, må du henvende 
deg til forretningen der maskinen 
er kjøpt eller til nærmeste forhandler.
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Utbedring av feil

Ved andre spørsmål, må du henvende deg til din forhandler på stedet.
Alle informasjoner, bilder og spesifikasjoner i denne driftsanvisningen tilsvarer den nyeste standen for 
produktinformasjoner på det tidspunkt denne anvisningen går i trykken. 
Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer når som helst uten forhåndsmeldinger om dette. 

Feil Årsak Tiltak

Motoren starter ikke. Tenningsbryteren står på AV. Sett bryteren på PÅ.

Bensintanken er tom. Fyll bensintanken.

Primeren er ikke trykket langt 
nok ned.

Primeren trykkes 10 ganger langsomt 
helt ned.

Motoren er kvelt. Ved maskiner med chokespak:
Startingen foretas med chokespaken 
i driftsposisjon.

Ved maskiner med chokespak:
Trykk gasspaken og trekk i startersnoren.

Gammel eller feilt blandet 
drivstoff.

Tøm tanken / fyll på fersk 
drivstoffblanding.

Smusset tennplugg. Skift ut eller rengjør tennpluggen.

Motoren går ikke jevnt 
på tomgang.

Luftfilteret er stoppet til. Rengjør luftfilteret eller skift det ut.

Gammel eller feilt blandet 
drivstoff.

Tøm tanken / fyll på fersk 
drivstoffblanding.

Forgasseren er feilt innstilt. La forgasseren innstilles av kundeservice

Motoren akselererer ikke. Gammel eller feilt blandet 
drivstoff.

Tøm tanken / fyll på fersk 
drivstoffblanding.

Forgasseren er feilt innstilt. La forgasseren innstilles av kundeservice.

Motoren gir ingen ytelse eller 
slokker under klippingen.

Det har viklet seg gress rundt 
skjærehodet.

Stopp motoren og rengjør 
skjærepåsatsen.

Luftfilteret er smusset. Rengjør luftfilteret eller skift det ut.

Gammel eller feilt blandet 
drivstoff.

Tøm tanken / fyll på fersk 
drivstoffblanding.

Forgasseren er feilt innstilt. La forgasseren innstilles av kundeservice.
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Tekniske data

Motor
Motortype ..................................................................................................................................... luftavkjølt, totakt
Tenning.................................................................................................................................................  elektronisk
Slagvolum..................................................................................................................................................  31 cm3

Maksimal motorytelse i hh. til ISO 8893........................................................................................... 0,75 kW (1 PS)
Elektrodeavstand .....................................................................................................................................  0,63 mm
Tomgang .............................................................................................................................................. 2800 min-1

Driftsomdreining (gresstrimmer)............................................................................................................. 7700 min-1

Smøring .............................................................................................................  Bensin/olje-blanding (40:1) 2,5 %
Tenningsbryter .....................................................................................................................................  Vippebryter
Starter.........................................................................................................................  Automatisk tilbakeløp (AST)
Tankkapasitet ............................................................................................................................................   443 ml

Drivaksling og skjære 
(kniv-)påsats
Kasse på drivakslingen................................................................................................................. Stålrør (EZ linkTM)
Gasspak .............................................................................................................................  Betjenes med fingrene
Maskinens vekt (uten drivstoff) .....................................................................................................................  6,4 kg
Skjæremekanisme .........................................................................................................  Skjærehode for enkel tråd
Diameter på trimmetråden .......................................................................................................................  2,67 mm
Diameter på skjærebane ...........................................................................................................................  45,7 cm

Tilbehør fåes på forespørsel




