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Angivelser på typeskiltet
Notér alle angivelser fra typeskiltet 
på Deres maskine i nedenstående 
kasse. Typeskiltet er anbragt 
i nærheden af motoren. 
Disse angivelser er meget vigtige for 
kundeservice og for på et senere 
tidspunkt at kunne identificere 
maskinens reservedele.

Disse og andre oplysninger om 
maskinen findes i den separate 
CE-Overensstemmelsesattest, 
der er bestanddel af denne 
betjeningsvejledning.

Illustrationer

Fold billedsiderne forrest i betjenings-
vejledningen ud.
Grafiske illustrationer kan afvige 
i detalje fra den købte maskine.

For Deres egen 
sikkerheds skyld

Korrekt brug af maskinen
Denne maskine er udelukkende 
beregnet
– til brug i haven derhjemme og 

i fritidshaven,
– til slåning af græskanter og små 

eller vanskeligt tilgængelige 
græsarealer (f.eks. under buske),

– til slåning af al for frodig vækst, 
buske og buskadser,

– i henhold til beskrivelserne og 
sikkerhedshenvisningerne i denne 
betjeningsvejledning.

Enhver anden brug er ikke 
bestemmelsesmæssig. En ikke 
bestemmelsesmæssig brug 
medfører, at garantien bortfalder og 
at producenten fraskriver sig ethvert 
ansvar. Brugeren er ansvarlig for alle 
skader, der måtte forårsages på 
tredjemand og dennes ejendom.
Maskinen må kun benyttes i den af 
fabrikanten foreskrevne og leverede 
tekniske tilstand.
Egenmægtig ændring af maskinen 
udelukker fabrikantens ansvar for 
deraf resulterende skader.

Alle anvisninger bør læses 
inden ibrugtagning
 Læs forskrifterne omhyggeligt. 

Gør Dem fortrolig med betjening 
og håndtering af maskinen.

 Benyt aldrig maskinen, hvis De er 
træt, syg eller påvirket af alkohol, 
narko eller medicin.

 Børn og teenagere under 16 år 
må ikke benytte maskinen.

 Denne maskine er ikke beregnet 
til at blive brugt af personer 
(incl. børn) med indskrænkede 
physiske, sensoriske eller 
åndelige evner eller som ikke har 
erfaring og/eller viden, hvis de 
da ikke holdes under opsyn eller 
instrueres om brugen af maskinen 
af en person, som er ansvarlig for 
deres sikkerhed med hensyn til 
brugen af maskinen.

 Der skal føres tilsyn med børn for 
at sikre, at de ikke leger med 
maskinen.

 Kontrollér maskinen, inden den 
tages i brug. Udskift beskadigede 
dele. Kontrollér om der løber 
brændstof ud. Kontrollér om alle 
forbindelseselementer er anbragt 
og fastgjort korrekt. Udskift 
skæretilbehørsdele, som er 
revnet, sprunget eller på anden 
måde beskadiget. Kontrollér om 
skæretilbehørsdelene er monteret 
og fastgjort korrekt. Kontrollér om 
skæretilbehørets skærm er 
fastgjort korrekt og anbragt i den 

anbefalede position. Brugeren 
og tilskuere kan komme til skade, 
og maskinen kan beskadiges, hvis 
dette tilsidesættes.

 Der må kun anvendes originale 
reservetråde med en diameter på 
3,0 mm. Brug aldrig metalarmeret 
ledning, tråd, kæde, tov etc. De vil 
kunne knække og blive til farlige 
projektiler.

 Vær opmærksom på risikoen for 
tilskadekomst af hoved, hænder 
og fødder.

 Tryk på gashåndtaget. Det skal 
automatisk svippe tilbage til 
nulposition. Udfør alle indstillinger 
og reparationer, inden maskinen 
tages i brug.

 Ryd altid området, som skal 
beskæres, inden arbejdet 
påbegyndes. Fjern alle genstande 
som f.eks. sten, glasskår, søm, 
ledning eller tråd, som kan kastes 
til side eller blive indviklet i skære-
tilbehøret. Hold børn, tilskuere og 
husdyr uden for området. Børn, 
tilskuere og husdyr skal holdes 
mindst 15 m uden for området; 
der kan dog stadigvæk være 
risiko for tilskuere som følge af 
genstande, som kastes til side. 
Tilskuere bør anvende øjenværn. 
Stands øjeblikkeligt motoren og 
skæretilbehøret, hvis en person 
nærmer sig.

Sikkerhedshenvisninger for 
benzindrevne maskiner
Benzin er meget brandfarlig, og 
benzindampe kan eksplodere, hvis 
de kommer i berøring med åben ild. 
Der skal træffes følgende 
sikkerhedsforanstaltninger:
 Benzin skal opbevares i beholdere, 

der er specielt fremstillet og 
godkendt til opbevaring af den 
slags produkter.

 Giv aldrig spildt benzin mulighed 
for at kunne antændes. Start først 
motoren, når benzindampene er 
fordampet.

 Stands altid motoren og lad den 
køle af, inden tanken fyldes op. 
Fjern aldrig tankdækslet og fyld 
aldrig tanken op, mens motoren 
er varm. Benyt aldrig maskinen, 
hvis tankdækslet ikke er skruet 
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godt fast. Skru tankdækslet 
langsomt af og reducer langsomt 
trykket i tanken.

 Bland og påfyld benzin i et rent, 
godt ventileret område udendørs, 
som er frit for gnister og flammer. 
Fjern forsigtigt tankdækslet, når 
motoren er standset. Rygning er 
forbudt ved påfyldning eller 
blanding af benzin. Tør omgående 
spildt benzin på maskinen af.

 Fjern maskinen min. 10 m fra 
påfyldningsstedet, når motoren 
igangsættes. Rygning er forbudt, 
og gnister og åbne flammer skal 
holdes borte fra området ved 
påfyldning og brug af maskinen.

 Udskift udstødningsrør, tank og 
tanklåg, hvis disse dele er 
beskadiget.

Under brug
 Maskinen må aldrig startes og 

benyttes i et lukket rum eller i en 
aflukket bygning. Det kan være 
livsfarligt at indånde udstødnings-
gassen. Maskinen må kun 
benyttes udendørs.

 Benyt beskyttelsebriller og 
høreværn, når maskinen benyttes. 
Benyt ansigtsskærm eller 
støvmaske, hvis det støver, mens 
De arbejder. Det anbefales at 
bære en langærmet skjorte.

 Bær tykke, lange bukser, støvler 
og handsker. Tøjet må ikke være 
løstsiddende. Bær ikke smykker, 
korte bukser eller sandaler og gå 
ikke barfodet. Sæt håret op, så 
det ikke når ned på skuldrene. 
Benyt evt. et hårnet.

 Afdækningen til skæretilbehøret 
skal altid være monteret, når 
maskinen bruges som 
græstrimmer. Begge skæretråde 
skal være trukket ud ved brug, 
og der skal benyttes passende 
trådtyper. Trimtråden må ikke 
trækkes ud over afdækningens 
kant.

 Maskinen er udstyret med en 
kobling. Skæretilbehøret står stille 
i tomgang. Lad en mekaniker hos 
Deres forhandler indstille maskinen, 
hvis det ikke er tilfældet.

 Kontrollér om trådspolen/kniven 
berører et objekt inden maskinen 
tændes.

 Indstil styrestangen passende til 
Deres højde, så De nemt kan 
håndtere maskinen sikkert.

 Benyt kun maskinen ved dagslys 
eller ved god kunstig belysning.

 Undgå at sætte maskinen i gang 
ved en fejltagelse. Vær klar til at 
betjene maskinen, når De trækker 
i startsnoren. Brugeren og 
maskinen skal stå stabilt, når 
motoren igangsættes. Følg start/
stop anvisningerne.

 Benyt kun maskinen til det 
beregnede formål.

 Buk Dem ikke for langt fremover, 
sørg for at stå stabilt og hold 
balancen.

 Hold altid maskinen fast med 
begge hænder. Hold altid begge 
sider af styrestangen fast.

 Benyt altid selen under arbejdet.
 Maskinen må ikke benyttes ved 

dårlige vejrforhold, hvis der f.eks. 
er fare for regn- eller tordenvejr.

 Fabriksindstillingen af motoren må 
aldrig ændres.

 Undgå åben ild, gnistdannelse 
og rygning.

 Maskinen må aldrig køre med en 
defekt afbryder.

 Hold hænder, ansigt og fødder 
fjernt fra roterende dele. Berør 
ikke skæretilbehøret, mens det 
roterer og forsøg heller ikke at 
stoppe det.

 Rør ikke ved motor og lyddæmper. 
De ophedes kraftigt, når maskinen 
er i gang. De er stadigvæk varme 
kort tid efter standsning.

 Lad ikke motoren køre hurtigere, 
end det er nødvendigt til trimning 
og kantklipning. Lad ikke motoren 
køre ved høj hastighed, når der 
ikke klippes.

 Stands motoren ved forsinket 
klipning eller hvis De flytter Dem til 
et andet sted.

 Hvis maskinen vibrerer unormalt, 
skal motoren standses omgående. 
Kontrollér om maskinen er 
beskadiget. Kontakt et special-
værksted, hvis maskinen er 
beskadiget.

 I tilfælde af, at et fremmedlegeme 
rammes, eller maskinen bliver 
indviklet af det, skal motoren 
standses omgående, og det skal 
kontrolleres, om der er opstået 
skade. Ved beskadigelse eller løse 
dele må maskinen ikke anvendes.

 Stands motoren og tag 
tændrørshætten af, før De 
begynder at fjerne blokeringen 
eller foretage andet arbejde på 
maskinen.

 Stands arbejdet og sluk for 
motoren, før De begynder på 
vedligeholdelse eller reparation 
eller at skifte skæretilbehør. 
Fjern desuden tændrørshætten.

 Anvend kun originale reservedele 
i forbindelse med reparation. 
Disse dele fås hos Deres forhandler.

 Brug ikke reservedele, tilbehør 
eller andet tilknyttet udstyr, som 
ikke er godkendt til brug sammen 
med denne maskine. Det kan føre 
til alvorlige kvæstelser for brugeren 
og beskadigelse af maskinen. 
Desuden ydes der ingen garanti.

 Hold maskinen ren og pas på at 
der ikke sætter sig planter eller 
andre genstande fast mellem 
skæretilbehør og beskyttelses-
skærm.

 For at reducere risikoen for brand 
skal en beskadiget lyddæmper og 
gnistslukker udskiftes. Fjern græs, 
blade, overskydende smøremiddel 
og sod på motor og lyddæmper.

 Lad altid et specialværksted 
udføre reparationer.

Trimning med kniv 
(afhænger af modellen)
 Læs alle sikkerhedsforskrifter 

opmærksomt, inden maskinen 
tages i brug.

 Styrestangen skal altid holdes 
mellem brugeren og skære-
tilbehøret.

 Skær aldrig med kniven, hvis den 
befinder sig 75 cm eller højere 
over jordniveauet.

 Der kan opstå tilbagestød, hvis 
den roterende knive rammer en 
genstand, der ikke kan skæres 
over omgående. Tilbagestød kan 
være så kraftige, at brugeren eller 
maskinen slynges i alle retninger 
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og evt. mister kontrollen over 
maskinen. Tilbagestød kan opstå 
pludseligt, hvis kniven har sat sig 
fast og blokeres. Det kan nemt 
være tilfældet i områder, hvor 
vegetationen, der skal beskæres, 
er vanskelig at se.

 Der må ikke skæres med en 
buskadskniv, der er tykkere end 
12,7 mm. Ellers kan der opstå 
kraftige tilbagestød.

 Når der arbejdes med kniven, skal 
afdækningen til skæretilbehøret 
altid være monteret.

 Berør ikke kniven og forsøg ikke at 
standse en roterende kniv.

 En roterende kniv kan medføre 
tilskadekomst, også når motoren 
er standset eller gashåndtaget er 
sluppet. Hold fast i maskinen indtil 
kniven står helt stille.

 Lad aldrig maskinen køre med høj 
hastighed, hvis den ikke benyttes.

 I tilfælde af, at et fremmedlegeme 
rammes eller maskinen bliver 
indviklet af det, skal motoren 
standses omgående, og det skal 
kontrolleres, om der er opstået en 
skade. Skaden skal udbedres, 
inden maskinen tages i brug igen. 
Maskinen må aldrig benyttes, hvis 
kniven er bøjet, revnet eller sløv. 
Kassér bøjede, deformerede, 
revnede eller brækkede knive.

 Skarp ikke kniven. Den skarpe 
knivsspids kan brække under 
driften. Det kan medføre alvorlig 
tilskadekomst. Udskift kniven.

Efter brug
 Rengør kniven med et rengørings-

middel til husholdningsbrug og 
fjern alle rester. Smør kniven med 
maskinolie for at beskytte den 
mod rust.

 Opbevar kniven på et sikkert sted 
og aflås den for at undgå 
beskadigelse og for at 
uvedkommende ikke benytter den.

Andre sikkerhedsforskifter
 Hvis der er benzin i tanken, må 

maskinen aldrig henstilles i en 
bygning, hvor benzindampe kan 
komme i berøring med åben ild 
eller gnister.

 Lad motoren køle af, inden 
maskinen transporteres eller 
oplagres. Fastgør maskinen godt 
under transport.

 Maskinen må kun transporteres, 
når brændstoftanken er tom.

 Opbevar maskinen på et tørt sted, 
aflukket eller på højkant for at undgå 
ubeføjet brug eller tilskadekomst. 
Maskinen skal være utilgængelig 
for børn.

 Sprøjt ikke vand eller andre væsker 
på maskinen. Hold styrestangen 
tør, ren og støvfri. Rengør den 
hver gang efter brug og følg 
anvisningerne vedrørende 
rengøring og opbevaring.

 Bortskaf gammel benzin/olie eller 
rester fra emballagen i henhold til 
de lokale forskrifter.

 Gem denne vejledning og læs 
anvisningerne heri så ofte det er 
nødvendigt. Giv anvisningerne 
videre til andre brugere. Hvis De 
låner maskinen ud, skal denne 
vejledning følge med.

Brugstider
De nationale/kommunale forskrifter 
med hensyn til brugstider skal følges 
(spørg evt. den kompetente 
myndighed).

Symboler på maskinen
I betjeningsvejledningen beskrives 
sikkerheds- og internationale 
symboler og piktogrammer, som 
evt. findes på Deres maskine. 
Læs brugermanualen for at gøre 
Dem fortrolig med alle sikkerheds-, 
monterings-, drifts- og 
reparationsanvisninger.

Pas på! 
Læs betjenings-
vejledningen inden 
ibrugtagning!

Bær 
beskyttelsesbriller, 
høre- og hovedværn.

Brug solide støvler og 
arbejdshandsker, når 
maskinen betjenes.

Hold tredjemand borte 
fra fareområdet!

Udslyngede 
genstande og 
roterende dele kan 
forårsage alvorlige 
kvæstelser!

Risiko for 
tilskadekomst pga. 
roterende dele!
Hold hænder og 
fødder på afstand af 
roterende dele. 
Advarsel om varm 
overflade!

Benzin/olie!
Der skal altid bruges 
ren og ny blyfri benzin 
til opblanding af benzin. 
Der må kun anvendes 
en godkendt olietype 
til opblanding af 
motorbrændstof 
i henhold til betjenings-
vejledningen.
Der må ikke optankes 
brændstof med 
specifikation E85!

Maksimum 
omdrejninger 
per minut
Lad ikke maskinen 
køre hurtigere end 
maksimum omdrej-
ninger per minut.

!
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Afbryder 
Koldstartsposition
Afbryder 
Til/Drift/Start
Afbryder 
Fra/Stop

Chokerinstilling
1 – Fuld choker 
startposition.
2 – Halv choker 
midterposition.
3 – Driftsposition.

Hold altid disse symboler på 
maskinen i læsbar tilstand.

Symboler i denne vejledning
Der benyttes følgende symboler 
i denne vejledning:

c~êÉ
aÉ=Ö›êÉë=çéã‹êâëçã=é™=Ñ~êÉêI=
ÇÉê ëí™ê=á=ë~ããÉåÜ‹åÖ=ãÉÇ=
ÇÉå ÄÉëâêÉîåÉ=~âíáîáíÉíI=çÖ=Üîçê=
éÉêëçåÉê=ìÇë‹ííÉë=Ñçê=Ñ~êÉK

m~ë=é™
aÉ=Ö›êÉë=çéã‹êâëçã=é™=Ñ~êÉêI=
ÇÉê ëí™ê=á=ë~ããÉåÜ‹åÖ=ãÉÇ=ÇÉå=
ÄÉëâêÉîåÉ=~âíáîáíÉíI=çÖ=Üîçê=ÇÉê=
â~å çéëí™=ã~íÉêáÉääÉ=ëâ~ÇÉêK

Bemærk
Kendetegner vigtige informationer 
og brugertips.

Betjenings- og 
visningselementer

m~ë=é™K=pâ~ÇÉê=é™=ã~ëâáåÉåK
eÉê=ÄÉëâêáîÉë=Ñ›êëí=ÑìåâíáçåÉêåÉ=~Ñ=
ÄÉíàÉåáåÖëJ=çÖ=îáëåáåÖëÉäÉãÉåíÉêåÉK=
cìåâíáçåÉê=ã™=ÉåÇåì=áââÉ=ìÇÑ›êÉë>
Fig. 1
1 Udstødsdæksel
2 Tændrør
3 Startergreb
4 Tankdæksel
5 Indsugningspumpe/primer
6 Chokerhåndtag
7 Afdækning til luftfilter
8 Styrestang

9 Skaft
10 Afdækning til skæretilbehør
11 Skæretrådsklinge
12 Trådspole
13 Gearhus
14 Holder til afdækningen til 

skæretilbehør
15 Holder til kabelstreng
16 Gashåndtag
17 Afbryder
18 Gashåndtagspærre
19 Holder til skulderrem
20 Kniv med afdækning til 

skæretilbehør *
21 Holdestang *
22 Topnøgle *

* afhænger af modellen

Monteringsvejledning

c~êÉ
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=ìíáäëáÖíÉí=
áÖ~åÖë‹íåáåÖ=~Ñ=ãçíçêÉåK
_Éëâóí=aÉã=ãçÇ=íáäëâ~ÇÉâçãëíK=
fåÇÉå=ÇÉê=ìÇÑ›êÉë=~êÄÉàÇÉ=é™=
ã~ëâáåÉåW
Ó pí~åÇë=ãçíçêÉåK
Ó sÉåí=íáä=~ääÉ=êçíÉêÉåÇÉ=ÇÉäÉ=ëí™ê=ÜÉäí=
ëíáääÉ=çÖ=ãçíçêÉå=Éê=~Ñâ›äÉíK

Ó càÉêå=í‹åÇê›êëëíáââÉíK

Bortskaffelseshenvisning
Rester fra emballagen, udtjente 
maskiner osv. skal bortskaffes 
i henhold til de lokale forskrifter.

Montering og indstilling af 
styrestangen
Fig. 2
 Sæt styrestangen (1) ind i den 

nederste holder (2).
 Sæt den øverste holdeplade (3) 

ind i hullerne (4) på den nederste 
holder og spænd den fast med 
tersskruen (5).

 Hold maskinen i driftsstilling 
(fig. 13) og stil styrestangen i den 
position, der giver Dem den 
bedste håndtering.

 Spænd tersskruen (5) fast, indtil 
styrestangen (1) sidder fast.

 Pres kabelstrengen (6) ind 
i holderen (7).

Indstilling af bæresystemet 
(skulderrem)
Fig. 3
1. Læg bæresystemet over 

skuldrene.
2. Luk brystselens lukkeanordning. 

Justér om nødvendigt.
3. Luk hofteselens lukkeanordning. 

Justér om nødvendigt.
4. Indstil skulder-, hofte- og 

brystselen til den rigtige længde/
vidde.

5. Klik bæresystemets krog 
i holderen på maskinen og indstil 
ophængspolsteret til en bekvem 
længde (fig. 5b).

Montering af afdækningen 
til skæretilbehør
Fig. 4
 Fastgør afdækningen til 

skæretilbehør (1) på holderen (2) 
med de to skruer (3).

 Spænd skruerne fast.

Montering/afmontering af 
trådhovedet
Montering af trådhovedet
Fig. 5
 Først fjernes skærekniven og 

monteringsdelene til kniven, 
hvis de er monteret. Se også 
„Afmontering af kniven“.

 Skyd afstandsskiven (1) ind på 
drivakslen (2). Sørg for at de 
3 huller på afstandsskiven (3), 
gearhuset (4) og geardækslet (5) 
sidder på en lige linje over 
hinanden.

Bemærk
Hvis denne stilling ikke er korrekt, er 
det umuligt at montere/afmontere 
trådhovedet!
 Stik holdestangen (6) ind gennem 

hullerne (3, 4, 5), for at låse gearet 
fast.

 Hold fast på holdestangen (6) og 
drej trådhovedet (7) mod urets 
retning (til venstre) ind på 
drivakslen. Spænd trådhovedet 
fast!
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Bemærk
Sørg for, at trådhovedet (7) kommer 
til at sidde korrekt på afstandsskiven 
(1), dvs. centreret og liggende fladt 
imod!
 Fjern holdestangen ved 

gearhovedet.
Afmontering af trådhovedet
Fig. 6
 Stil hullerne (3, 4, 5) på en lige linje 

over hinanden. Stik holdestangen 
(6) ind gennem hullerne og hold 
den fast.

 Drej trådhovedet (7) af drivakslen 
i urets retning (til højre).

Montering/afmontering 
af kniven (afhænger af 
modellen)
Montering af kniven
Fig. 7
 Fjern først trådhovedet, såfremt 

det er monteret. Se også 
„Montering/afmontering af 
trådhovedet“.

Bemærk
Før førstegangs montagen skal 
knivens monteringsdele fjernes 
(knivholder (8), holdehætte (9), 
møtrik (10)), såfremt de er monteret. 
Se også „Afmontering af kniven“.
 Skyd afstandsskiven (1) ind på 

drivakslen (2). Sørg for at de 
3 huller på afstandsskiven (3), 
gearhuset (4) og geardækslet (5) 
sidder på en lige linje over 
hinanden (fig. 5).

Bemærk
Hvis denne stilling ikke er korrekt, er 
det umuligt at montere/afmontere 
kniven!
 Stik holdestangen (6) ind gennem 

hullerne (3, 4, 5), for at låse gearet 
fast.

 Hold fast om holdestangen (6) og 
monter samtidig kniven (7) med 
knivholder (8), holdehætte (9) og 
møtrik (10) som følger:
– Skub kniven (7) ind på 

drivakslen (2) og centrer den på 
afstandsskiven (1).

Bemærk
Sørg for, at kniven (7) kommer til at 
sidde korrekt på afstandsskiven (1), 
dvs. centreret og liggende fladt imod!

– Monter knivholderen (8), 
holdehætten (9) og møtrikken 
(10). Sørg for at knivholderen 
kommer til at sidde korrekt 
i fortandingen!

– Spænd møtrikken mod urets 
retning (til venstre) – 
drejemoment 37 Nm.

Bemærk
– Kontroller endnu en gang, at 

kniven sidder korrekt, før den 
spændes fast.

– Hvis der ikke er nogen 
momentnøgle ved hånden, så 
spænd møtrikken fast i hånden. 
Derefter skal møtrikken spændes 
en halv omgang længere fast med 
en stjernenøgle mod urets retning 
(mod venstre).

 Fjern holdestangen ved 
gearhovedet.

 Tag beskyttelsesafdækningen 
(hvis der er en) af kniven.

Afmontering af kniven
Fig. 8
 Sæt beskyttelsesafdækningen 

(hvis der er en) på kniven.
 Stil hullerne (3, 4, 5) på en lige linje 

over hinanden. Stik holdestangen 
(6) ind gennem hullerne og hold 
den fast.

 Drej møtrikken ud i urets retning 
(til højre).

 Tag kniven (7), knivholderen (8) og 
holdehætten (9) af (fig. 7).

Olie og benzin

Olie
Benyt kun kvalitetsolie, API-
klassifikation TC (TSC-3), 
beregnet til anvendelse 
i luftkølede totaktsmotorer.
Bland olien til totaktsmotorer 
i henhold til anvisningerne på 
beholderen, 1:40 (2,5 %).

Benzin
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Anvisninger vedrørende 
opblanding af olie og 
benzin.
Anvendelse af gammelt og/eller 
dårligt opblandet motorbrændstof er 
den vigtigste årsag til dårlig funktion 
af maskinen. 
Brug altid ren og frisk blyfrit benzin 
(maksimalt 60 dage gammel, 
mindste oktantal 91 RON). 
Følg anvisningerne med hensyn til 
korrekt blanding af benzin/olie.
Foretag en omhyggelig opblanding 
af totakts-motorolie og blyfri benzin, 
1:40 (2,5 %). Bland ikke direkte i 
tanken.

Tilføje brændstof
Fig. 1
 Fjern tankdækslet (4).
 Fyld benzin-/olieblandingen 

i brændstoftanken. Overfyld aldrig!
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 Luk brændstoftanken godt igen.
 Flyt maskinen ca. 10 m fra 

optankningsstedet/brændstof-
beholderen, inden motoren startes.

Drift

c~êÉ
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 Bland benzin (motorbenzin) med 

olie. Fyld blandingen på tanken. 
Se „Olie og benzin“.

Starte motoren
Start med kold motor
Fig. 9
 Tryk på gashåndtagsspærren (2), 

tryk gashåndtaget (3) i bund og 
hold den fast.

 Stil afbryderen (1) i position START.
 Slip gashåndtagsspærren og 

gashåndtaget.

Bemærk
Begge dele er arreteret, når de er 
trykket ind (koldstartsstilling).
 Tryk 6 gange langsomt på 

indsugningspumpen/primeren (5), 
helt i bund (fig. 10). Brændstoffet 
skal kunne ses i pumpen. Hvis det 
ikke er tilfældet, trykkes så længe, 
at brændstoffet kan ses.

 Stil chokerhåndtaget (6) i position 
1/  (fig. 11).

 Pres maskinen mod jorden.
 Træk langsomt i startsnoren (7), 

indtil der føles modstand. Træk nu 
hurtigt og kraftigt til, indtil motoren 
går i gang (fig. 12).
Startsnoren må ikke fare tilbage, 
men skal føres langsomt tilbage.

 Lad motoren køre i ca. 1–2 minutter.
 Stil chokerhåndtaget (6) i position 

2/  og lad motoren køre sig 
varm i yderligere 1–2 minutter 
(afhænger af udetemperaturen) 
(fig. 11).

 Stil chokerhåndtaget (6) i position 
3/  (fig. 11).

 Tryk på gashåndtaget (3) og slip 
det derefter, for at deaktivere 
koldstartspærren (fig. 9). 
Afbryderen springer automatisk 

tilbage til position I/Til. Motoren 
kører i tomgangshastighed.

Bemærk
Maskinen er kørt rigtigt varm, hvis 
motoren accelererer uden forsinkelse.
Start med varm motor
 Stil afbryderen (1) i position I/Til 

(fig. 9).
 Stil chokerhåndtaget (6) i position 

3/  (fig. 11).
 Pres maskinen mod jorden.
 Træk langsomt i startsnoren (7), 

indtil der føles modstand. Træk nu 
hurtigt og kraftigt til, indtil motoren 
går i gang (fig. 12).
Startsnoren må ikke fare tilbage, 
men skal føres langsomt tilbage.

Bemærk
Hvis motoren ikke går i gang, så stil 
chokerhåndtaget (6) i position 2/ . 
Når motoren er gået i gang, stil 
chokerhåndtaget (6) i position 3/  
(fig. 11).

Standse motoren
Fig. 9
 Slip gashåndtaget (3). Lad 

motoren køle af ved at lade 
den køre i tomgang.

 Stil afbryderen (1) i position 0/Fra.

Bemærk
Hvis motoren ikke standser, når 
chokerhåndtaget aktiveres, så stil 
chokerhåndtaget (6) i position 1/ , 
for at tvinge den til at standse (fig. 11). 
Før der arbejdes videre med 
maskinen, skal afbryderen 
kontrolleres på et serviceværksted!

Hvordan man skal tage fat 
i græstrimmeren
Indtag en hensigtsmæssig stilling 
inden maskinen tages i brug (fig. 13). 
Kontrollér følgende:
– Brugeren bærer sikkerhedsbriller 

og passende tøj.
– Selen er indstillet i rigtig højde.
– Styrestangen er justeret således, 

at De kan tage fat i den med begge 
hænder uden at strække armene.

– Maskinen er under taljehøjde.
– Skæretilbehøret er parallelt med 

jorden og kan nemt komme 
i kontakt med vegetation, som skal 

beskæres, uden at brugeren er 
nødsaget til at bukke sig fremover.

Indstilling af trimtrådens 
længde
(afhænger af modellen)
Trimtråden kan frigives med skære-
tilbehørets stopknap uden at 
standse motoren. Det er tilstrækkeligt 
at foretage et lille, pludseligt ryk med 
skæretilbehøret nede ved jorden 
(Fig. 14), mens græstrimmeren kører 
med høj hastighed.

Bemærk
Trimtråden skal altid have maks. 
længde. Frigivelse af tråden bliver 
vanskeligere, jo kortere den er.
Hver gang hovedet stødes, frigives 
ca. 25 mm skæretråd. En kniv 
i afdækningen til skæretilbehøret 
skærer tråden tilbage til den korrekte 
længde, hvis den er trukket for langt 
ud. 
Bank stopknappen på bar grund eller 
hård jord. Motoren går muligvis i stå 
ved forsøg på at frigive tråden i højt 
græs. Hold altid trimtråden helt 
udstrakt. Frigivelse af tråden bliver 
vanskeligere jo kortere den er.

Bemærk
Lad ikke stopknappen hvile på jorden.
Tråden kan briste i følgende tilfælde:
– indvikling med fremmede 

genstande,
– normal materialesvækkelse,
– forsøg på at beskære tykt, 

stilket ukrudt,
– ved slag mod vægge eller 

hegn osv..

Gode råd for det bedste 
trimresultat
– Hold skæretilbehøret parallelt 

med jorden.
– Skær kun med trådspidsen, især 

langs med mure. Skæring med 
mere end spidsen reducerer 
effektiviteten af skæringen og kan 
overbelaste motoren.

– Beskær græs over 20 cm ved at 
arbejde ovenfra og ned i små trin 
for at undgå førtidig slid af tråden 
eller motorslæb.

– Skær så vidt muligt fra venstre 
mod højre. Skæring mod højre 
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forbedrer maskinens skære-
effektivitet. Afskæringer kastes 
i dette tilfælde bort fra brugeren.

– Flyt langsomt græstrimmeren ind 
og ud af beskæringsområdet i den 
ønskede højde. Bevæg Dem enten 
med en frem-og-tilbage eller en 
side-til-side bevægelse. 
Beskæring af kortere længder giver 
det bedste resultat.

– Trim kun, når græs og ukrudt 
er tørt.

Skæretrådens levetid afhænger af:
– om tidligere trinteknikker følges,
– hvilken vegetation, der beskæres,
– hvor der beskæres.

Tråden slides f.eks. hurtigere, 
når der trimmes mod en 
fundamentvæg i modsætning 
til trimning rundt om et træ. 

Dekorativ trimning
Dekorativ trimning opnås ved at 
fjerne alt vegetation omkring træer, 
stolper, hegn osv.
Drej maskinen således, at 
skæretilbehøret holdes med en 
vinkel på 30° til jorden (fig. 15).

Trimning med kniv 
(afhænger af modellen)
Indtag en hensigtsmæssig stilling 
inden maskinen tages i brug (fig. 13). 
Se „Hvordan man skal tage fat 
i græstrimmeren“.
Tips om brug af kniv:
– Skær rytmisk.
– Indtag en stabil og afslappet stilling.
– Giv fuld gas, inden De går ind på 

det areal, der skal beskæres. 
Kniven opnår den optimale 
skæreeffekt ved fuld gas og 
sætter sig derfor ikke så nemt fast 
og forårsager ikke stød af kniven, 
der kan medføre, at brugeren eller 
andre personer kvæstes.

– Bevæg den øverste del af kroppen 
fra højre mod venstre ved 
beskæring.

– Slip altid gashåndtaget og lad 
motoren gå i tomgang, når De 
ikke foretager beskæring. 

– Drej maskinen i samme retning 
som knivens skæreretning. 
Det fremmer skæreevnen.

– Gå et eller flere skridt til det næste 
område, der skal beskæres, efter 

tilbagesvingning og indtag igen en 
stabil stilling.

Følg anvisningerne for at reducere 
risikoen for, at vegetationen vikler 
sig omkring kniven:
– Lad græstrimmeren køre med 

fuld gas.
– Sving maskinen fra højre mod 

venstre ind i vegetationen, der 
skal beskæres (fig. 16).

– Undgå at berøre afskæringen, 
når maskinen svinges tilbage.

Vedligeholdelse og 
rengøring
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Installation af skæretråd 
(afhænger af modellen)
Benyt altid en reservetråd med 
en diameter på 3,0 mm. Hvis der 
anvendes en skæretråd med en 
anden længde, kan motoren løbe 
varm eller svigte.
Skæretråden kan udskiftes på to 
måder:
– En ny tråd rulles op på spolen
– Der monteres en spole med en 

oprullet tråd
En ny tråd rulles op på spolen
Fig. 17
 Tryk på de to holdelasker (1) på 

spolehuset (2) og træk spolen 
med dæksel (3) af.

Fig. 18
 Rens spolehuset (1), fjederen (2) 

og spolen (3) med dæksel (4). 
Brug en ren klud til rengøringen.

 Kontroller slitagen på fortandingen 
(5) på spolehuset (1), spolen (3) og 
på dækslet (4). Ved behov skal 
defekte dele skiftes ud.

 Tag ca. 3 meter ny trimtråd og fold 
den sammen til halv længde.

Bemærk
Brug altid den anviste trådlængde! 
Tråden frigives evt. ikke korrekt, hvis 
den er for lang.
Fig. 19
 Stik den foldede ende af trimtråden 

ind i spolens holdelaske. 
 Rul trådene skiftevis op på øverste 

og nederste spolehalvdel i stramme, 
ensartede lag. 
Oprulningsretningen, der er vist 
på spolen, skal overholdes!

Fig. 20
 Tryk trådenderne ind i de to 

modsat siddende slidser.
Fig. 21
 Stik spolen ind i spoledækslet 

og før trådenderne ind gennem 
de modsat siddende slidser 
i spoledækslet.

Fig. 22
 Tryk den formonterede enhed (3) 

bestående af indvendig spole og 
spoledæksel ind i spolehuset (2), 
indtil holdelaskerne (1) går i hak.

Der monteres en spole med en 
oprullet tråd
Fig. 17
 Tryk på de to holdelasker (1) på 

spolehuset (2) og træk spolen 
med dæksel (3) af.

 Tag spolen ud af dækslet.
Fig. 18
 Rens spolehuset (1), fjederen (2) 

og spoledækslet (4). Brug en ren 
klud til rengøringen.

 Kontroller slitagen på fortandingen 
(5) på spolehuset (1) og på 
spoledækslet (4). Ved behov skal 
defekte dele skiftes ud.

Fig. 21
 Stik en ny spole ind i spoledækslet 

og før trådenderne ind gennem de 
modsat siddende slidser 
i spoledækslet.
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Fig. 22
 Tryk den formonterede enhed (3) 

bestående af indvendig spole og 
spoledæksel ind i spolehuset (2), 
indtil holdelaskerne (1) går i hak.

Rensning af luftfilteret
Rens og smør luftfilteret efter 
10 driftstimer. Det er en vigtig 
bestanddel at vedligeholdelse. 
Hvis vedligeholdelse af luftfilteret 
forsømmes, bortfalder garantien.
Fig. 23
 Stil chokerhåndtaget (1) på 

position 3/ . Luftfilterdækslet 
kan kun tages af i denne position.

 Åbn luftfilterdækslet: Tryk på holde-
lasken (3) og tag dækslet (2) af.

 Fjern luftfilteret (4).
Fig. 24
 Vask filteret i vand tilsat et 

rengøringsmiddel. Skyl filteret 
grundigt. Lad det dryppe af og 
tørre fuldstændigt.

Fig. 25
 Smør filteret lidt med tilstrækkeligt 

ren olie (SAE 30).
Fig. 26
 Tryk på filteret for at fordele olien 

og fjerne overflødig olie.
 Sæt filteret på plads.
 Monter luftfilterdækslet på igen, 

pas på, at det går i hak.

Bemærk
Der ydes ingen garanti, hvis maskinen 
benyttes uden luftfilter.

Indstilling af karburator
Fig. 27
Omdrejningstallet ved tomgang kan 
indstilles med skruen (1). Dette 
arbejde skal udføres af et service-
værksted.

Udskiftning af benzinfilteret 
(afhænger af modellen)
Efter behov – dette arbejde skal 
udføres af et serviceværksted.

Kontrol/udskiftning af 
tændrøret
Brug kun originale tændrør eller 
tændrør, der er frigivet af 
producenten. 
Den rigtige elektrodeafstand er 
0,6–0,7 mm. Tændrøret tages ud 
og efterses efter 25 timers brug.

 Stands motoren og lad den køle af.
 Fjern tændrørshætten.
 Fjern evt. snavs omkring 

tændrøret.
 Skru tændrøret ud i venstregående 

retning med en tændrørsnøgle.
 Kontroller/indstil elektrodeafstanden 

på 0,6–0,7 mm (fig. 28).

Bemærk
Beskadiget, tilsodet eller tilsmudset 
tændrør skal udskiftes.
 Skru tændrøret i og spænd det 

fast med et drejningsmoment på 
12,3–13,5 Nm. Tændrøret må 
ikke strammes for kraftigt.

Rensning af udstødet
Fig. 29
Området under udstødsdækslet (1) 
skal renses for hver 25. driftstime. 
Først skal udstødsdækslet tages af.
Dette arbejde skal udføres af et 
specialværksted.

Kontrol/påfyldning af 
gearfedt i gearhuset
Fig. 30
Kontrolleres gearfedtets tilstand i 
gearhuset for hver 25. driftstime. 
Tag først skruen (1) af. Fyld i givet 
fald højkvalitets lithiumfedt på. 
Dette arbejde skal udføres af et 
specialværksted.

Rengøring af maskinen
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Benyt en lille børste til rengøring af 
maskinen udvendigt.
Der må aldrig anvendes stærke 
rengøringsmidler. 
Husholdningsprodukter, der 
indeholder aromatiske olier, som fyr 
eller citron, og opløsningsmidler, 
som petroleum, kan beskadige 
plastichus og håndtag. 
Selve huset må kun tørres af med en 
fugtig klud.

Opbevaring
 Tanken skal være tømt for 

brændstof ved oplagring. 
Maskinen må ikke opbevares på 
et sted, hvor dampene kan nå 
gnister eller åben flamme.

 Lad motoren køle af, inden 
maskinen stilles til side.

 Opbevar maskinen i et tørt, 
lukket rum for at undgå, at 
uvedkommende benytter maskinen 
eller den beskadiges. Maskinen 
skal være utilgængelig for børn.

Langtidsopbevaring
Hvis maskinen ikke skal benyttes 
i en længere periode, oplagres den 
således:
 Tøm alt brændstof i tanken over 

i en beholder med samme 
brændstofblanding til totakts-
motorer. Der må ikke anvendes 
brændstof, der har været 
opbevaret længere end 60 dage.

 Start motoren og lad den være 
i gang, indtil den standser. Derved 
sikres, at alt brændstof er tømt ud 
af karburatoren.

 Lad motoren blive kold. Tag 
tændrøret af og kom 30 ml 
højkvalitetsolie til totaktsmotorer 
i cylinderen. Træk langsomt 
i startsnoren for at fordele olien. 
Sæt tændrøret på plads igen.

Bemærk
Fjern tændrøret og hæld alt olie ud af 
cylinderen, inden maskinen startes 
efter oplagring.
 Rengør maskinen grundigt og 

kontrollér om der er løse eller 
beskadigede dele. Reparer defekte 
dele eller udskift dem, spænd løse 
skruer, møtrikker og bolte fast. 
Maskinen kan nu oplagres.

 Opbevar maskinen i et tørt, 
lukket rum for at undgå, at 
uvedkommende benytter 
maskinen eller den beskadiges. 
Maskinen skal være utilgængelig 
for børn.

Transport

 Lad maskinen afkøle inden den 
transporteres.

 Maskinen må kun transporteres, 
når brændstoftanken er tom. 
Tankdækslet skal skrues godt 
fast.

 Sørg for at fastlåse maskinen 
under transporten, så den ikke 
kan skride.
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Garanti

I hvert land gælder de garantibetingelser, som vort salgsselskab resp. importør i det pågældende land har udgivet. 
Fejl repareres gratis i garantiperioden, hvis de skyldes en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De vil gøre Deres 
garanti gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste filial.

Afhjælpning af fejl

Ønsker De yderligere oplysninger, bedes De henvende Dem til Deres autoriserede forhandler.

Fejl Årsag Afhjælpning

Motoren vil ikke starte. Afbryderen står på 0/Fra. Stil afbryderen på I/Til.

Brændstoftanken er tom. Fyld brændstoftanken.

Indsugningspumpen er ikke trykket 
tilstrækkeligt ned.

Tryk langsomt indsugningspumpen helt 
ned 10 gange.

Motoren er druknet. Følg fremgangsmåden i forbindelse med 
start med chokerhåndtaget i kørselsstilling.

Gammelt eller forkert blandet brændstof. Tøm tanken. Fyld den op igen med en ny 
brændstofblanding.

Snavset tændrør. Udskift tændrøret eller rengør det.

Motoren går ikke jævnt 
i tomgang.

Luftfilteret er tilstoppet. Rengør eller udskift luftfilteret.

Gammelt eller forkert blandet brændstof. Tøm tanken. Fyld den op igen med en ny 
brændstofblanding.

Forkert indstillet karburator. Lad et specialværksted indstille 
karburatoren.

Benzinfilter snavset. Lad et specialværksted skifte benzinfilteret.

Motoren accelererer ikke. Gammelt eller forkert blandet brændstof. Tøm tanken. Fyld den op igen med en ny 
brændstofblanding.

Forkert indstillet karburator. Lad et specialværksted indstille 
karburatoren.

Kraftige vibrationer. Beskadigede skæreværktøjer eller 
drevdele.

Stands omgående maskinen.
Lad et specialværksted udskifte defekte 
dele.

Trådspolen frigiver ikke 
tråd.

Skærehovedet er viklet ind i græs. Stands motoren og rengør skæretilbehøret.

Der er ikke mere tråd i spolen. Rul en ny tråd i spolen.

Spolen har sat sig fast. Udskift spolen.

Trådspolen er snavset. Rengør ind- og udvendig spole.

Tråden er smeltet. Tag spolen af, fjern den sammensmeltede 
del og rul igen tråd på.

Tråden er filtret ved påsætning af spolen. Tag spolen af og rul igen tråd på.

Tråden er ikke lang nok. Tryk på stopknappen og træk så meget 
i tråden, at 10 cm af tråden er uden for 
skæretilbehøret.




