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Bruksanvisningens 
handhavande
Läs igenom bruksanvisningen 
noggrant innan du använder 
maskinen första gången och 
handla enligt anvisningarna. 
Förvara bruks-anvisningen för 
senare användning. Låt aldrig barn 
eller andra personer som inte 
känner till bruksanvis-ningen 
använda maskinen.
Denna bruksanvisning innehåller 
säkerhetsanvisningar som 
hänvisar till
– risker rörande motorn,
– skaderisker,
– och hur skaderisken kan 

undvikas och reduceras.
Säkerhetsanvisningarna i bruksan-
visningen är markerade på följande 
sätt:

! Fara!
Hänvisar till omedelbart hotande 
fara. Om denna varning ej beaktas, 
uppstår risk för liv och lem.

OBS!
Hänvisar till en farlig situation. 
Om denna hänvisning ej följs kan 
person- eller sakskador uppstå.

Info
Hänvisning gällande tillämpningar 
och viktig information.

Skylt på motorhuset
Bild 8
Dessa uppgifter är mycket viktiga 
för en senare identifiering vid 
reservdelsbeställning och för 
kundtjänsten. Fyll därför i motorns 
data på skylten (bild 9).

För din säkerhet

Info
I fortsättningen talar vi allmänt om 
”maskinen”. Motorn kan var 
inbyggd i olika maskiner.

! Explosions- och  
brandfara!

Bensin och bensinånga är ytterst 
lättantändliga och explosiva. 
Genom brand eller explosion kan 
svåra förbränningar och dödliga 
skador. Om du råkar få bensin 
på kroppen eller klädseln, tvätta 
genast huden och byt klädsel.
– Vid tankning: Stäng av motorn 

och låt den svalna minst två 
minuter innan tanklocket.

– Fyll endast tanken utomhus eller 
på ett välventilerat område.

– Använd endast godkända 
bränslebehållare.

– Fyll aldrig en kanister i ett fordon 
eller en trailer med plastpresse-
ningar. Ställ vid fyllning alltid 
kanistern på marken och 
på avstånd från fordonet.

– Såvida det är möjligt ska motor-
drivna maskiner avlägsnas från 
lastbil eller trailer och ställas 
på marken vid tankning.  
Om detta ej är möjligt måste 
sådana maskiner tankas med 
kanister och inte direkt från 
bensinpumpen.

– Låt vid tankning alltid pistolmun-
stycket ligga an mot tankens- 
eller kanisterns öppning och 
använd ej spaken för automatisk 
fyllning på pistolmunstycket.  
Använd ej arreteringen för 
kontinuerlig påfyllning.

– Överfyll ej tanken. Fyll på bensin 
upp till ca 2 cm under påfyllnings-
röret så, att bensinen kan 
expandera.

– Håll bränslet på avstånd till 
gnistor, öppen eld, 
varningslampor och andra värme- 
och tändkällor.

– Tanka aldrig i slutna rum, 
eftersom det här bildas 
lättantändliga ångor.

– Rökning förbjuden.

– Kontrollera bränsleledningarnas, 
tankens och tanklockets tillstånd 
regelbundet och byt ut dem vid 
behov. Byt vid behov.

– Se till att tändstift, avgasrör, 
tanklock och luftfilter är 
monterade före start.

– Försök ej starta motorn utan 
tändstift.

– Vänta tills eventuellt utspillt 
bränsle avdunstat innan motorn 
startas.

– Luta aldrig maskinen så, 
att bränsle kan rinna ut.

– Använd aldrig choken för att 
stanna motorn.

– Töm alltid tanken före transport.
– Förvara aldrig bensin eller 

maskiner med full tank i närheten 
av värme-system, ugnar, 
varmvattenbere-dare eller 
andra värmekällor, eftersom 
bensinångorna är mycket 
lättantändliga.

! Explosions- och  
brandfara!

När motorn startas uppstår gnistor. 
Dessa kan antända eventuella 
bensinångor i närheten.  
Detta kan leda till brand eller 
explosion.
– Starta ej motorn i närheten av 

defekta gasdrivna anläggningar.
– Använd ej starthjälp som står 

under tryck, eftersom deras 
ångor också är antändliga.

! Kvävningsrisk!
Motorer frisätter kolmonoxid, 
en lukt-och färglös giftig gas. 
Inandning av kolmonoxid kan leda 
till yrsel, medvetslöshet och fara 
för livet.
– Starta endast utomhus och 

låt motorn endast vara igång 
utomhus.

– Starta ej motorn och låt den inte 
vara igång i slutna rum, även om 
fönster och dörrar är öppna.



!
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Risk för personskador!
En oavsiktlig start kan leda till svåra 
skador resp leda till brand eller 
elektriska stötar.
– Dra alltid av tändstiftskontakten 

före alla inställnings- och repara-
tionsåtgärder och håll den 
på avstånd till tändstiftet.

– Använd endast godkänd 
tändningstestapparat för 
tändningstest.

– Tändningskontroller får ej göras 
med borttaget tändstift.

! Förbränningsfara! 
Brandfara!

En arbetande motor alstrar värme. 
Vissa motordelar, särskilt avgas-
röret, blir mycket heta.  
Vid beröring kan svåra 
brännskador uppstå. 
Brännbart material som löv, 
gräs, buskar osv kan fatta eld.
– Låt alltid avgasrör, cylinderblock 

och kylflänsar svalna innan 
de berörs.

– Håll barn borta från den varma 
eller löpande motorn.

– Avlägsna brännbart material 
i närheten av avgasrör och 
cylinder.

! Risk för elektriska stötar! 
Brandfara!

Tändgnistor kan förorsaka brand 
eller elektriska stötar.

! Risk för personskador!
Roterande delar kan fastna i 
händer, fötter, hår eller klädsel och 
leda till svåra skador. Det kan leda 
till svåra skador.
– Använd endast maskinen med 

när alla skyddsanordningar 
är monterade.

– Håll händer och fötter på avstånd 
till roterande delar.

– Bind upp långt hår och ta av alla 
smycken.

– Använd ej löst sittande klädsel 
eller lösa detaljer som kan 
fastna.

! Risk för personskador!
Den snabba indragningen av start-
snöret (backslag t.ex. vid tändning) 
drar armen och handen snabbare 
mot motorn än man kan släppa det. 
Härigenom kan skador uppstå.
– För att starta motorn: 

Dra långsamt i startsnöret tills ett 
motstånd märks och starta sedan 
med ett snabbt ryck.

– Avlägsna alla lösa föremål 
på motorn före start.

– Direkt anslutna delar som knivar, 
fläkthjul, drivande delar osv 
måste vara säkert monterade.

! Risk för personskador!  
Skador på maskinen!

De på fabriken gjorda motorinställ-
ningarna får ej ändras.

Varningstecken 
på maskinen
På motorn sitter varningstecken 
(symboler, piktogram) med 
följande betydelse:

OBS! Varning för 
fara.

Läs 
bruksanvisningen 
före start!

Varning för het yta!

Varning för giftig ånga

Bensin är antändbar!

Tanka endast oblyad 
bensin!

Se alltid till att dessa 
varningstecken är läsbara.

Motorbeskrivning
Jämför bild 1 med motorn och 
gör dig förtrodd med var de olika 
manöverorganen och inställnings-
anordningarna sitter.
Bild 1

1 Tanklock
2 Startsnöre
3 Oljetanklock/mätsticka
4 Oljeavtappningsplugg
5 Motorkåpa
6 Luftfilter
7 Flödare (beroende på modell)
8 a) Tändstift

b) Tändstiftskontakt
9 Avgasrör

Driftanvisningar
Kontroll före start
Rekommenderade oljesorter

OBS!
Maskinen levereras utan bränsle 
och utan olja i motorn. Motorn kan ta 
avsevärd skada om den tas i drift 
med för lite olja. För sådana skador 
gäller inte garantin.
 Fyll på olja innan motorn startas. 

Fyll inte på för mycket. 
Oljetanken har en volym på ca 
0,6 l.

Använd endast 4-taktsoljor med 
följande eller bättre kvalitets-
beteckningar SF / SG / SH / SJ.
Välj olja i förhållande till 
utetempera-turen i nedanstående 
tabell:

a) Enkelviskositet
b) Universalviskositet
SAE 10W-30 rekommenderas 
för allmän användning inom det 
normala temperaturområdet.

!
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Om olja med enkelviskositet ska 
användas, måste den väljas för 
genomsnittstemperaturen i 
använd-ningsområdet i tabell.

OBS!
Genom användning av en minder-
värdig olja eller en olja för 2-takts-
motorer kan motorn ta skada resp 
dess livslängd reduceras.
Kontroll av oljeståndet

OBS!
Se vid kontroll till att maskinen står 
på en jämn yta med frånslagen 
motor.
Bild 2
 Skruva av oljetanklocket (3) 

och torka av oljestickan. 
 För in oljestickan i påfyllnings-

öppningen.
Typ A: 
Skruva in den ett kvarts varv.
Typ B:  
För in oljestickan men skruva 
inte in den.

 Dra ut oljestickan och kontrollera 
oljenivån. Om oljenivån är för låg, 
fyll lång-samt på olja upp till den 
övre markeringen ”max.” 
på oljestickan. 

 Skruva fast oljestickan innan 
motorn startas.

OBS!
Fyll ej på för mycket olja. Det kan 
leda till motorskador, rökutveckling, 
startsvårigheter, sotigt tändstift 
eller oljeförorenat oljefilter.
Rekommenderade bränslen
! Fara!

– Under vissa omständigheter 
är bensin ytterst lättantändlig 
och explosionsfarlig.

– Tanka endast i välventilerad 
omgivning (helst utomhus) 
och med frånslagen motor. 
Rökning förbjuden vid tankning 
och i närheten av bränsleförva-
ringsplatser och håll tillräckligt 
avstånd till alla eventuella 
tändkällor.

– Fyll ej på för mycket bensin (det 
får ej finnas någon bensin 
i påfyll-ningsröret). Se efter 
tankning till att tanklocket är 
ordentligt stängt.

– Se vid tankning till att ingen bensin 
spills. Utspilld bensin och bensin-
ånga kan fatta eld.  
Om bensin spillts, se till att den 
torkat innan motorn startas igen.

– Undvik upprepad eller längre 
hudkontakt med bensin och 
att andas in bensinångorna.

! Risk för motorskada!
– Blanda inte bränsle och olja.
– Använd endast rent, färskt och 

blyfritt bränsle.
– Använd endast blyfritt bränsle 

med 87 eller mer oktan.
– Använd inte bränsle med speci-

fikationen E85/E15.
– Lagra endast en bränslemängd 

som kan förbrukas inom 30 
dagar.

– Se till att ingen smuts och inget 
damm eller vatten kommer 
in i tanken.

Tankning
OBS!

Låt motorn svalna minst två 
minuter före tankning.
 Rengör området omkring 

tanklocket innan det öppnas.
 Fyll på bensin upp till ca 2 cm 

under påfyllningsröret så, att 
bensinen kan expandera.

Motorstart
! Fara!

Håll alltid händer och fötter 
på avstånd till rörliga delar. 
Använd ingen starthjälp som 
står under tryck.  
Ångorna är lättantändliga.

! Fara! 
Följ alla anvisningar i bruksanvis-
ningen för den maskin som motorn 
är inbyggd i.

OBS!
Vissa modeller har 
– ingen choke resp ingen flödare.

Motorn ställs automatiskt in på 
resp start.

– ingen gasspak.
Varvtalet ställs in automatiskt. 
Motorn går alltid med optimalt 
varvtal.

Bild 3
Förbereda motorn för start
Vid kall motor:
 Ställ in choken (såvida sådan 

finns) beroende på modell:
– Ställ choken (1)  

på START/ /
eller
– ra ut choken (2)
eller
– Ställ gasspaken (3) på .

eller
 Tryck på flödaren (7, Bild 1; 

såvida sådan finns):
– vid temperatur över 10 °C: 

tryck 1–3x
– Vid temperatur under 10 °C: 

tryck 3–5x

OBS!
– Förslut lufthålet på flödartoppen 

med fingret när flödaren trycks.
– Tryck på flödaren igen om 

motorn inte startar.
Vid varm motor:
 Ställ gasspaken (3, såvida sådan 

finns) på MAX/ .

Info
Även vid varm motor kan det vara 
nödvändigt att
– använda choken (såvida sådan 

finns)
eller
– trycka 1 gång på flödaren 

(såvida sådan finns).
Start med 
handstartanordning
 Ställ dig bakom maskinen, tryck 

säkerhetshandtaget (4, såvida 
sådant finns) nedåt och håll det 
tryckt mot stången.

 Dra något i startsnöret (5) tills 
motstånd märks.  
Dra då snabbt och kraftigt för att 
övervinna kompressionen och 
för att förhindra backslag. 
Upprepa startförsöket vid behov.

OBS!
Låt inte starthandtaget slå mot 
motorn. För det långsamt tillbaka 
för att undvika skador på start-
anordningen.



Bruksanvisning motor Svenska

57

Start med elektrisk 
startanordning 
(beroende på modell)
 Skilj laddaren från nätet och 

maskinen.
 Ställ dig bakom maskinen, tryck 

säkerhetshandtaget (4, såvida 
sådant finns) nedåt och håll det 
tryckt mot stången.

 Vrid nyckeln på 
instrumentbrädan (6) åt vänster 
tills motorn startar. 
– Max 5 sekunder per start-

försök.
– Vänta 20 sekunder till nästa 

startförsök.
Efter motorstart
 För tillbaka resp ställ choken 

(såvida sådan finns) på  
RUN/ / .

 Ställ gasspaken (såvida sådan 
finns) i önskat läge

= högt motorvarvtal
= lågt motorvarvtal

Stanna motorn
Bild 3
 Släpp säkerhetshandtaget 

(såvida sådant finns).
eller
 Ställ gasspaken (såvida sådan 

finns) på STOP/ .

Info
Dra ut startnyckeln (såvida sådan 
finns) när du ställer ifrån dig eller 
lämnar maskinen.

Skötsel/rengöring

! Fara!
Stäng alltid av motorn och låt den 
svalna innan skötsel eller rengöring 
påbörjas. Dra alltid av tändstifts-
kontakten för att undvika oavsiktlig 
start.

OBS!
– Motorn är på fabriken optimalt 

inställd när det gäller effekt och 
förbrukning. Varje ändring av 
dessa inställningar får endast 
göras genom tillverkaren eller 
av autoriserad personal.

– Om motorn måste lutas för trans-
port, service eller för att avlägsna 
gräs måste alltid tändstiftet vara 
riktat uppåt så, att inga motor-
skador kan uppstå genom bensin 
eller olja.

– Reservdelar måste uppfylla 
tillverkarens uppställda krav.

– Använd därför endast 
originaldelar eller av tillverkaren 
godkända reservdelar. Låt 
endast fack-verkstad utföra 
eventuella reparationer.

För att upprätthålla motorns pre-
standa är regelbundna 
inspektioner och justeringar 
nödvändiga.  
Regelbunden skötsel säkerställer 
lång livslängd. 
Nödvändiga skötselintervall och 
åtgärder framgår av nedanstående 
tabell. Intervallen efter drifttimmar 
resp övriga tidsangivelser måste 
beaktas. Vid drift under svåra 
villkor måste skötsel utföras oftare.
Låt en fackverkstad kontrollera 
maskinen vid säsongens slut.

Skötselschema

Skötselintervall
Efter de 
5 första 
drifttim-
marna

Före varje 
användning 
eller var 5 

timma

En gång per 
säsong eller 
var 25 timma

En gång per 
säsong eller 
var 50 timma

En gång per 
säsong eller 

var 100 timma

Rengör motorkåpan 

Kontroll av motoroljan 

Byt motorolja  1) 

Luftfilterkontroll 

Luftfilterskötsel 2)

Tändstiftskontroll 

Tändstiftsskötsel 

Byt bensinfilter 

Rengöring av 
avgasrörsområdet



1) Vid större belastning eller vid höga omgivningstemperaturer.
2) Rengör oftare vid dammig omgivning.
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Oljekontroll
 Kontrollera oljeståndet före varje 

start.
 Se till att det föreskrivna 

oljeståndet beaktas.  
Se ”Kontroll av oljeståndet”.

Oljebyte
! Fara!

Spillolja kan leda till hudcancer 
om den ofta och länge kommer 
i beröring med huden.  
Även om detta är mycket 
osannolikt om man inte dagligen 
hanterar spillolja, är det lämpligt att 
efter arbete med spillolja att så 
snart som möjligt tvätta händerna 
noggrant med tvål och vatten.

OBS!
Tappa av oljan när motorn 
fortfarande är varm men inte het 
(härvid rinner oljan ut snabbt och 
fullständigt).
Bild 4
 Ta av oljetanklocket (3).
 Tappa av oljan i ett lämpligt kärl 

genom att:
– öppna 

oljeavtappningspluggen (4), 
eller
– luta maskinen åt sidan 

(luftfiltersidan uppåt).

! Fara!
Låt motorn gå tills tanken är tom, 
innan maskinen lutas för att tappa 
av olja.
 Skruva i oljeavtappningspluggen 

(såvida den var öppnad) 
ordentligt igen.

 Fyll oljetanken med den rekom-
menderade oljan och kontrollera 
oljenivån.

 Sätt på oljetanklocket igen.

Info
Förbrukad olja ska alltid hanteras 
enligt gällande 
avfallsbestämmelser. Det 
rekommenderas att oljan samlas 
upp i en oljetät behållare 
och transportera den till en återvin-
ningsgård. Häll den inte i soporna 
och häll inte heller ut den på 
marken.

Luftfilterskötsel
Ett smutsigt luftfilter hindra 
tillförseln till förgasaren.  
För att förgasaren alltid ska fungera 
ordentligt, måste luftfiltret rengöras 
regelbundet. I mycket dammig 
omgivning kan det vara nödvändigt 
att rengöra det oftare.

! Fara!
Använd aldrig bensin eller 
lösnings-medel med låg 
flammpunkt för att rengöra 
luftfiltret.  
Brand- eller explosionsfara.

OBS!
Låt aldrig motorn gå utan luftfilter. 
Det kan leda till motorskada eller 
ökat motorslitage.
Modeller utan flödare:
Bild 5a
 Skruva av vingskruven och ta av 

luftfiltrets lock. Ta ut och skilj 
de enskilda filterdelarna åt. 
Kontrollera båda delarnas 
tillstånd noggrant och byt ut 
defekt del.

 Skumplastdelen (1):
Rengör delen i en lösning 
av varmt vatten och vanligt 
hushållsrengöringsmedel och 
skölj därefter av den noggrant. 
Eller tvätta den i ett icke antänd-
bart lösningsmedel eller i ett 
lösningsmedel med en hög 
flampunkt. Låt därefter delen 
torka tillräckligt länge.

 Papperselement (2):
Slå pappersdelen lätt mot en 
hård yta för att avlägsna smutsen 
eller blås bort föroreningar inifrån 
med tryckluft. Använd aldrig 
borste, den gnider i smutsen i 
fibrerna. Byt ut pappersdelen om 
den är mycket smutsig.

 Sätt in filtret igen och montera 
skyddet.

Modeller med flödare:
Bild 5b
 Tryck på luftfilterskyddets (4) 

markerade yta (3) och ta av 
locket.

 Rengör filterelementet (5) och byt 
ut det om det är defekt. Rengör 
delen i en lösning av varmt vatten 
och vanligt hushållsrengörings-
medel och skölj därefter av den 
noggrant. Eller tvätta den i ett icke 
antänd-bart lösningsmedel eller 
i ett lösningsmedel med en hög 
flampunkt. Låt därefter delen torka 
tillräckligt länge. Lägg delen i ren 
motorolja och tryck därefter ut 
överflödig olja. Vid den första 
starten därefter kommer motorn 
att ryka något, om det finns för 
mycket olja kvar i skumplastdelen.

 Sätt in filtret igen och montera 
skyddet.

Tändstiftsskötsel
! Fara!

Låt motorn svalna. 
Tändningskontroller får ej göras 
med borttaget tändstift. Försök 
aldrig att starta motorn utan 
tändstift.
För att motorn ska fungera riktigt, 
måste tändstiftets elektrodavstånd 
vara riktigt inställt och elektroderna 
inte nedsmutsade.
Bild 6
 Dra av tändstiftskontakten (1) 

och skruva ut tändstiftet (2) med 
en tändstiftsnyckel.

 Kontrollera tändstiftet. Byt 
tändstift om det är slitet eller om 
isolatorn är defekt. 

 Rengör tändstiftet med en stål-
borste om det ska användas 
igen.

 Mät elektrodavståndet med ett 
slitsmått. Justera vid behov av-
ståndet genom att böja sidelek-
troden. Elektrodavståndet ska 
vara 0,70 – 0,80 mm (bild 7).

 Kontrollera att tändstiftets 
tätningsring är felfri och skruva 
därefter i tändstiftet för hand tills 
det sitter fast, för att undvika 
skador på gängan.

 Dra därefter åt tändstiftet 
med en tändstiftsnyckel.
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OBS!
Dra ej åt tändstiftet för hårt. 
Beakta följande värden för att dra 
åt tändstiftet med en 
tändstiftsnyckel:
– nytt tändstift max ett 1/2 varv 
– använt tändstift max 1/8 – 1/4 

varv.
Felaktigt åtdraget tändstift kan 
bli mycket hett och skada motorn.

Underhåll av bensinfiltret
Låt dessa serviceåtgärder utföras 
endast av en fackverkstad enligt 
skötselschemat.

Motorrengöring
Låt motorn svalna minst en timma 
före rengöring om den varit igång. 
Avlägsna gräs och smuts på 
motorn regelbundet.  
Rengör fingerskyddet och området 
omkring avgasröret med en borste 
eller tryckluft.  
Använd härför en borste eller 
tryckluft.

OBS!
Spruta inte av motorn med vatten, 
eftersom det kan förorena 
bensinen. vatten från en 
trädgårdslang eller högtryckstvätt 
kan också tränga in i luftfiltret eller 
avgasöppningen och skada 
motorn.

! Fara!
Smutsavlagringar på avgasröret 
kan leda till brand. Kontrollera och 
rengör detta område före varje 
användning.

Förvaring

Info
Vid mer än 30 dagars förvaring kan 
bränslets tillsättas en stabilisator. 
Kontakta din fackhandlare eller 
kundtjänstverkstaden.
För att undvika att avlagringar 
bildas i bränslesystemet och 
särskilt i viktiga delar av 
förgasaren, får det inte finnas något 
bränsle i tanken på motorer som 
ska förvaras längre än 30 dagar.
 Låt motorn gå tills tanken är tom 

och motorn stannar.
 Byt olja. Se ”Oljebyte”.
 Ta ut tändstiftet och fyll ca 15 ml 

olja i cylindern. Skruva i 
tändstiftet igen och dra långsamt 
i start-snöret för att fördela oljan.

 Avlägsna gräs och smuts 
omkring motorn, under 
motorskyddet och omkring 
avgasröret. 

 Lackera över ställen där färgen 
flagat av och lägg på ett tunt skikt 
olja på andra ytor som kan rosta.

 Ställ maskinen på en ren, torr och 
välventilerad plats och inte i när-
heten av maskiner som arbetar 
med en flamma eller en varnings-
lampa som t.ex. värmesystem, 
varmvattenberedare eller 
tvättorkar.  
Undvik dessutom platser i 
närheten av gnistbildande 
elmotorer eller platser där 
elverktyg används.

 Undvik om möjligt förvarings-
platser med hög luftfuktighet, 
eftersom som de främjar 
rostbildning.

 Ställ maskinen på en jämn plats 
så, att varken olja eller bensin 
kan rinna ut. Om maskinen lutas 
kan bränsle eller olja rinna ut.

Tillvägagångssätt 
efter längre förvaring
 Kontrollera motorn enligt 

beskrivningen i avsnittet 
”Kontroll före start”.

 Fyll tanken med ny bensin om 
tanken tömts före förvaringen. 
Om en kanister används för 
påfyllning, kontrollera att 
bensinen i den inte är för gammal.

 Om cylindern var inoljad under 
förvaringen, bildas lite rök när 
motorn startas. Det är normalt.

Garanti
För varje land gäller vår represen-
tants garantivillkor.  
Eventuella fel på maskinen 
repareras kostnadsfritt under 
garantitiden, såvida orsaken är 
material- eller tillverkningsfel. 
Kontakta återförsäljaren eller 
vår representant vid garantifall.
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Felsökning

Fel Orsak Åtgärd
Motorn startar inte. Säkerhetsbygeln ej tryckt. Tryck in säkerhetshandtaget (såvida 

sådant finns).
Tom tank. Fyll på ren, ny och oblyad bensin.
Gammal bensin. Tappa av bensinen i ett lämpligt kärl och fyll 

tanken med ren, ny och oblyad bensin. 
Fyll på ren, ny och oblyad bensin.

Motorn kall, choke/flödare 
(såvida sådana finns) ej använda.

Använd choken/flödaren.

Gasspaken ej ställd på ”START” resp 
på max varvtal.

Ställ gasspaken på ”START” – max varvtal.

Tändstiftskontakten ej monterad. Montera tändstiftskontakten.
Tändstiftet smutsigt eller defekt. Rengör tändstiftet. 

Justera elektrodavståndet eller byt 
tändstift.

Täpp bensinledning. Låt rengöra bensinledningen*).
Motorn går ojämnt. Använd choken (såvida sådan finns). För tillbaka choken.

Tändstiftskontakten sitter löst. Sätt på tändstiftskontakten ordentligt.
Gammal bensin.
Vatten eller smuts i bränslesystemet.

Tappa av bensinen i ett lämpligt kärl och fyll 
tanken med ren, ny och oblyad bensin. 
Fyll på ren, ny och oblyad bensin.

Lufthålet i tanklocket täppt. Rengör tanklocket.
Luftfiltret smutsigt. Rengör luftfiltret.
Tändstiftet defekt eller 
elektrodavståndet för stort.

Justera elektrodavståndet eller byt 
tändstift.

Motorn blir för varm. För lite motorolja. Fyll vevhuset med motsvarande mängd 
olja.

Luftflödet stört. Avlägsna gräs och smuts på motorns 
kylflänsar och fläktkåpa.

Motorn feltänder vid 
högt varvtal.

Elektrodavståndet för litet. Justera elektrodavståndet.

Info
Kontakta kundtjänsten vid större reparationer än ovannämnda åtgärder.

*) Dessa åtgärder får endast utföras i fackverkstad.




