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da LÆR MASKINEN AT KENDE
fi OPI TUNTEMAAN KONEESI
no LÆR MASKINEN Å KJENNE
sv LÄR KÄNNA DIN MASKIN

hu ISMERKEDJEN MEG A GÉPÉVEL
pl ZAPOZNANIE Z URZ¥DZENIEM
cs SEZNAMTE SE S VAŠÍM NÁØADÍM
sk ZOZNAMTE SA S VAŠÍM NÁRADÍM
ro FACEÞI CUNOŞTINÞÃ CU UTILAJUL DVS.
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Beskrivelse af komponenterne

Koneen osati

Beskrivelse av delene

Beskrivningi

Az alkatrészek ismertetése

Opis czêœci

Popis dílù

Popis dielov

Descrierea pieselor componentei

1. Tændrør 11. Trådspole
2. Olieprop 12. Skæreklinge 
3. Tankdæksel med afdækning
4. Chokerhåndtag 13. Skaft
5. Indsugningspumpe/ 14. Skaftkobling 

primer 15. Gashåndtag
6. Afdækning til luftfilter 16. Tændingskontakt
7. Fodstøtte 17. Holder til skulderrem
8. Stang med greb 18. Gearhåndtag
9. Skæretrådsklinge 19. Startergreb
10. Afdækning til 20. Udstødning

skæretilbehør

1. Sytytystulppa 11. Siimapää
2. Öljytulppa 12. Leikkuuterä ja suojus
3. Polttoainesäiliön korkki 13. Varsi
4. Rikastinvipu 14. Varren kiinnitys 
5. Primer-pumppu 15. Kaasuvipu
6. Ilmanpuhdistimen kansi 16. Virtakatkaisin
7. Jalkatuki 17. Kantohihnan ripustin
8. Käsikahva 18. Varren kahvaosa
9. Siiman katkaisuterä 19. Käynnistyskahva
10. Siimapään suojus 20. Äänenvaimennin

1. Tennplugg 11. Trådspole
2. Tapp på oljelokket 12. Skjærekniv med påsats
3. Tanklokk 13. Skaft
4. Chokespak 14. Stangkopling 
5. Oppsugingspumpe/ 15. Gasspak

primer 16. Tennpluggkontakt
6. Deksel på luftfilter 17. Holder for skulderrem
7. Fotstøtte 18. Stanghåndtak
8. Holdestang 19. Starterhåndtak
9. Kniv på trådskjærer 20. Eksos
10. Deksel på skjærepåsats

1. Tändstift 11. Trådspole
2. Oljepropp 12. Kniv med skydd
3. Tanklock 13. Skaft
4. Choke 14. Skaftkoppling 
5. Insugningspump/Flödare 15. Gasspak
6. Luftfilterskydd 16. Tändningsbrytare
7. Fotstöd 17. Axelremhållare
8. Handtag 18. Skafthandtag
9. Trådkniv 19. Starthandtag
10. Skärhuvudsskydd 20. Avgasrör

1. Gyújtógyertya 11. Zsinórorsó
2. Olajbetöltõ csonk 12. Vágólap burkolattal

záródugója 13. Szár
3. Tanksapka 14. Tengelykapcsoló
4. Szívatókar 15. Gázkar
5. Szivatópumpa/membrán 16. Gyújtáskapcsoló
6. Levegõszûrõ fedele 17. Vállheveder-tartó
7. Támasztóláb 18. Fogantyú
8. Fogantyúrúd 19. Indítófogantyú
9. Zsinórvágó penge 20. Kipufogó
10. Kaszafejburkolat

1. Œwieca zapłonowa 11. Szpula linki
2. Zawór zbiornika oleju 12. Ostrze tn¹ce z osłon¹
3. Pokrywa zbiornika paliwa 13. Dr¹¿ek
4. DŸwignia ssania choke 14. Zł¹czka dr¹¿ka 
5. Pompa ss¹ca/primer 15. DŸwignia gazu
6. Osłona filtra powietrza 16. Wył¹cznik zapłonu
7. Podpórka 17. Uchwyt pasa
8. Dr¹¿ek uchwytu 18. Uchwyt dr¹¿ka
9. Ostrze do przycinania linki 19. Uchwyt startera
10. Osłona zespołu tn¹cego 20. Wydech

1. Zapalovací svíčka 11. Strunová cívka
2. Uzavírací zátka oleje 12. Vyžínací nùž s krytem
3. Uzávìr palivové nádrže 13. Násada
4. Páčka sytiče 14. Spojka násady 
5. Sací čerpadlo/Primer 15. Páčka plynu
6. Kryt vzduchového filtru 16. Spínač zapalování
7. Nožní opìra 17. Držák ramenního popruhu
8. Uchopovací madlo 18. Rukojeˆ násady
9. Nùž ke zkrácení struny 19. Startovací rukojeˆ
10. Kryt vyžínacího nástavce 20. Výfuk

1. Zapa¾ovacia sviečka 11. Strunová cievka
2. Uzatváracia zátka oleja 12. Vyžínací nôž s krytom
3. Uzáver palivovej nádrže 13. Násada
4. Páčka sýtiča 14. Spojka násady 
5. Sacie čerpadlo / Primer 15. Páčka plynu
6. Kryt vzduchového filtra 16. Spínač zapa¾ovania
7. Nožná opora 17. Držiak ramenného popruhu
8. Uchopovacie madlo 18. Rukoväˆ násady
9. Nôž na skrátenie struny 19. Štartovacia rukoväˆ
10. Kryt vyžínacieho nástavca 20. Výfuk

1. Bujie 11. Bobina cu fir
2. Capacele de închidere 12. Lama de tãiere cu capac

a uleiului 13. Tija
3. Capacul rezervorului 14. Cuplajul tijei 
4. Maneta de şoc 15. Maneta de acceleraþie
5. Pompã de aspiraþie/ 16. Comutator de aprindere

primer 17. Suport pentru cureaua 
6. Capacul filtrului de aer de umãr
7. Rezemãtoare pentru picior 18. Mânerul tijei
8. Tija cu mâner 19. Mânerul demarorului
9. Lama de tãiat firul 20. Evacuare
10. Capacul dispozitivului 

de tãiere
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 1–5

Koneen osat – kuvat 1–5

Beskrivelse av delene fig. 1–5

Beskrivning – Fig 1–5

Az alkatrészek ismertetése – 1–5. ábra

Opis czêœci – rys.1–5

Popis dílù – obr. 1–5

Popis dielov – obr. 1–5

Descrierea pieselor componente – Fig. 1–5

1

2 3

4 5

1. Styr 5. Nederste spændstykke
2. Skrue 6. Møtrik
3. Øverste spændstykke 7. Snaplukning
4. Midterste spændstykke

1. Käsikahva 5. Alakiinnike
2. Ruuvi 6. Mutteri
3. Yläkiinnike 7. Pikalukko
4. Välikiinnike

1. Holdestang 5. Nedre klemme
2. Skrue 6. Mutter
3. Øvre klemme 7. Hurtiglås
4. Klemme på midten

1. Handtag 5. Undre klämma
2. Skruv 6. Mutter
3. Övre klämma 7. Snabblås
4. Mellanklämma

1. Fogantyúrúd 5. Alsó szorító
2. Csavar 6. Anya
3. Felsõ szorító 7. Gyorszár
4. Középsõ szorító

1. Uchwyt urz¹dzenia 5. Zacisk dolny
2. Œruba 6. Nakrêtka
3. Zacisk górny 7. Karabinek szybkomocuj¹cy
4. Zacisk œrodkowy

1. Øídítka 5. Spodní svìrka
2. Šroub 6. Matice
3. Horní svìrka 7. Rychlouzávìr
4. Prostøední svìrka

1. Držadlo 5. Dolná zvierka
2. Skrutka 6. Matica
3. Horná zvierka 7. Rýchlouzáver
4. Prostredná zvierka

1. Ghidon 5. Clemã inferioarã
2. Şurub 6. Piuliþã
3. Clemã superioarã 7. Inchidere rapidã
4. Clemã mijlocie
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Alt efter model –
Beskrivelse af komponenterne – Fig. 6–8

Mallista riippuen – Koneen osat – kuvat 6–8

Alt etter utførelse –
Beskrivelse av delene fig. 6–8

Beroende på utförande –
Beskrivning – Fig 6–8

Kiviteltõl függõen –
Az alkatrészek ismertetése – 6–8. ábra

W zale¿noœci od modelu –
Opis czêœci – rys. 6–8

Podle provedení –
Popis dílù – obr. 6–8

Pod¾a vyhotovenia –
Popis dielov – obr. 6–8

În funcþie de execuþie –
Descrierea pieselor componente – Fig. 6–8

1. Skaftkobling 5. Primært hul
2. Udløserknap 6. Øverste akselrør
3. Skruegreb 7. Nederste akselrør
4. Styreslids

1. Varren kiinnitys 5. Pääreikä
2. Avauspainike 6. Yläputki
3. Kiristinnuppi 7. Alaputki
4. Ohjainura

1. Stangkopling 5. Hovedhullet
2. Utløsningsknapp 6. Øvre akslingsrør
3. Skruhåndtak 7. Nedre akslingsrør
4. Føringsnot
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1. Skaftkoppling 5. Spärrhål
2. Spärrknapp 6. Övre axelrör
3. Ratt 7. Undre axelrör
4. Spår

1. Tengelykapcsoló 5. Fõfurat
2. Kioldógomb 6. Felsõ csõtengely
3. Csavaros szorító 7. Alsó csõtengely
4. Vezetõvájat

1. Zł¹czka dr¹¿ka 4. ¯łobek prowadz¹cy
2. Przycisk zwalniaj¹cy 5. Otwór główny

zatrzask 6. Górna rurka dr¹¿ka
3. Pokrêtło œruby mocuj¹cej 7. Dolna rurka dr¹¿ka

1. Spojka násady 5. Hlavní otvor
2. Uvolòovací tlačítko 6. Horní trubka høídele
3. Šroubovací rukojeˆ 7. Spodní trubka høídele
4. Vodicí drážka

1. Spojka násady 5. Hlavný otvor
2. Uvo¾òovacie tlačidlo 6. Horná trúbka hriade¾a
3. Skrutkovacia rukoväˆ 7. Spodná trúbka hriade¾a
4. Vodiaca drážka

1. Cuplajul tijei 5. Orificiu principal
2. Buton de declanşare 6. Þeava arborelui superiorã
3. Mâner cu filet 7. Þeava arborelui inferioarã
4. Canal de ghidaj
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 9–12

Koneen osat – kuvat 9–12

Beskrivelse av delene fig. 9–12

Beskrivning – Fig 9–12

Az alkatrészek ismertetése – 9–12. ábra

Opis czêœci – rys. 9–12

Popis dílù – obr. 9–12

Popis dielov – obr. 9–12

Descrierea pieselor componente – Fig. 9–12

1. Skæretilbehør- 5. Drivaksel
beskyttelsesskærm 6. Drivakselhus

2. Skruer 7. Låsestangskærv
3. Fastgørelse af 8. Akselbøsningshul

beskyttelsesskærm 9. Skæretilbehør
4. Låsestang 10. Skæreholder

1. Siimapään suojalevy 6. Kulmavaihde
2. Ruuvit 7. Lukitustangon aukko
3. Suojalevyn kiinnitys 8. Teräakselin lukituskolo
4. Lukitustanko 9. Leikkuupää
5. Teräakseli 10. Teränpidin

1. Beskyttelsesplate 6. Kassen på drivakslingen
for knivpåsats 7. Not for sikringsstang

2. Skruer 8. Hull for akslingshylse
3. Feste for beskyttelsen 9. Knivpåsats
4. Sikringsstand 10. Skjæreholder
5. Drivaksling

1. Skydd 6. Drivaxelhus
2. Skruvar 7. Låsstångsöppning
3. Skyddsfäste 8. Axelbussningöppning
4. Låsstång 9. Trimmerhuvud
5. Drivaxel 10. Knivhållare

1. Kaszafej védõlemez 6. Meghajtótengely-ház
2. Csavarok 7. Biztosítórúd-nyílás
3. Védõlemez-rögzítés 8. Tengelypersely-furat
4. Biztosítórúd 9. Kaszafej
5. Meghajtótengely 10. Késtartó

1. Blacha osłony zespołu 7. Wyciêcie
tn¹cego na dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy

2. Œruby 8. Otwór w korpusie wałka 
3. Mocowanie blachy osłony napêdowego
4. Dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy 9. Zespół tn¹cy
5. Wałek napêdowy 10. Uchwyt no¿a
6. Korpus wałka napêdowego

1. Plechový kryt vyžínacího 6. Tìleso hnacího høídele
nástavce 7. Výøez pro blokovací tyčku

2. Šrouby 8. Otvor pouzdra høídele
3. Upevnìní plechového krytu9. Vyžínací nástavec
4. Blokovací tyčka 10. Držák vyžínacího ústrojí
5. Hnací høídel

1. Plechový kryt vyžínacieho 6. Teleso hnacieho hriade¾a
nástavca 7. Výrez pre blokovaciu tyčku

2. Skrutky 8. Otvor puzdra hriade¾a
3. Upevnenie plechového 9. Vyžínací nástavec

krytu 10. Držiak vyžínacieho
4. Blokovacia tyčka ústrojenstva
5. Hnací hriade¾

1. Apãrãtoarea dispozitivului 6. Carcasa arborelui cotit
de tãiere de antrenare

2. Şuruburi 7. Şliþ al tijei de siguranþã
3. Suportul apãrãtoarei 8. Orificiu al arborelui
4. Tijã de siguranþã pentru bucşe
5. Arbore cotit de antrenare 9. Dispozitiv de tãiere

10. Suport de tãiere 
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 13–18

Koneen osat – kuvat 13–18

Beskrivelse av delene fig. 13–18

Beskrivning – Fig 13–18

Az alkatrészek ismertetése – 13–16. ábra 

Opis czêœci – rys.13–18

Popis dílù – obr. 13–18

Popis dielov – obr. 13–18

Descrierea pieselor componente – Fig. 13–18

1. Møtrik 7. O-ring
2. Skæreholder 8. Påfyldningsstuds
3. Kniv 9. Tankpåfyldningsstuds
4. Låsestang 10. Benzintank
5. Drivakselhus 11. Tankdæksel
6. Olieprop

1. Mutteri 7. O-rengas
2. Teränpidin 8. Täyttöaukko
3. Leikkuuterä 9. Polttoainesäiliön 
4. Lukitustanko täyttöaukko
5. Kulmavaihde 10. Polttoainesäiliö
6. Öljytulppa 11. Polttoainesäiliön korkki

1. Mutter 7. O-ring
2. Skjæreholder 8. Påfyllingsstuss
3. Skjærekniv 9. Påfyllingsstuss for tanken
4. Sikringsstang 10. Bensintank
5. Kasse for drivaksling 11. Tanklokk
6. Tappen på oljelokket

1. Mutter 7. O-ring
2. Knivhållare 8. Påfyllningsrör
3. Kniv 9. Tank påfyllningsrör 
4. Säkringsstång 10. Bensintank
5. Drivaxelhus 11. Tanklock
6. Oljepropp

1. Anya 7. O-gyûrû
2. Késtartó 8. Betöltõcsonk
3. Vágólap 9. Tank betöltõcsonkja
4. Biztosítórúd 10. Benzintartály
5. Meghajtótengely háza 11. Tanksapka
6. Olajbetöltõ csonk 

záródugója

1. Nakrêtka 6. Zawór zbiornika oleju
2. Uchwyt no¿a 7. Uszczelka o-ring
3. Ostrze tn¹ce 8. Króciec wlewu
4. Prêt zabezpieczaj¹cy 9. Króciec wlewu paliwa
5. Obudowa wału 10. Zbiornik paliwa

napêdowego 11. Pokrywa zbiornika paliwa

1. Matice 7. O-kroužek
2. Držák vyžínacího ústrojí 8. Plnicí hrdlo
3. Vyžínací nùž 9. Plnicí hrdlo palivové nádrže
4. Blokovací tyčka 10. Benzinová nádrž
5. Tìleso hnacího høídele 11. Uzávìr palivové nádrže
6. Uzavírací zátka oleje

1. Matica 7. O-krúžok
2. Držiak vyžínacieho 8. Plniace hrdlo

ústrojenstva 9. Plniace hrdlo palivovej 
3. Vyžínací nôž nádrže
4. Blokovacia tyčka 10. Benzínová nádrž
5. Teleso hnacieho hriade¾a 11. Uzáver palivovej nádrže
6. Uzatváracia zátka oleja

1. Piuliþã 7. Inel-O
2. Suport de tãiere 8. Ştuþ de umplere
3. Lama de tãiere 9. Ştuþ de umplere 
4. Barã de siguranþã al rezervorului
5. Carcasa arborelui 10. Rezervorul de benzinã

de acþionare 11. Capacul rezervorului
6. Capacele de la ulei
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 19–21

Koneen osat – kuvat 19–21

Beskrivelse av delene fig. 19–21

Beskrivning – Fig 19–21

Az alkatrészek ismertetése – 19–21. ábra

Opis czêœci – rys.19–21

Popis dílù – obr. 19–21

Popis dielov – obr. 19–21

Descrierea pieselor componente – Fig. 19–21

1. Gashåndtag 6. Driftsposition (3)
2. Gashåndtagspærre 7. Chokerhåndtag
3. Afbryder 8. Spædepumpe
4. Fuld chokerposition (1) 9. Startsnor
5. Halv choker 10. Fodstøtte

midterposition (2)

1. Kaasuvipu 6. Rikastin pois päältä (3)
2. Kaasuvivun lukitsin 7. Rikastinvipu
3. Virtakatkaisin 8. Primer-pumppu
4. Rikastin päällä (1) 9. Käynnistysnaru
5. Rikastin puolittain päällä (2)10. Jalkatuki

19

2

1

3

20

 4 5

  8

6

7

21

10

9

1. Gasspak 6. Driftsposisjon (3)
2. Gasspakensperre 7. Chokespak
3. Tennbryter 8. Innsugingspumpe
4. Hel chokeposisjon 9. Startersnor
5. Halv chokeposisjon/ 10. Fotstøtte

mellomposisjon (2)

1. Gasspak 6. Driftläge (3)
2. Gasspaksspärr 7. Choke
3. Start- och stoppknapp 8. Insugningspump
4. Full choke (1) 9. Startsnöre
5. Halv choke (2) 10. Fotstöd

1. Gázkar 6. Üzemi helyzet (3)
2. Gázkarrlezáró szerkezet 7. Szívatókar
3. Gyújtáskapcsoló 8. Szívatópumpa
4. Teljes szívató helyzet (1) 9. Indítókötél
5. Fél szívató, 10. Támasztóláb

köztes helyzet (2)

1. DŸwignia gazu 6. Pozycja pracy (3)
2. Blokada dŸwigni gazu 7. DŸwignia ssania choke
3. Wył¹cznik zapłonu 8. Pompa ss¹ca
4. Pozycja pełnego ssania (1) 9. Linka startera
5. Pozycja połowa ssania (2) 10. Podpórka

1. Páčka plynu 6. Provozní poloha (3)
2. Aretace páčky plynu 7. Páčka sytiče (Choke)
3. Spínač zapalování 8. Sací čerpadlo
4. Poloha plný sytič 9. Startovací lanko

(Choke) (1) 10. Nožní opìra
5. Mezipoloha poloviční sytič 

 (Choke) (2)

1. Páčka plynu 6. Prevádzková poloha (3)
2. Aretácia páčky plynu 7. Páčka sýtiča (Choke)
3. Spínač zapa¾ovania 8. Sacie čerpadlo
4. Poloha plný sýtič 9. Štartovacie lanko

(Choke) (1) 10. Nožná opora
5. Medzipoloha polovičný 

sýtič (Choke) (2)

1. Maneta de acceleraþie 6. Poziþie de funcþionare (3)
2. Zãvorul manetei 7. Maneta de şoc

de acceleraþie 8. Pompã de aspiraþie
3. Intrerupãtor de aprindere 9. Cablul demarorului
4. Poziþie de şoc maxim (1) 10. Susþinãtor de picior
5. Poziþie de şoc parþial (2)
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 26–28

Koneen osat – kuvat 26–28

Beskrivelse av delene fig. 26–28

Beskrivning – Fig 26–28

Az alkatrészek ismertetése – 26–28. ábra

Opis czêœci – rys.26–28

Popis dílù – obr. 26–28

Popis dielov – obr. 26–28

Descrierea pieselor componente – Fig. 26–28

22

23

24

25

 

 

 

 

3

1

2

4

26

27

1. Udvendig spole 4. Stopknap
2. Fjeder 5. Indgrebstænder
3. Indvendig spole

1. Siimakelan runko 4. Napautusnuppi
2. Jousi 5. Lukitushampaat
3. Kela

1. Spolehus 4. Trykknapp
2. Fjær 5. Tann for innsmekking
3. Spole

1. Spolhus 4. Knapp
2. Fjäder 5. Låständer
3. Spole

1. Zsinórház 4. Pillanatindító gomb
2. Rugó 5. Bekattanó fogak
3. Zsinórorsó

1. Obudowa szpuli 4. Przycisk
2. Sprê¿yna 5. Zêby zatrzasku
3. Szpula

1. Cívkové pouzdro 4. �ukací knoflík
2. Pružina 5. Zaskakovací zuby
3. Cívka

1. Cievkové puzdro 4. �ukací gombík
2. Pružina 5. Zaskakovacie zuby
3. Cievka

1. Carcasa bobinei 4. Buton de apãsare
2. Arc 5. Dinþi de fixare
3. Bobinã

28

5
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 29–33

Koneen osat – kuvat 29–33

Beskrivelse av delene fig. 29–33

Beskrivning – Fig 29–33

Az alkatrészek ismertetése – 29–33. ábra 

Opis czêœci – rys.29–33

Popis dílù – obr. 29–33

Popis dielov – obr. 29–33

Descrierea pieselor componente – Fig. 29–33

 3

 1  229

4

30

31

4

32

33

5

1. Trådspole til enkelttråd 3. Kærvformede huller
2. Trådspole til enkelttråd og

splitline tråd
4. Løkke
5. Holdekærve

1. Normaali siiman kela 3. Soikionmalliset reiät
2. Normaali siiman ja Split-

Line siiman kela
4. Silmukka
5. Lukituskolo

1. Trådspole for enkel tråd 3. Spiss formede hull
2. Trådspole for enkel tråd 

og split-line tråd
4. Sløyfe
5. Holdesprekker

1. Trådspole för enkel tråd 3. Långa hål
2. Trådspole för enkel tråd 4. Ögla

och Split-Line-tråd 5. Hållöppningar

1. Az egyszerû zsinór orsója 3. Rés formájú lyukak
2. Az egyszerû és a

Split-Line zsinór orsója
4. Hurok
5. Tartórések

1. Szpula na zwykł¹ linkê 3. Otwory, podłu¿ne
2. Szpula na zwykł¹ linkê 

i linkê Split-Line
4. Pêtla
5. Rowki zaciskaj¹ce

1. Strunová cívka pro 
jednoduchou strunu

3. Štìrbinové otvory
4. Smyčka

2. Strunová cívka pro jedno- 5. Pøidržovací štìrbina
duchou strunu a strunu
Split-Line

1. Strunová cievka pre 3. Štrbinové otvory
jednoduchú strunu 4. Slučka

2. Strunová cievka pre jedno- 5. Pridržiavacia štrbina
duchú strunu a strunu
Split-Line

1. Bobina cu fir pentru 3. Orificii în formã de fantã
fir simplu 4. Buclã

2. Bobina cu fir pentru 5. Fante de oprire
fir simplu şi fir Split-Line
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 36–38

Koneen osat – kuvat 36–38

Beskrivelse av delene fig. 36–38

Beskrivning – Fig 36–38

Az alkatrészek ismertetése – 36–38. ábra

Opis czêœci – rys. 36–38

Popis dílù – obr. 36–38

Popis dielov – obr. 36–38

Descrierea pieselor componente – Fig. 36–38

34

35

1

36

37

38 2

4

3

1. Maksimalt olieniveau 3. Luftfilter
2. Luftfilterdæksel 4. Holder

1. Öljynpinnan yläraja 3. Ilmanpuhdistin
2. Ilmanpuhdistimen kansi 4. Pidike

1. Maksimum oljenivå 3. Luftfilter
2. Luftfilterlokk 4. Holder

1. Max oljenivå 3. Luftfilter
2. Luftfilterlock 4. Hållare

1. Az olaj maximális töltési 
szintje

3. Levegõszûrõ
4. Tartó

2. Levegõszûrõ fedele

1. Maksymalny poziom oleju 3. Filtr powietrza
2. Pokrywa filtra powietrza 4. Uchwyt

1. Maximální náplò oleje 3. Vzduchový filtr
2. Kryt vzduchového filtru 4. Držák

1. Maximálna náplò oleja 3. Vzduchový filter
2. Kryt vzduchového filtra 4. Držiak

1. Nivel maxim al uleiului 3. Filtru de aer
2. Capacul filtrului de aer 4. Suport
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 39–42

Koneen osat – kuvat 39–42

Beskrivelse av delene fig. 39–42

Beskrivning – Fig 39–42

Az alkatrészek ismertetése – 39–42. ábra

Opis czêœci – rys.39–42

Popis dílù – obr. 39–42

Popis dielov – obr. 39–42

Descrierea pieselor componente – Fig. 39–42

1. Hus 4. Holder
2. Luftfilter 5. Luftfilterdæksel
3. Holdelask

1. Pohja 4. Pidike
2. Ilmanpuhdistin 5. Ilmanpuhdistimen kansi
3. Kiinnike

1. Kasse 4. Holder
2. Luftfilter 5. Luftfilterlokk
3. Holdelask

39 40

41

42

1

4

5

2

3

1. Hus 4. Hållare
2. Luftfilter 5. Luftfilterlock
3. Hållare

1. Burkolat 4. Tartó
2. Levegõszûrõ 5. Levegõszûrõ fedele
3. Tartóheveder

1. Obudowa 4. Uchwyt
2. Filtr powietrza 5. Pokrywa filtra powietrza
3. Wypustka zatrzasku

1. Kryt 4. Držák
2. Vzduchový filtr 5. Kryt vzduchového filtru
3. Pøidržovací spona

1. Kryt 4. Držiak
2. Vzduchový filter 5. Kryt vzduchového filtra
3. Pridržiavacia spona

1. Carcasã 4. Suport
2. Filtru de aer 5. Capacul filtrului de aer
3. Eclisã de oprire
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 43–46

Koneen osat – kuvat 43–46

Beskrivelse av delene fig. 43–46

Beskrivning – Fig 43–46

Az alkatrészek ismertetése – 43–46. ábra

Opis czêœci – rys.43–46

Popis dílù – obr. 43–46

Popis dielov – obr. 43–46

Descrierea pieselor componente – Fig. 43–46

1. Tomgangsindstillingsskrue5. Afdækning til gnistgitter
2. Tændrør 6. Skrue (T-25)
3. Udstødning 7. Skrue (T-20)
4. Gnistgitter 8. Skrue

1. Joutokäynnin säätöruuvi 5. Kipinäverkon suoja
2. Sytytystulppa 6. Ruuvi (T-25)
3. Äänenvaimennin 7. Ruuvi (T-20)
4. Kipinäverkko 8. Ruuvi

43 1

44

2

0.6 mm

45

7

3

4
5

6

46

8
8

1. Skrue for innstilling 5. Deksel for gnistgitter
av tomgang 6. Skrue (T-25)

2. Tennplugg 7. Skrue (T-20)
3. Eksos 8. Skrue
4. Gnistgitter

1. Inställningsskruv för 
tomgång

5. Gnistgallerskydd
6. Skruv (T-25)

2. Tändstift 7. Skruv (T-20)
3. Avgasrör 8. Skruv
4. Gnistgallr

1. Üresjárati beállítócsavar 5. Szikrafogó rostély 
2. Gyújtógyertya burkolata
3. Kipufogó 6. Csavar (T-25)
4. Szikrafogó rostély 7. Csavar (T-20)

8. Csavar

1. Regulator liczby obrotów 5. Osłona kraty chwytaj¹cej
biegu jałowego iskry

2. Œwieca zapłonowa 6. Œruba (T-25)
3. Wydech 7. Œruba (T-20)
4. Krata chwytaj¹ca iskry 8. Œruba

1. Seøizovací šroub 5. Kryt møížky proti jiskrám 
volnobìhu 6. Šroub (T-25)

2. Zapalovací svíčka 7. Šroub (T-20)
3. Výfuk 8. Šroub
4. Møížka proti jiskrám

1. Nastavovacia skrutka 
vo¾nobehu

5. Kryt mriežky proti iskrám 
6. Skrutka (T-25)

2. Zapa¾ovacia sviečka 7. Skrutka (T-20)
3. Výfuk 8. Skrutka
4. Mriežka proti iskrám

1. Şurub pentru reglarea finã 5. Capacul grãtarului 
a mersului în gol parascântei

2. Bujie 6. Şurub (T-25)
3. Evacuare 7. Şurub (T-20)
4. Grãtar parascântei 8. Şurub
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Anteckna alla typskyltens data i nedanstående ruta.

Typskylten sitter i närheten av motorn. 

Dessa data är mycket viktiga för senare identifiering vid 
beställning av reservdelar och för kundtjänsten.

FÖR DIN SÄKERHET

RÄTT ANVÄNDNING AV MASKINEN
Denna maskin är uteslutande avsedd

– för användning enligt beskrivningen och 
säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning

– för användning privata trädgårdar
– för klippning av gräskanter och små eller svåråtkomliga 

gräsytor (t ex under buskar)
– för att klippa buskar och snår.
Denna maskin är ej godkänd för annan användning. 
Användaren är ansvarig för eventuella skador på tredje 
person och dennes egendom.

Använd maskinen endast i av tillverkaren föreskrivet och 
levererat tekniskt tillstånd.

Vid förändringar på maskinen upphör garantin att gälla och 
tillverkaren ikläder sig inget ansvar för eventuella skador som 
uppstår genom sådana förändringar.

SÄKERHETSANVISNINGAR

FÖRE ANVÄNDNING
 Läs anvisningarna i denna bruksanvisning noga och lär 

dig hur maskinen handhas innan du tar den bruk.
 Använd ej maskinen om du är trött eller sjuk och ej heller 

om du är påverkad av alkohol, droger eller medicin.
 Barn under 16 år får ej använda maskinen.
 Kontrollera maskinen innan den används och byt ut 

defekta delar. Byt defekta delar. Kontrollera om bränsle 
rinner ut. Kontrollera att alla förbindelsedetaljer är riktigt 
monterade och åtdragna. Byt ut slitna, spruckna och på 
annat sätt defekta delar på skärhuvudet. Se till att 
skärhuvudet är riktigt monterat. Se till att skärhuvudets 
skydd är riktigt monterat och sitter i rätt läge. Om dessa 
anvisningar ej följs, kan användaren och andra personer 
ta skada.

 Använd endast originaltråd med ett tvärsnitt på 
2,41 mm. Använd aldrig metallförstärkta snören, trådar, 
kedjor, linor eller liknande. Dessa kan brytas och bli 
farliga projektiler.

 Var alltid medveten om riskerna för skador på huvud, 
händer och fötter.

 Tryck på gasspaken. Den måste automatiskt återvända 
till nolläget. Utför alla inställningar och eventuella 
reparationer innan maskinen tas i bruk.

 Avlägsna alla föremål på området som ska klippas, som 
t ex stenar, glasskärvor, spikar, trådar eller snören som 
kan slungas ut ur trimmern eller fastna i skärhuvudet. 
Låt varken människor–särskilt barn–eller djur komma 
närmare maskinen än 15 m när denna är igång. Det finns 
fortfarande risk för att eventuella åskådare träffas av 
utslungade föremål, därför måste dessa bära 
skyddsglasögon. Stanna genast motorn och 
skärhuvudet om personer närmar sig under arbetet.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR BENSINDRIVNA 
TRIMMERS
OBS! Bensin är ytterst brandfarlig och ångorna kan vid 

antändning explodera. Vidta följande säkerhetsåtgärder:
 Förvara bensin endast i särskilt därför avsedda och 

godkända behållare.
 Ge utspilld bensin ingen möjlighet att antändas. 

Starta inte motorn förrän bensinångorna avdunstat.
 Stäng alltid av motorn och låt den svalna innan tanken 

fylls på. Öppna aldrig tanklocket och fyll aldrig på tanken, 
när motorn är varm. Använd aldrig maskinen när 
tanklocket inte är stängt. Öppna alltid tanklocket 
långsamt så, att trycket i tanken minskar långsamt.

 Blanda och fyll på bensin på ett rent område utomhus, 
där det varken finns gnistor eller öppen eld. Öppna 
tanklocket långsamt efter det att du stängt av motorn. 
Rökning är förbjuden under blandning och påfyllning av 
bensin. Torka genast av utspilld bensin på maskinen.

 Bär maskinen minst 10 m från påfyllningsstället innan du 
startar motorn. Rök inte och håll tillräckligt avstånd från 
eventuella gnistor och flammor under påfyllningen av 
bensin eller när maskinen används.
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SÄKERHETSANVISNINGAR

 Starta aldrig maskinen och låt den inte heller vara igång i 
slutna rum eller inomhus. Inandning av avgaserna är 
livsfarligt. Använd maskinen endast utomhus.

 Använd skyddsglasögon och hörselskydd under arbetet 
med maskinen. Använd skyddsmask vid dammigt 
arbete. Långärmad skjorta rekommenderas.

 Använd tjocka långbyxor, stövlar och handskar. Bär ej 
lös klädsel, smycken, korta byxor eller sandaler och gå ej 
barfota. Låt ej långt hår hänga fritt.

 Skärhuvudets skydd måste alltid vara monterat när 
maskinen används. Båda trådarna måste vara utdragna 
för drift och rätt tråd måste vara installerad. Tråden får ej 
dras ut utanför skärhuvudets skydd.

 Maskinen har en koppling och vid tomgång står 
skärhuvudet stilla. Om så inte är fallet måste maskinen 
ställas in av auktoriserad verkstad.

 Se innan maskinen kopplas till att trådspolen inte 
kommer i kontakt med något föremål.

 Ställ in handtaget på rätt höjd så, att du har maskinen 
under kontroll.

 Berör ej maskinens kniv.
 Använd maskinen endast vid dagsljus eller vid god 

belysning.
 Undvik oavsiktlig start. Var alltid beredd att använda 

maskinen när du drar i startsnöret. Både användare och 
maskin måste vid start stå i stadigt. Beakta start/stopp-
anvisningarna.

 Använda maskinen endast för avsett ändamål.
 Luta dig inte för långt framåt. Stå alltid stadigt och i 

balans.
 Håll alltid fast maskinen med båda händerna under 

arbetet. Håll alltid fast i handtagets båda sidor.
 Använd alltid axelremmen under drift.
 Håll ansikte, händer och fötter på avstånd från alla rörliga 

delar. Berör ej kniven så länge den roterar och försök inte 
heller att stoppa den.

 Ta aldrig tag i motorn eller ljuddämparen när maskinen är 
i gång. Dessa delar blir mycket varma. Även efter 
frånslagning är de varma under kort tid.

 Låt inte motorn gå snabbare än som är nödvändigt för 
att klippa eller trimma kanterna. Låt inte motorn gå på 
högt varvtal när du inte klipper.

 Stäng alltid av motorn om klippningen fördröjs eller när 
du går från ett ställe till ett annat.

 Om ett främmande föremål träffar eller fastnar i maskinen 
- stäng genast av motorn och kontrollera om maskinen 
tagit skada. Använd aldrig maskinen med lösa eller 
defekta delar.

 Slå från motorn för skötsel, reparation eller för byte av 
skärhuvud. Dra dessutom av tändstiftskontakten.

 Använd endast originalreservdelar vid reparation. Dessa 
delar erhålles hos handlaren.

 Använd aldrig delar eller tillbehör som inte är godkända 
för denna maskin. Följden kan bli allvarliga skador för 
användaren eller maskinskador. Dessutom kan garantin 
upphöra att gälla.

 Håll alltid maskinen ren och se till att inga växter eller 
föremål fastnar mellan skärhuvudet och skyddet.

 För att reducera brandrisken - byt ut defekta 
ljuddämpare och gnistsläckare och avlägsna gräs, löv, 
överflödigt smörjmedel och sotavlagringar på motorn 
och ljuddämparen.

 Låt endast auktoriserad verkstad utföra reparationer.

ARBETSTIDER
Beakta tillåtna tider för användning av maskinen (fråga vid 
behov ansvarig myndighet).
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SÄKERHETSANVISNINGAR

FÖR DRIFT MED KNIV
 Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du tar 

maskinen i bruk.
 Håll alltid axelröret mellan dig och kniven.
 Klipp ALDRIG med kniven över 75 cm över marken.
 Bakslag kan uppstå när den roterande kniven träffar 

föremål som ej genast låter sig klippas av. Dessa bakslag 
kan vara så kraftiga, att maskinen och/eller användaren 
kan slungas i vilken riktning som helst och användaren 
kan förlora kontrollen över maskinen. Bakslag kan 
uppträda utan förvarning om kniven fastnar eller 
blockeras. Det kan lätt hända vid klippning 
i oöverskådliga områden.

 Klipp med kniven ingenting som är tjockare än 12,7 mm. 
I annat fall kraftiga bakslag uppträda.

 Vidrör ej kniven när den roterar och försök inte heller att 
stoppa den.

 En roterande kniv kan förorsaka skador även efter det att 
motorn stängts av eller gasspaken släppts. Håll fast 
maskinen till s kniven står absolut stilla.

 Låt ej motorn gå med högt varvtal när du inte klipper.
 Stäng genast av motorn om maskinen träffar eller fastnar 

i ett främmande föremål och kontrollera om skada 
uppstått. Låt eventuell skada åtgärdas innan du 
använder maskinen igen. Använd aldrig maskinen med 
böjd, sprucken eller slö kniv. Kasta bort defekta klingor.

 Vässa inte kniven. Den vässade knivspetsen kan under 
drift brytas av,  vilket kan leda till svåra skador. Byt ut 
kniven.

 Stäng GENAST av motorn vid ovanligt starka vibrationer. 
Vibrationer tyder på störning. Kontrollera maskinen 
noggrant beträffande lösa bultar, muttrar och andra 
skador, innan du fortsätter att klippa. Reparera eller byt 
defekta delar.

EFTER DRIFT
 Rengör kniven med ett hushållsrengöringsmedel och 

avlägsna alla rester. Smörj kniven med maskinolja för att 
skydda den mot rost.

 Förvara och lås in kniven väl för att skydda den med 
skada och obefogad användning.

VIDARE SÄKERHETSANVISNINGAR
 Så länge tanken fortfarande innehåller bensin får 

maskinen ej förvaras i byggnader där bensinångorna kan 
komma i kontakt med öppen eld eller gnistor.

 Låt alltid motorn svalna för transport eller förvaring. 
Fäst maskinen säkert under transport.

 Förvara maskinen torrt, inlåst eller högt för att förhindra 
obefogad användning eller skador. Förvaras oåtkomligt 
för barn.

 Häll eller spruta aldrig vatten eller andra vätskor på 
maskinen. Håll handtaget torrt, rent och dammfritt. 
Rengör det efter varje användning och följ anvisningarna 
för rengöring och förvaring.

 Hantera bensin/olja eller förpackningsrester enligt 
gällande avfallsbestämmelser.

 Förvara denna bruksanvisning på säkert och lättåtkomlig 
plats. Läs den ofta och använd den för att instruera 
andra användare. Om du lånar ut maskinen till andra, 
låna även ut bruksanvisningen.

Förvara denna bruksanvisning på säkert och 
lättåtkomlig plats
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SÄKERHETSANVISNINGAR

SÄKERHETS- OCH INTERNATIONELLA 
SYMBOLER
Denna bruksanvisning beskriver säkerhets- och internationella symboler och piktogram som kan förekomma på denna maskin. 
Läs igenom bruksanvisningen noggrant för att göra dig förtrodd alla säkerhets-, monterings-, drift- och reparationsanvisningar.

TECKENFÖRKLARING

 SÄKERHETS- OCH VARNINGSTECKEN
Visar fara och ger varning. Kan användas tillsammans med andra tecken eller piktogram.
   

 LÄS BRUKSANVISNINGEN
Om driftföreskrifterna och försiktighetsåtgärderna ej följs, uppstår risk för allvarliga skador.
Läs igenom bruksanvisningen noggrant före start eller innan maskinen tas i bruk.

 SKYDDSGLASÖGON OCH HÖRSELSKYDD
OBS! Utslungade föremål förorsaka allvarliga ögonskador och starkt buller hörselskada. 
Använd därför alltid skyddsglasögon och hörselskydd när maskinen är igång.

 SKYDDSHJÄLM
OBS! Nedfallande föremål kan förorsaka svåra huvudskador. Bär därför alltid skyddshjälm under arbetet.
   

 HÅLL ÅSKÅDARE PÅ AVBSTÅND
OBS! Alla åskådare – särskilt barn – liksom djur måste uppehålla sig minst 15 m från maskinens arbetsområde. 
   

 BENSIN
Använd alltid ren och ny oblyad bensin för bränsleblandningen.

 OLJA
Använd endast enligt bruksanvisningen tillåten olja för bränsleblandningen.

 Utslungade föremål och roterande delar kan vålla svåra skador.
OBS! Använd ej maskinen om skärhuvudets skydd ej är riktigt monterat. 
Vidrör ej roterande trådspole och kniv.
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SÄKERHETSANVISNINGAR

TECKENFÖRKLARING

 START- OCH STOPPKNAPP
TILL / START / DRIFT

 START- OCH STOPPKNAPP
FRÅN eller STOPP

 VARNING FÖR VARMA YTOR
Vidrör ej varm ljuddämpare, växellåda eller cylinder. Risk för brännskada! 
Under drift och kort tid efter frånslagning är delar mycket varma.
   

 VASS KNIV
OBS: Vass kniv vid skyddet liksom vass arbetskniv. För att undvika allvarliga skador 
vidrör ej klingan.

 CHOKEINSTÄLLNING
1 • FULL CHOKE Startläge.

2 • HALV CHOKE Mellanläge.

3 • Driftläge.

 MAX TILLÅTET VARVTAL
Låt ej maskinen gå med mer än max tillåtet varvtal.

 ANVÄND STADIGA ARBETSSKOR OCH SKYDDSHANDSKAR
Använd stadiga arbetsskor och skyddshandskar när du använder denna maskin.
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MONTERINGSANVISNING

Montering och inställning av handtaget
1. Placera handtaget mellan den övre och den mellersta 

klämman (Fig 1).
2. Håll ihop de tre delarna och skruva genom den övre 

klämman in de fyra (4) skruvarna i mellanklämman.
OBS! Den översta och den mellersta klämmans öppningar 

passar endast vid riktig montering på varndra.
3. Håll klämmorna och handtaget över axelröret och på den 

undre klämman.
4. Håll fast var och en av sexkantmuttrarna i den undre 

klämfördjupningen med ett finger. Skruva in skruvarna 
något med en stor kryssmejsel – dra inte åt dem förrän 
handtaget är riktigt inställt.

5. Håll maskinen i driftläge (Fig 22) och ställ handtaget i det 
läge som passar dig bäst.

6. Dra åt hållarens skruvar jämnt tills handtaget sitter fast.

Montering och inställning av bärsystemet (dubbel 
axelrem)
1. Lägg bärsystemet över axlarna.
2. Stäng höftremmens lås. Vidga den vid behov (bild 2).
3. Ställ in axel- och höftremmen på rätt längd (bild 3).
4. Haka fast bärsystemets hake i metallhållaren (bild 4) 

och stödkudden på en bekväm längd (bild 5).

Demontering av skärhuvudet eller andra tillbehör
OBS! Ställ maskinen på golvet eller en arbetsbänk för att 

underlätta montering eller demontering av tillbehör.
1. Vrid ratten åt vänster (Fig 6) för att lossa tillbehöret.
2. Tryck in och håll fast spärrknappen (Fig 6)
3. Håll fast det övre axelröret ordentligt och dra ut 

skärhuvudet eller annat tillbehör rakt ur skaftkopplingen 
(fig 7)

Montering av skärhuvudet eller andra tillbehör
1. Ta av skyddet (tillval) på skaftkoppling och tillbehör.
2. Vrid ratten åt vänster (Fig 6) för att lossa skaftkopplingen.
3. Håll fast tillbehöret ordentligt och för in det i 

skaftkopplingen tills det snäpper fast (Fig 7).
OBS! Monteringen underlättas om spärrknappen riktas 

in med spåret (Fig 6).
4. Vrid ratten åt höger för att spänna fast tillbehöret (Fig 8). 

Kontrollera att ratten är åtdragen innan maskinen tas i 
drift.

Demontering och montering av skyddet
Om maskinen används för att klippa buskar (med kniv), 
måste skyddet tas av.

Ta ut skyddet ur hållaren genom att skruva ut de tre (3) 
skruvarna med en skruvmejsel (Fig 9). För vara delarna för 
senare användning.

Om maskinen används som kantklippare, måste 
skärhuvudets skydd monteras igen.

Skruva fast skyddet i hållaren med de tre (3) skruvarna. 
Dra åt skruvarna ordentligt (Fig 9).

Demontering av skärhuvudet och montering av kniv
OBS! Ställ maskinen på golvet eller en arbetsbänk för att 

underlätta demontering och montering av kniven eller 
skärhuvudet.

Demontering av skärhuvudet
OBS! Fäst först skyddet på kniven.
1. Ställ axelbussningens hål i linje med öppningen för 

låsstången och för in låsstången i hålet (Fig 10).
2. Håll fast låsstången på sin plats bredvid axelröret 

(Fig 11).
3. Medan du håller fast låsstången demonterar du 

skärhuvudet genom att skruva av det medurs från 
drivaxeln (Fig 12). Förvara skärhuvudet för senare bruk.

Knivmontering
4. Demontera skyddet. Se "Demontering och montering 

av skyddet".
5. Placera kniven på drivaxeln (Fig 13).
6. Centrera kniven på drivaxelhuset (Fig 13).
7. Kontrollera att kniven är centrerad och ligger plant mot 

drivaxelhuset.
8. Ställ axelbussningens hål i linje med öppningen för 

låsstången och för in låsstången i hålet (Fig 10).
9. Sätt knivhållaren och muttern på drivaxeln (Fig 13). 

Kontrollera att kniven är riktigt monterad.
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10. Dra muttern moturs medan du håller fast låsstången 
(Fig 14). – Vridmoment 37 Nm –

 Om du inte har någon momentnyckel - vrid muttern mot 
knivhållaren tills den sitter fast på axelbussningen. 
Kontrollera att kniven är riktigt monterad och vrid därefter 
mutter ytterligare ett 1/4 till 1/2 varv moturs (Fig 14).

11. Dra ut låsstången ur öppningen.
12. Ta av knivens skydd.

Demontering av kniven och montering av 
skärhuvudet
Demontera kniven
1. Montering av knivens skydd.
2. Ställ axelbussningens hål i linje med öppningen för 

låsstången och för in låsstången i hålet (Fig 10).
3. Håll fast låsstången på sin plats bredvid axelröret 

(Fig 11).

4. Medan du håller fast låsstången -  lossa muttern på 
kniven genom att vrida den medurs med en nyckel 
(Fig 15).

5. Demontera muttern, knivhållaren och kniven. Förvara 
muttern och kniven tillsammans på en säker plats för 
senare användning. Förvaras oåtkomligt för barn.

Montera skärhuvudet
6. Ställ axelbussningens hål i linje med öppningen för 

låsstången och för in låsstången i hålet (Fig 10). Placera 
knivhållaren på drivaxeln med den plana ytan mot 
drivaxelhuset (Fig 12). Vrid skärhuvudet moturs på 
drivaxeln. Dra åt skruvarna ordentligt (Fig 14).

OBS! Knivhållaren måste vara monterad på drivaxeln i det 
avbildade läget för att skärhuvudet ska kunna fungera.

7. Dra ut låsstången.
8. Montera skyddet. Se "Demontering och montering av 

skyddet".

INFORMATION OM OLJA OCH BRÄNSLE

Motorolja
OBS: Av transportskäl levereras maskinen utan motorolja.
– Fyll på motorolja innan maskinen tas i bruk första 

gången.
– Kontrollera oljenivån före varje start.
– Använd endast 4-takts olja SAE 30 av typ SF, SG, SH.
Fyll på motorolja
OBS! Beroende på utförande är olja (90 ml) medlevererad för 
den första påfyllningen (bild 16).

 Ställ motorns baksida i vertikalt läge.
 Skruva ut oljeproppen (6) (bild 17).
 Fyll på 90 ml olja.
OBS! Häll aldrig olja i bensintanken och blanda den aldrig 

med bensin.
 Skruva i oljeproppen igen.

Bränsle
Fara: Under vissa villkor är bensin ytterst antändbar och 

explosionsfarlig.
– Tanka endast i välventilerad omgivning och med 

frånslagen motor. Rök ej i närheten av tanken eller 
bränslets förvaringsplats och stäng av alla tändkällor.

– Överfyll ej bensintanken (det får ej finnas någon bensin 
i påfyllningsröret). Se efter tankning till att tanklocket är 
stängt och låst.

– Spill ej ut något bränsle vid tankning. Utspillt bränsle eller 
bensinånga kan antändas. Om bränsle spillts, se till att 
området är torrt innan motorn startas igen.

– Undvik upprepad eller längre hudkontakt eller inandning 
av ångorna.

Använd alltid ren och ny oblyad bensin (max 30 dagar 
gammal). 

Bränslepåfyllning
Fig. 18

 Ta av tanklocket.
 Fyll bensintanken. Överfyll adlig tanken!
 Stäng åter bensintanken ordentligt.
 Avlägsna maskinen ca 10 m från tankstället/

bränslebehållaren innan motorn startas.
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Starta motorn
OBS: Starta maskinen endast utomhus. Ställ maskinen 

enligt Fig 22 på en plan yta och håll fast den.
1. Kontrollera oljenivån, fyll på vid behov.
2. Bränslepåfyllning.
3. Ställ start- och stoppknappen på TILL [I] (Fig 19).
4. Tryck på insugningspumpen 10 gånger långsamt och 

fullständigt. Bränslet måste synas i pumpen (Fig 20). 
Om detta ej är fallet – tryck ytterligare tre gånger eller 
tryck tills bränsle syns.

5. Ställ choken i läge 1 (Fig 20).
6. Maskinen på marken, tryck på gasspaksspärren och 

gasspaken. Håll gasspaken intryckt. Dra 5 gånger 
i startsnöret med en kontrollerad och jämn rörelse 
(Fig 21). 

7. Ställ choken i läge 2 (Fig 20).
8. Dra i startsnöret med en kontrollerad och jämn rörelse 

1-4 gånger för att starta motorn (Fig 21).
ANMÄRKNING: Motor använder Advanced Starting 

Technology™ (fjäderstödd start), varvid den nödvändiga 
kraften vid start reduceras avsevärt. Startsnöret måste 
dras ut så långt tills motorn startar (fjäderstött). Det är 
inte nödvändigt att dra häftigt i snöret – det uppstår inte 
något starkt motstånd när man drar. Lägg märke till att 
denna startmetod är helt annorlunda (och mycket lättare) 
än du är van vid. 

9. Tryck på gasspaken så, att motorn värms upp 15 till 
30 sekunder. 

ANMÄRKNING: Vid låg temperatur kan motorn behöva 
längre tid för att bli varm och nå högsta hastigheten.

10. Ställ choken på läge 3 (Fig 20) när motorn är varmkörd. 
Nu är maskinen driftberedd.

Om... motorn inte startar – upprepa punkterna 4–10.
Om... motorn är varm är det inte nödvändigt att använda 

choken. Ställ omkopplaren på TILL [I] och choken i läge 
2.

Om... motorn blir sur vid startförsöket, ställ choken i läge 
3. Tryck på gasspaken och dra i startsnöret. Efter 3 (tre) 
till 8 (åtta) försök måste motorn starta.

Stanna motorn
1. Släpp gasspaken. Låt motorn svalna på tomgång.
2. Ställ start- och stoppknappen på STOPP (O) (Fig 19).

Hålla trimmern
Ställ dig i arbetsposition (Fig 22) innan du använder 
maskinen. Kontrollera följande:

 Att användaren bär skyddsglasögon och riktig klädsel.
 Att axelremmen är inställd på rätt höjd.
 Att handtaget är så inställt, att du kan gripa det med 

händerna utan att du måste sträcka ut armarna.
 Att maskinen är under midjehöjd.
 Att skärhuvudet hålls parallellt med marken så, att 

växterna som ska klippas är lätta att nå, utan att 
användaren måste böja sig framåt.

Inställning av klipptrådens längd
Med skärhuvudets knapp kan tråden friges utan att stanna 
motorn. För att frige mer tråd – stöt skärhuvudet lätt mot 
marken (Fig 23), medan du låter motorn gå med hög 
hastighet.

OBS! Tråden ska alltid vara så lång som möjligt. Ju kortare 
tråden är, desto svårare är det att förlänga den.

Varje gång skärhuvudet stöts mot marken, förlängs tråden 
med ca 25 mm. En kniv i skärhuvudets skyddsplåt skär av 
tråden till rätt längd om den är för lång. Det är bäst att stöta 
knappen mot bar mark eller hård jord. Om du försöker att 
förlänga tråden i långt gräs, kan det hända att motorn stryps. 
Håll alltid tråden så lång som möjligt. Ju kortare tråden är, 
desto svårare är det att förlänga den.

OBS! För ej knappen mot marken.
Tråden kan gå av

 när den fastnar i främmande föremål
 vid normal materialtrötthet
 vid försök att klippa ogräs med tjock stjälk
 när den slår mot väggar, staket osv.
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TIPS FÖR BÄSTA TRIMMRESULTAT
 Håll skärhuvudet parallellt med marken.
 Klipp endast med trådens spets, särskilt längs murar. 

Klippning med mer än spetsen reducerar klippförmågan 
och kan överbelasta motorn.

 Klipp högt gräs (över 20 cm) uppifrån och nedåt i små 
steg, för att undvika för stort trådslitage och 
motormotstånd.

 Klipp om möjligt från vänster till höger. Det förbättrat 
maskinens klippförmåga och gräsavfallet slungas bort 
från användaren.

 För trimmern långsamt in och ut ur klippområdet i 
önskad höjd. Rör dig antingen framåt-bakåt eller från 
sida till sida. Bäst resultat uppnås om man klipper korta 
stycken i taget.

 Klipp endast när gräs och ogräs är torra.
Trådens livslängd är beroende av

 Följ föregående klippanvisningar;
 var växten klipps av
 klippområdet.

Tråden slits t ex snabbare vid klippning längs en husvägg 
än runt om ett träd. 

DEKORATIV KLIPPNING
Snyggaste resultat erhålles om du klipper alla plantor 
omkring träda, stolpar, staket osv.

Vrid trimmern så, att skärhuvudet står i 30° vinkel mot 
marken (Fig 24).

DRIFT MED KNIV
Ställ dig före drift i arbetsställning (Fig 22). Se "Hålla 
trimmern".

Tips! Klipp rytmiskt.

Ställ dig stadigt och bekvämt på marken.

 Ge full gas innan du går in i området som ska klippas.
 Ge full gas innan du går på området som ska klippas. 

Kniven har max skärkraft vid full gas och fastnar därför 
inte så lätt och förorsakar inte stötar som kan leda till ska 
på användaren eller andra personer.

 Klipp genom att vrida kroppens övre del från höger till 
vänster.

 Släpp alltid gasspaken och låt motorn gå på tomgång 
när du inte klipper. 

 Vrid trimmern i samma riktning som kniven roterar. 
Det ger bättre resultat.

 Gå ett eller flera steg till nästa klippområde och ställ dig 
stadigt igen.

 Kniven är försedd med en andra skärsida, vilken kan 
användas genom att ta ut och vända kniven.

Följ nedanstående anvisningar för att reducera risken för att 
växter lindar sig om kniven.

 Klipp med full gas.
 Sväng från höger till vänster in i växterna som ska klippas 

(Fig 25).
 Undvik de just klippta växterna när du svänger tillbaka 

trimmern.
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OBS: Före alla åtgärder på maskinen:
– Stäng av motorn.
– Vänta tills alla rörliga delar står helt stilla och motorn 

svalnat.
– Dra av tändstiftkontakten vid motorn så, att motorn ej 

kan startas av misstag.
Låt endast auktoriserad verkstad utföra reparationer.

Låt en fackverkstad kontrollera maskinen efter säsongens 
slut.

Skötselschema

1) Låt en fackverkstad utföra dessa arbeten.

Montering av tråd
Detta avsnitt handlar både om installation av 
Split-Line™ och den enkla standardtråden.

Använd alltid en reservtråd med en diameter på 2,14 mm. 
Vid användning av tråd med annan längd än den som 
angivits, kan motorn överhettas eller strejka.

Tråden kan ersättas på två sätt:

 Linda upp ny tråd på den inre spolen
 Montering av en fullindad inre spole
Linda upp tråd på den inre spolen
1. Håll den yttre spolen med ena handen och lossa 

knappen genom att vrida den medurs med den andra 
handen (bild 26). Kontrollera att skruven i knappen är fritt 
rörlig. Byt knapp om den är defekt.

2. Dra ut den inre spolen från den yttre spolen. (Fig 26).
3. Ta ut den inre spolens fjäder (Fig 26).
4. Använd en ren lapp för rengöring av den inre spolen, 

fjädern, axeln och den yttre spolens insida (Fig 27).

5. Kontrollera den inre och yttre spolens slitage på resp 
kuggbana (Fig 28). Avlägsna vid behov graden eller byt 
spolar.

OBS: Split-Line™ (dubbeltråd) kan endast användas på en 
spole med slitsformiga hål. Enkel tråd kan användas på 
båda spoltyperna. Använd fig 29 för bestämning av 
spoltyp.

OBS: Använd alltid rätt längd vid installation av tråden i 
maskinen. Om tråden är för lång, kan det hända att den 
inte friges riktigt.

Installation av enkel tråd
För installation av Split-Line™, se punkt 8
6. Ta ca 7,3 m ny tråd och vik den på mitten. För 

trådändarna genom vardera ett av de båda hålen i 
spolen (Fig 30). Dra tråden genom spolen så, att öglan 
blir så liten som möjligt.

7. Linda upp trådarna i täta jämna varv på spolen (Fig 31). 
Linda upp tråden på spolen i angiven riktning. Sätt 
pekfingret mellan de båda trådarna för att förhindra att 
de överlappar varandra. Trådens ändar får ej överlappa. 
Fortsätt under punkt 11.

Split-Line™
8. Ta ungefär 3,65 m ny tråd. För den ena änden av tråden 

genom ett av de båda hålen i spolen (Fig 32). Dra tråden 
genom spolen tills endast ca 10 cm är kvar.

9. För in trådändan i spolens öppna hål och dra åt tråden 
ordentligt så, att öglan är så liten som möjligt (Fig 32).

10. Dela tråden före lindningen på ca 15 cm längd.
11. Linda upp tråden i täta jämna varv på spolen i angiven 

riktning.
OBS: Om tråden lindas upp i fel riktning på spolen, fungerar 

inte heller skärhuvudet riktigt.
12. För in trådens ändar i de två infästningsöppningarna 

(Fig 33).
13. För trådens ändar genom lageröppningarna i spolhuset 

och sätt spolen med fjädern i spolhuset (Fig 26). Tryck 
ihop spole och spolhus. Håll fast spole och spolhus och 
dra samtidigt kraftigt i trådens båda ändar för att lossa 
tråden i spolens infästningsöppningar.

OBS: Fjädern måste vara monterad på spolen innan 
skärhuvudet monteras igen.

14. Håll spolen på plats och montera knappen genom att 
vrida den åt vänster. Dra åt ordentligt.

Skötselåtgärder

före varje 
använd-
ning

efter de 
första 10 
timmar-
na

var 10:e 
timma

var 25:e 
timma

Tanka och 
kontrollera 
oljenivån

x

Byt olja x x

Rengöring av 
luftfiltret/smörj

x

Rengör gnistnätet x

Kontrollera och 
ställ vid behov in 
ventilspelet 1)

x x

Kontrollera 
tändstift/
tändstiftskontakt

x
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Montering av en spole med förupplindad tråd
1. Håll fast den yttre spolen med en hand och lossa knappen 

genom att vrida den moturs med den andra handen 
(Fig 26). Kontrollera att skruven i knappen är fritt rörlig. 
Byt knapp om den är defekt.

2. Dra ut den gamla inre spolen från den yttre spolen 
(Fig 26).

3. Ta ut den gamla inre spolens fjäder (Fig 26).
4. Använd en ren lapp för rengöring av den inre spolen, 

fjädern, axeln och den yttre spolens insida (Fig 12).
5. Sätt fjädern i den nya inre spolen.
Anmärkning: Fjädern måste vara monterad på den inre 

spolen innan trådspolen monteras igen.
6. För in trådändarna i den yttre spolens öglor (Fig 34).
7. För in den nya inre spolen i den yttre spolen (Fig 34). 

Tryck därefter för att förbinda de båda spolarna med 
varandra. Håll fast den inre och den yttre spolen och dra 
kraftigt i trådändarna för att frilägga båda 
infästningsöppningarnas tråd.

8. Håll fast den inre spolen och dra åt knappen ordentligt 
moturs.

Kontrollera oljenivån
OBS: Kontrollera före varje användning. 

Använd aldrig maskinen vid för låg oljenivå (Fig 36).
1. Lägg maskinen på en högre yta så, att skärhuvudet ej 

ligger mot (Fig 35).
2. Rengör området omkring oljeproppen.
3. Skruva ut oljeproppen.
4. Kontrollera oljenivån. Oljan bör nå upp till översta gängan 

(Fig 36).
5. Vid för låg oljenivå, fyll på små oljemängder tills oljenivån 

når den översta gängan.
6. Skruva i oljeproppen igen.
OBS: Fyll ej på för mycket olja! Se till att O-ringen (Fig 17) 
sitter riktigt på oljeproppen.

Oljebyte
OBS: Beakta skötselintervallen enligt skötselschemat. 

Om dessa anvisningar ej följs, kan svåra motorskador 
uppstå. Använd arbetshandskar.

OBS: Motorn bör fortfarande vara varm (ej het).
1. Skruva ut oljeproppen.
2. Tappa av all olja genom påfyllningsöppningen i en 

behållare. Håll maskinen vågrätt (Fig 37) för detta 
ändamål.

OBS: Hantera den avtappade oljan enligt gällande 
avfallsföreskrifter.

3. Torka av oljerester/smuts.
4. Fyll motorn med 90 ml 4-takts olja SAE30 av typ SF, SG, 

SH.
5. Skruva i oljeproppen igen.

Luftfilterskötsel
OBS: Beakta skötselintervallen enligt skötselschemat. 

Om dessa anvisningar ej följs, kan svåra motorskador 
uppstå.

1. Öppna luftfilterskyddet. Tryck på hållarenm (4) och 
öppna skyddet (2) uppåt (Fig 38).

2. Ta ut luftfiltret (3) (Fig 38).
3. Rengör filtret med hushållsrengöringsmedel och vatten. 

Skölj noggrant och låt det torka (Fig 39).
4. Olja in filtret lätt med ren olja SAE30 (Fig 40).
5. Tryck ihop filtret för att avlägsna överflödig olja (Fig 41).
6. Montering av filter.

OBS: Vid drift utan filter upphör garantin att gälla.
7. Stäng luftfilterskyddet igen och se till att det snäpper fast 

(Fig 42).

Inställning av förgasaren
Tomgångsvarvtalet kan ställas in med skruven (Fig 43). 
Låt endast en fackverkstad utföra denna inställning.

Kontroll/byte av tändstift
OBS: Beakta skötselintervallen enligt skötselschemat. 
Använd endast originaltändstift vid bytet.

1. Stanna motorn och låt den svalna. 
2. Dra av tändstiftskontakten.
3. Avlägsna eventuell smuts omkring tändstiftet. 
4. Skruva ut tändstiftet åt vänster med en tändstiftnyckel.
5. Kontrollera att elektrodavståndet är 0,6 mm ställ in det 

vid behov (Fig 44).
OBS: Byt ut defekt, sotigt eller smutsigt tändstift.

6. Skruva i tändstiftet och dra åt det med 12,3–13,5 Nm. 
Dra ej åt för hårt.
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Gnistgallerskötsel
1. Lossa motorskyddets skruvar (8) och ta av skyddet 

(Fig 46).
2. Skruva ut skruven (6 och 7) (Fig 45).
3. Ta av gnistgallerskyddet (5) (Fig 45).
4. Rengör gnistgallret (4) med en trådborste eller byt ut det 

(Fig 45).
5. Montera gnistgaller, gnistgallerskydd och motorskydd 

igen.

Rengöring
Använd en liten borste för att rengöra maskinens yttre. 
Använd inga aggressiva rengöringsmedel. 
Hushållsrengöringsmedel som innehåller aromatiska oljor 
som t ex tallolja eller citron liksom lösningsmedel som 
fotogen kan skada plastdetaljer och handtag. Torka av 
fuktiga ställen med en torr lapp.

Förvaring
 Förvara aldrig maskinen med bränsle i tanken eller där 

eventuella bränsleångor kan nås av gnistor eller öppen 
eld.

 Låt alltid motorn svalna innan maskinen ställs in för 
förvaring.

 Förvaras torrt – inlåst eller så högt, att obefogad 
användning eller skadegörelse förhindras. 
Förvaras oåtkomligt för barn.

LÅNGTIDSFÖRVARING
Gå tillväga på följande sätt, om maskinen ska förvaras längre 
tid:

1. Tappa av allt bränsle ur tanken i en behållare. Använd 
aldrig bränsle som lagrats mer än 30 dagar.

2. Starta motorn och låt den gå tills den stannar av sig själv. 
På så sätt kan inget bränsle stanna kvar i förgasaren.

3. Låt motorn svalna, Ta ut tändstiftet och häll 15 ml motor- 
eller tvåtaktsolja av hög kvalitet i cylindern. Dra långsamt 
i startsnöret för att fördela oljan. Skruva i tändstiftet igen.

Anmärkning: Skruva ut tändstiftet och häll ut all olja i 
cylindern innan motorkniven ska startas första gången 
efter förvaringen.

4. Byt olja. Hantera förbrukad olja enligt gällande 
avfallsföreskrifter.

5. Rengör maskinen noggrant och kontrollera den. 
Reparera eller byt defekta delar och dra åt lösa skruvar, 
muttrar och bultar. Nu kan maskinen förvaras längre tid.

6. Förvaras torrt – inlåst eller så högt, att obefogad 
användning eller skadegörelse förhindras. Förvaras 
oåtkomligt för barn.

Garanti

I varje land gäller vår eller vår representants garanti. Inom ramen för garantin åtgärdar vi störningar gratis, såvida orsaken 
är material- eller tillverkningsfel. Kontakta säljaren eller närmaste representant vid garantifall.
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För vidare frågor, kontakta närmaste representant.
All information samt alla illustrationer och specifikationer i denna bruksanvisning utgår från den senaste produktinformation som 
fanns tillgänglig vid tryckningstillfället. Ändringar förbehålles. 

MOTORN STARTAR INTE

ORSAK ÅTGÄRD

Start-och stoppknappen står på FRÅN Ställ den på TILL

Bensintanken tom Fyll bensintanken

Flödaren ej tillräckligt tryckt Tryck ner flödaren långsamt helt 10 gånger

Motorn sur Starta med choken i driftläge

Gammalt bränsle Fyll tanken med nytt bränsle

Smutsigt tändstift Byt eller rengör tändstiftet

MOTORN GÅR EJ JÄMNT PÅ TOMGÅNG

ORSAK ÅTGÄRD

Luftfilter täppt Rengör eller byt luftfilter

Gammalt bränsle Fyll tanken med nytt bränsle

Förgasare felinställd Ställ in förgasaren enligt anvisningen

MOTORN ACCELERERAR INTE

ORSAK ÅTGÄRD

Gammalt bränsle Fyll tanken med nytt bränsle

Förgasare felinställd Ställ in förgasaren enligt anvisningen

MOTORN UTAN EFFEKT ELLER STANNAR UNDER KLIPPNING

ORSAK ÅTGÄRD

Skärhuvud omlindat av gräs Stanna motorn och rengör skärhuvudet

Smutsigt luftfilter Rengör eller byt luftfilter

Gammalt bränsle Fyll tanken med nytt bränsle

Förgasare felinställd Ställ in förgasaren enligt anvisningen

SKÄRHUVUDET FRIGER EJ TRÅDEN

ORSAK ÅTGÄRD

Skärhuvud omlindat av gräs Stanna motorn och rengör skärhuvudet

Ingen tråd i skärhuvudet Linda upp ny tråd

Spole fastklämd Byt spole

Skärhuvud smutsigt Rengör spole och spolhus

Tråd invecklad Ta isär tråden, ta ut en invecklade delen och linda upp 
tråden på nytt

Tråd vriden vid påfyllning Ta isär tråden och linda upp den på nytt

Ej tillräckligt med tråd frilagd Stöt knappen mot marken och dra ut tråd tills den ligger 
10 cm utanför skärhuvudet.




