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Omgang med dokumentet

Læs som bruger af denne maskine 
nærværende driftsvejledning om-
hyggeligt igennem, før maskinen 
tages i brug for første gang. 
Følg vejledningen og opbevar den 
til senere brug. Giv aldrig børn eller 
andre personer, som ikke kender 
denne betjeningsvejledning, lov 
til at benytte maskinen.
Denne vejledning indeholder sikker-
hedshenvisninger, der
– gør opmærksom på farer i forbin-

delse med motoren,
– henviser til risiko for kvæstelse,
– viser hvordan risikoen for kvæs-

telse kan forhindres eller redu-
ceres.

Sikkerhedshenvisningerne i denne 
vejledning er kendetegnet på føl-
gende måde:

c~êÉ>
_ÉíÉÖåÉê=Éå=ìãáÇÇÉäÄ~êí=íêìÉåÇÉ=
Ñ~êÉK=eîáë=ÇÉååÉ=ÜÉåîáëåáåÖ=áââÉ=
á~Öíí~ÖÉëI=â~å=ÇÉí=ãÉÇÑ›êÉ=Ç›ÇëÑ~äÇ=
ÉääÉê=~äîçêäáÖÉ=âî‹ëíÉäëÉêK

m~ë=é™>
_ÉíÉÖåÉê=Éå=Ñ~êäáÖ=ëáíì~íáçåK=
eîáë ÇÉååÉ=ÜÉåîáëåáåÖ=áââÉ=á~Öíí~J
ÖÉëI=â~å=ÇÉê=çéëí™=ãáåÇêÉ=âî‹ëíÉäJ
ëÉê=ÉääÉê=íáåÖëëâ~ÇÉêK

Bemærk
Betegner anvendelseshenvisninger 
og vigtig information.

Angivelser på motorhuset
Fig. 8
Disse angivelser er meget vigtige for 
at kunne identificere maskinen ved 
bestilling af reservedele på et senere 
tidspunkt og for kundeservicen. 
Notér alle angivelser om motoren 
i feltet (fig. 9).

For Deres egen sikker-
heds skyld

Bemærk
Det følgende drejer sig generelt 
om „maskinen“. Motoren kan være 
indbygget i forskellige maskiner.

bâëéäçëáçåëJ=çÖ=
Äê~åÇÑ~êÉ>

_Éåòáå=çÖ=ÄÉåòáåÇ~ãéÉ=Éê=ãÉÖÉí=
Äê~åÇÑ~êäáÖÉ=çÖ=ÉâëéäçëáîÉK=
sÉÇ Äê~åÇ=ÉääÉê=Éâëéäçëáçå=â~å=
ÇÉê çéëí™=~äîçêäáÖÉ=ÑçêÄê‹åÇáåÖÉêI=
ÉääÉê=ÇÉí=â~å=ãÉÇÑ›êÉ=Ç›ÇëÑ~äÇK=
eîáë ÇÉê=ëâìääÉ=âçããÉ=ÄÉåòáå=
é™ âêçééÉå=ÉääÉê=í›àÉíI=ëâ~ä=ÜìÇÉå=
çãÖ™ÉåÇÉ=î~ëâÉë=~Ñ=çÖ=í›àÉí=
ìÇëâáÑíÉëK
Ó pí~åÇë=ãçíçêÉå=çÖ=ä~Ç=ÇÉå=~Ñâ›äÉ=
ãáåÇëí=O=ãáåìííÉêI=áåÇÉå=í~åâJ
Ç‹âëäÉí=í~ÖÉë=~Ñ=Ñçê=é™ÑóäÇåáåÖ=
~Ñ Äê‹åÇëíçÑK

Ó cóäÇ=í~åâÉå=âìå=á=ÇÉí=Ñêá=ÉääÉê=
á=Éí=ÖçÇí=îÉåíáäÉêÉí=çãê™ÇÉK

Ó ^åîÉåÇ=âìå=ÖçÇâÉåÇíÉ=
Äê‹åÇëíçÑÇìåâÉK

Ó cóäÇ=~äÇêáÖ=ÇìåâÉå=çé=á=Éí=â›êÉí›àI=
é™=Éå=íê~âíçê=ÉääÉê=Éå=ë‹ííÉîçÖå=
ãÉÇ=âìåëíëíçÑÄÉâä‹ÇåáåÖK=
píáä ~äíáÇ=ÇìåâÉåI=ÇÉê=ëâ~ä=ÑóäÇÉëI=
é™=àçêÇÉå=ãÉÇ=êáÖÉäáÖ=~Ñëí~åÇ=
íáä â›êÉí›àÉíK

Ó càÉêå=çã=ãìäáÖí=ãçíçêÇêÉîåÉ=
~éé~ê~íÉê=Ñê~=ä~ëíÄáäÉå=ÉääÉê=Ñê~=
ë‹ííÉîçÖåÉå=çÖ=ÑóäÇ=í~åâÉå=
çé=é™=àçêÇÉåK=
eîáë=ÇÉí=áââÉ=Éê=ãìäáÖíI=ëâ~ä=ÇÉê=
íáä ÇáëëÉ=ã~ëâáåÉê=~åîÉåÇÉë=
Éå Çìåâ=íáä=çéí~åâåáåÖ=á=ëíÉÇÉí=
Ñçê ~í ~åîÉåÇÉ=ÄÉåòáåëä~åÖÉå=
Ñê~ ÄÉåòáåëí~åÇÉêÉå=ÇáêÉâíÉK

Ó i~Ç=~äíáÇ=í~åâëå~ÄäÉå=ÜîáäÉ=é™=
â~åíÉå=~Ñ=í~åâÉåë=é™ÑóäÇåáåÖëJ
ëíìÇë=ÉääÉê=é™=ÇìåâÉåI=áåÇíáä=í~åâJ
åáåÖÉå=Éê=~ÑëäìííÉíK=_Éåóí=~äÇêáÖ=
áåÇÖêÉÄëÜ™åÇí~ÖÉí=íáä=âçåëí~åí=
é™ÑóäÇåáåÖK

Ó q~åâÉå=ã™=~äÇêáÖ=çîÉêÑóäÇÉëK=
cóäÇ âìå=í~åâÉå=çé=íáä=Å~K=íç=ÅÉåíáJ
ãÉíÉê=ìåÇÉê=é™ÑóäÇåáåÖëëíìÇëÉåë=
~åë~íëI=ë™äÉÇÉë=~í=Äê‹åÇëíçÑÑÉí=
â~å=ìÇîáÇÉ=ëáÖK

Ó eçäÇ=Äê‹åÇëíçÑ=î‹â=Ñê~=ÖåáëíÉêI=
™ÄÉå=áäÇI=~Çî~êëÉäëä~ãéÉêI=î~êãÉJ=
çÖ=~åÇêÉ=~åí‹åÇÉäëÉëâáäÇÉêK

Ó q~åâ=~äÇêáÖ=á=äìââÉÇÉ=êìãI=Ç~=ÇÉê=
â~å=Ç~ååÉ=ëáÖ=~åí‹åÇÉäáÖÉ=Ç~ãéÉK

Ó oóÖåáåÖ=ÑçêÄìÇíK
Ó hçåíêçää¨ê=Äê‹åÇëíçÑäÉÇåáåÖÉêI=
í~åâI=í~åâÇ‹âëÉä=çÖ=ÑçêÄáåÇÉäJ
ëÉëÇÉäÉ=êÉÖÉäã‹ëëáÖí=Ñçê=êÉîåÉê=
çÖ=ìí‹íÜÉÇÉêK=
rÇëâáÑí=ÇÉäÉåÉ=çã=å›ÇîÉåÇáÖíK

Ó hçåíêçää¨ê=~í=í‹åÇê›êI=ìÇëí›ÇåáåÖI=
í~åâÇ‹âëÉä=çÖ=äìÑíÑáäíÉê=ëáÇÇÉê=
âçêêÉâíK

Ó pí~êí=áââÉ=ãçíçêÉåI=å™ê=í‹åÇê›êÉí=
Éê=í~ÖÉí=ìÇK

Ó péáäÇí=Äê‹åÇëíçÑ=ëâ~ä=Ñ›êëí=î‹êÉ=
ÑçêÇ~ãéÉíI=áåÇÉå=ãçíçêÉå=ëí~êíÉëK

Ó sÉÇ=ÇêáÑí=îáé=áââÉ=ãçíçêÉå=ÉääÉê=
ã~ëâáåÉå=íáä=Éå=îáåâÉäI=Üîçê=ÇÉê=â~å=
ä›ÄÉ=Äê‹åÇëíçÑ=ìÇK

Ó _Éåóí=áââÉ=ÅÜçâÉêÉå=Ñçê=~í=ëí~åÇëÉ=
ãçíçêÉåK

Ó qê~åëéçêí¨ê=ã~ëâáåÉêåÉ=~äíáÇ=ãÉÇ=
íçã=Äê‹åÇëíçÑí~åâK

Ó mä~Å¨ê=~äÇêáÖ=ÄÉåòáåÉå=ÉääÉê=ã~ëâáJ
åÉêåÉ=ãÉÇ=ÑìäÇ=í~åâ=á=å‹êÜÉÇÉå=
~Ñ î~êãÉ~åä‹ÖI=çîåÉI=î~êãíJ
î~åÇëâÉÇäÉê=ÉääÉê=~åÇêÉ=~éé~ê~íÉê=
ãÉÇ=~Çî~êëÉäëä~ãéÉê=ÉääÉê=~åÇêÉ=
~åí‹åÇÉäëÉëâáäÇÉêI=Ç~=ÄÉåòáåJ
Ç~ãéÉåÉ=â~å=~åí‹åÇÉë=~Ñ=ÇáëëÉK

bâëéäçëáçåëJ=çÖ=
Äê~åÇÑ~êÉ>

sÉÇ=ëí~êí=~Ñ=ãçíçêÉå=çéëí™ê=ÇÉê=
ÖåáëíÉêK=_ê‹åÇÄ~êÉ=Ç~ãéÉ=á=å‹êJ
ÜÉÇÉå=â~å=~åí‹åÇÉë=~Ñ=ÇáëëÉK=
aÉí â~å=ãÉÇÑ›êÉ=Éâëéäçëáçå=ÉääÉê=
Äê~åÇK
Ó pí~êí=~äÇêáÖ=ãçíçêÉå=á=å‹êÜÉÇÉå=
~Ñ ÄÉëâ~ÇáÖÉÇÉI=Ö~ëÇêÉîåÉ=~åä‹ÖK

Ó ^åîÉåÇ=~äÇêáÖ=ëí~êíÜàÉäéÉêÉ=ìåÇÉê=
íêóâI=Ç~=ÇÉêÉë=Ç~ãéÉ=Éê=~åí‹åJ
ÇÉäáÖÉK

!
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hî‹äåáåÖëÑ~êÉ>
jçíçêìÇëí›ÇåáåÖëÖ~ë=áåÇÉÜçäÇÉê=
âìäáäíÉI=Éå=ÖáÑíáÖ=Ñ~êîÉä›ë=Ö~ëI=ÇÉê=áââÉ=
äìÖíÉêK=fåÇ™åÇáåÖ=~Ñ=âìäáäíÉ=â~å=ãÉÇJ
Ñ›êÉ=ëîáããÉäÜÉÇI=ÄÉîáÇëíä›ëÜÉÇ=ÉääÉê=
Ç›ÇëÑ~äÇK
Ó jçíçêÉå=ã™=âìå=ëí~êíÉë=çÖ=â›êÉ=
á ÇÉí=ÑêáK

Ó jçíçêÉå=ã™=áââÉ=ëí~êíÉë=çÖ=â›êÉ=
á äìââÉÇÉ=êìãI=çÖë™=Üîáë=Ç›êÉ=ÉääÉê=
îáåÇìÉê=Éê=™ÄåÉíK

c~êÉ=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉ>
ríáäëáÖíÉí=ëí~êí=â~å=ãÉÇÑ›êÉ=~äîçêäáÖÉ=
âî‹ëíÉäëÉêI=Äê~åÇ=ÉääÉê=ÉäÉâíêáëâÉ=
ëí›ÇK
Ó c›ê=~ääÉ=~êÄÉàÇÉêI=ÑKÉâëK=áåÇëíáääáåÖëJ=
ÉääÉê=êÉé~ê~íáçåë~êÄÉàÇÉêI=ÑàÉêå=
~äíáÇ=í‹åÇê›êëÜ‹ííÉå=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå=
î‹â=Ñê~=í‹åÇê›êÉíK

Ó aÉê=ã™=âìå=~åîÉåÇÉë=Éå=ÖçÇJ
âÉåÇí=Öåáëíã™äÉê=Ñçê=ÖåáëííÉëíÉåK

Ó cçêÉí~Ö=áââÉ=ÖåáëííÉëíÉåI=ãÉåë=
í‹åÇê›êÉí=Éê=~ÑãçåíÉêÉíK

c~êÉ=Ñçê=ÑçêÄê‹åÇáåÖ>=
_ê~åÇÑ~êÉ>

fÖ~åÖî‹êÉåÇÉ=ãçíçêÉê=ìÇîáâäÉê=
î~êãÉK=
jçíçêÇÉäÉåÉI=áë‹ê=ìÇëí›ÇåáåÖÉåI=
ÄäáîÉê=ãÉÖÉí=î~êãÉK=
_Éê›êáåÖ=â~å=ãÉÇÑ›êÉ=~äîçêäáÖÉ=
ÑçêÄê‹åÇáåÖÉêK=
_ê‹åÇÄ~êÉ=ÑêÉããÉÇäÉÖÉãÉê=ëçã=
ÑKÉâëK=Ää~ÇÉI=Öê‹ëI=ÄìëâÉ=çëîK=â~å=
Ñ‹åÖÉ=áäÇK
Ó i~Ç=ìÇëí›ÇåáåÖÉåI=ÅóäáåÇÉêJ
ÄäçââÉå=çÖ=â›äÉêáÄÄÉêåÉ=~Ñâ›äÉI=
áåÇÉå=ÇÉ=ÄÉê›êÉëK

Ó eçäÇ=Ä›êå=î‹â=Ñê~=î~êã=ÉääÉê=
áÖ~åÖî‹êÉåÇÉ=ãçíçêK

Ó càÉêå=Äê‹åÇÄ~êÉ=ÑêÉããÉÇäÉÖÉJ
ãÉê=á=å‹êÜÉÇÉå=~Ñ ìÇëí›ÇåáåÖÉå=
çÖ=ÅóäáåÇÉêÉåK

c~êÉ=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç>=
_ê~åÇÑ~êÉ>

q‹åÇáåÖëÖåáëíÉê=â~å=Ñçê™êë~ÖÉ=
Äê~åÇ=ÉääÉê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›ÇK

c~êÉ=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉ>
oçíÉêÉåÇÉ=ÇÉäÉ=â~å=ÄÉê›êÉ=ÉääÉê=
ÖêáÄÉ=Ñ~í=á=Ü‹åÇÉêI=Ñ›ÇÇÉêI=Ü™êI=
í›à ÉääÉê=ÄÉâä‹ÇåáåÖëÇÉäÉK=
aÉííÉ=â~å=ãÉÇÑ›êÉ=~äîçêäáÖÉ=
âî‹ëíÉäëÉêK

Ó _ÉëâóííÉäëÉë~åçêÇåáåÖÉêI=ÇÉê=
Ü›êÉê=íáä=ã~ëâáåÉåI=ëâ~ä=î‹êÉ=
ãçåíÉêÉí=é™=éä~ÇëK

Ó eçäÇ=Ü‹åÇÉê=çÖ=Ñ›ÇÇÉê=î‹â=
Ñê~ êçíÉêÉåÇÉ=ÇÉäÉK

Ó _áåÇ=ä~åÖí=Ü™ê=ë~ããÉå=çÖ=í~Ö=
ëãóââÉê=~Ñ=áåÇÉå=~êÄÉàÇÉí=é™J
ÄÉÖóåÇÉëK

Ó råÇÖ™=~í=Ä‹êÉ=ä›ëíÜ‹åÖÉåÇÉ=
í›àI åÉÇÜ‹åÖÉåÇÉ=ëåçêÉ=ÉääÉê=
ÄÉâä‹ÇåáåÖëÖÉåëí~åÇÉI=ÇÉê=â~å=
âçããÉ=áåÇ=á=êçíÉêÉåÇÉ=ÇÉäÉK

c~êÉ=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉ>
eìêíáÖ=áåÇíê‹âåáåÖ=~Ñ=ëí~êíëåçêÉå=
EíáäÄ~ÖÉëä~Ö=îÉÇ=ÑKÉâëK=ÑÉàäí‹åÇáåÖF=
íê‹ââÉê=Ü™åÇÉå=çÖ=~êãÉå=ÜìêíáÖÉêÉ=
á êÉíåáåÖÉå=~Ñ=ãçíçêÉåI=ÉåÇ=ÇÉí=
Éê ãìäáÖí=~í=ëäáééÉ=ëí~êíÉêÜ™åÇí~ÖÉíK=
aÉííÉ=â~å=ãÉÇÑ›êÉ=âî‹ëíÉäëÉK
Ó qê‹â=îÉÇ=ëí~êí=~Ñ=ãçíçêÉå=Ñ›êëí=
ä~åÖëçãí=á=ëí~êíÉêÜ™åÇí~ÖÉíI=
áåÇíáä ãçÇëí~åÇÉå=â~å=ã‹êâÉëK=
qê‹â ÇÉêÉÑíÉê=âê~ÑíáÖíK

Ó càÉêå=ÉîíK=~ääÉ=ÖÉåëí~åÇÉI=ÇÉê=äáÖÖÉê=
é™=ãçíçêÉåI=áåÇÉå=ãçíçêÉå=ëí~êíÉëK

Ó aáêÉâíÉ=íáäëäìííÉÇÉ=âçãéçåÉåíÉê=
ëçã=ÑKÉâëK=âåáîÉI=îÉåíáä~íçêÜàìäI=
ÇêáîÇÉäÉ=çëîK=ëâ~ä=Ñ~ëíÖ›êÉë=ëáââÉêíK

c~êÉ=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉ>=
_Éëâ~ÇáÖÉäëÉ=~Ñ=ã~ëâáåÉå>

fåÇëíáääáåÖÉå=~Ñ=ãçíçêÉåI=ÇÉê=Éê=ÑçêJ
áåÇëíáääÉí=é™=Ñ~ÄêáââÉåI=ã™=áââÉ=
‹åÇêÉëK

Symboler på maskinen
På motoren findes sikkerheds- og 
advarselshenvisninger, der vises 
som symboler eller piktogrammer. 
Symbolerne har følgende betydning:

Pas på! 
Advarer mod farekilde.

Læs brugsanvis-
ningen inden ibrug-
tagning!

Advarsel mod varm 
overflade!

Advarsel mod giftige 
dampe!

Maskinen må ikke 
bruges i regnvejr!

Benzin er antændelig!

Tank blyfrit brændstof!

Disse symboler på maskinen skal 
altid være letlæselige.

Oplysninger på motoren

I nærværende betjeningsvejledning 
beskrives forskellige modeller. 
Grafiske fremstillinger kan derfor 
afvige i detaljerne fra den købte 
maskine.
Sammenlign fig. 1 med Deres 
maskine og gør Dem fortrolig med, 
hvor de forskellige betjeningsele-
menter og reguleringsanordninger 
er placeret.
Fig. 1

1 Tankdæksel
2 Starterhåndtag
3 Oliepåfyldningsdæksel/

målepind
4 Motorafdækning
5 Udstødning
6 a) Tændrør

b) Tændrørshætte
7 Primer (alt efter model)
8 Luftfilter
9 Afbryder 

(alt efter model)
10 Chokerhåndtag (alt efter 

model)
11 Benzinhane (alt efter model)

Anvisninger vedrørende 
drift

Kontrol inden drift
Anbefalede olietyper

m~ë=é™>
j~ëâáåÉå=äÉîÉêÉë=ìÇÉå=Äê‹åÇëíçÑ=
çÖ ìÇÉå=çäáÉ=á=ãçíçêÉåK=
eîáë=ãçíçêÉå=~êÄÉàÇÉê=ìÇÉå=íáäëíê‹âJ
âÉäáÖ=çäáÉI=â~å=ÇÉå=ÄÉëâ~ÇáÖÉë=ÄÉíóJ
ÇÉäáÖíK=cçê=ÇáëëÉ=ëâ~ÇÉê=óÇÉë=ÇÉê=
áåÖÉå=Ö~ê~åíáK

!
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 Fyld olie på, inden motoren startes. 
Fyld ikke for meget olie i. Olietanken 
kan rumme ca. 0,6 liter.

Anvend kun 4-takt-olie med klassi-
fikationen SF / SG / SH / SJ eller 
højere.
Anvend oliens viskositet fra følgende 
tabel afhængig af udetemperaturen:

a) Enkeltviskositet
b) Multiviskositet

SAE30 anbefales ved type A og SAE 
10W-30 ved type B til almindelig brug 
i et normalt temperaturområde. Hvis 
der anvendes olie med enkeltviskosi-
tet, bør der vælges en type fra ta-
bellen, der er beregnet til gennemsnits-
temperaturen i anvendelsesområdet.

m~ë=é™>
^åîÉåÇÉë=ÇÉê=çäáÉ=~Ñ=Ç™êäáÖÉêÉ=
âî~äáíÉí=ÉääÉê=çäáÉ=íáä=OJí~âíJãçíçêÉêI=
â~å=ãçíçêÉåë=äÉîÉíáÇ=êÉÇìÅÉêÉë=
ÉääÉê ãçíçêÉå=ÄÉëâ~ÇáÖÉëK

Kontrol af oliestand

m~ë=é™>
p›êÖ=Ñçê=~í=ã~ëâáåÉå=ëí™ê=é™=
Éå=éä~å=Ñä~ÇÉ=çÖ=ãçíçêÉå=Éê=ëäìââÉíI=
å™ê=çäáÉëí~åÇÉå=âçåíêçääÉêÉëK
Fig. 2
 Skru oliepåfyldningsdækslet (1) 

af og tør oliemålepinden af. 
 Stik oliemålepinden ned i påfyld-

ningsstudsen.
Skru en kvart omgang ind.

 Skru oliemålepinden af.
 Tag oliemålepinden ud og kon-

trollér olieniveauet.
Hvis niveauet er for lavt, hæld 
olien langsomt i op til „max.“ 
mærket på målepinden. 

 Skru oliemålepinden fast, inden 
motoren startes.

m~ë=é™>
hçã=áââÉ=Ñçê=ãÉÖÉí=çäáÉ=é™K=

aÉí=â~å=ãÉÇÑ›êÉ=ãçíçêëâ~ÇÉI=
ê›ÖìÇîáâäáåÖI=ëí~êíî~åëâÉäáÖÜÉÇÉêI=
íáäëçÇåáåÖ=~Ñ=í‹åÇê›ê=ÉääÉê=íáäëãìÇëJ
åáåÖ=~Ñ=äìÑíÑáäíÉêK

Anbefalte brændstoffer

c~êÉ>
Ó _Éåòáå=Éê=óÇÉêëí=~åí‹åÇÉäáÖ=
çÖ ÉâëéäçëáçåëÑ~êäáÖ=ìåÇÉê=îáëëÉ=
ÄÉíáåÖÉäëÉêK

Ó cóäÇ=âìå=Äê‹åÇëíçÑ=é™=á=ÖçÇí=îÉåíáJ
äÉêÉÇÉ=çãê™ÇÉê=çÖ=å™ê=ãçíçêÉå=Éê=
ëäìââÉíK=f=í~åâçãê™ÇÉí=ÉääÉê=é™=
çéÄÉî~êáåÖëëíÉÇÉí=íáä=Äê‹åÇëíçÑÑÉê=
Éê=êóÖåáåÖ=ÑçêÄìÇíI=çÖ=~ääÉ=~åí‹åJ
ÇÉäëÉëâáäÇÉê=ëâ~ä=ëäìââÉëK

Ó lîÉêÑóäÇ=áââÉ=ÄÉåòáåí~åâÉå=
EÄê‹åÇëíçÑÑÉí=ã™=áââÉ=ÄÉÑáåÇÉ=
ëáÖ=á=é™ÑóäÇåáåÖëëíìÇëÉåFK=
m~ë=é™=~í=í~åâÇ‹âëäÉí=Éê=ä™ëí=
çÖ ëáâêÉí=ÉÑíÉê=çéí~åâåáåÖK

Ó m~ë=é™=áââÉ=~í=ëéáäÇÉ=Äê‹åÇëíçÑ=
îÉÇ é™ÑóäÇåáåÖK=
péáäÇí=Äê‹åÇëíçÑ=ÉääÉê=ÄÉåòáåÇ~ãéÉ=
â~å=~åí‹åÇÉëK=péáäÇí=Äê‹åÇëíçÑ=
ëâ~ä=Ñ›êëí=î‹êÉ=ÑçêÇ~ãéÉíI=áåÇÉå=
ãçíçêÉå=ëí~êíÉë=áÖÉåK

Ó råÇÖ™=ÖÉåí~ÖÉå=ÉääÉê=ä‹åÖÉêÉ=
ÜìÇâçåí~âí=ÉääÉê=áåÇ™åÇáåÖ=
~Ñ Ç~ãéÉK

c~êÉ=Ñçê=ãçíçêëâ~ÇÉê>
Ó _ê‹åÇëíçÑ=ã™=áââÉ=Ää~åÇÉë=
ãÉÇ çäáÉK

Ó ^åîÉåÇ=âìå=êÉåíI=Ñêáëâ=çÖ=ÄäóÑêáí=
Äê‹åÇëíçÑK

Ó ^åîÉåÇ=âìå=Äê‹åÇëíçÑ=ãÉÇ=
Éí çâí~åí~ä=é™=UT=ÉääÉê=Ü›àÉêÉK

Ó aÉê=ã™=áââÉ=~åîÉåÇÉë=Äê‹åÇëíçÑ=
ãÉÇ=ëéÉÅáÑáâ~íáçåÉå=b=URLbNRK

Ó e~î=âìå=Éå=ã‹åÖÇÉ=Äê‹åÇëíçÑ=
é™=ä~ÖÉêI=ëçã=â~å=ÑçêÄêìÖÉë=
áåÇÉåÑçê=PM=Ç~ÖÉK

Ó m~ë=é™=~í=ÇÉê=áââÉ=âçããÉê=ëå~îëI=
ëí›î=ÉääÉê=î~åÇ=á=í~åâÉåK

Kontrol at benzinniveau

m~ë=é™>
i~Ç=ãçíçêÉå=~Ñâ›äÉ=á=ãáåÇëí=
íç ãáåìííÉêI=áåÇÉå=ÇÉê=ÑóäÇÉë=
Äê‹åÇëíçÑ=é™K
 Rengør området omkring påfyld-

ningsstudsen, inden tankdækslet 
tages af og der fyldes brændstof 
på.

 Fyld kun tanken op til ca. 2 cm 
under påfyldningsstudsens ansats, 
således at brændstoffet kan 
udvide sig.

Start af motoren

c~êÉ>
eçäÇ=~äíáÇ=Ü‹åÇÉê=çÖ=Ñ›ÇÇÉê=î‹â=
Ñê~ ÄÉî‹ÖÉäáÖÉ=ÇÉäÉK=^åîÉåÇ=áââÉ=
ëí~êíÜà‹äéÉêÉI=ÇÉê=Éê=ÑçêëóåÉí=ãÉÇ=
íêóâK=a~ãéÉåÉ=Éê=~åí‹åÇÉäáÖÉK

c~êÉ>=
c›äÖ=~ääÉ=ÄÉíàÉåáåÖëÜÉåîáëåáåÖÉê=
á ÄÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖÉå=Ñçê=ã~ëJ
âáåÉåI=ëçã=ÇÉååÉ=ãçíçê=Éê=ãçåJ
íÉêÉí=é™K

Bemærk:
Nogle modeller er ikke udstyret med
– choker resp. primer:

Motoren indstilles automatisk på 
den pågældende startprocedure.

– gashåndtag:
Omdrejningstallet indstilles auto-
matisk. Motoren kører altid med 
optimalt omdrejningstal.

Fig. 3

Forberedelse af motoren 
inden start
Hvis motoren er kold:
 Stil gashåndtaget (1; hvis det 

findes) i position .
eller
 Aktivér chokeren, dvs. træk 

chokerhåndtaget ud (10, fig. 1; 
hvis det findes).

eller
 Tryk på primeren (7, fig. 1; hvis 

den findes):
– ved temperaturer over 10 °C:

tryk 1–3 gange
– ved temperaturen under 10 °C:

tryk 3–5 gange

Bemærk:
– Luk udluftningshullet med finger 

ved at trykke på primerknappen.
– Aktivér primeren igen, hvis 

motoren ikke starter.
Hvis motoren er varm:
 Stil gashåndtaget (1; hvis det 

findes) i position MAX/ .

-30º -20º
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20w
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10w30

-10º 0º 10º 20º 30º40º(ºC)
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Bemærk
Selv om motoren er varm, kan det 
evt. være nødvendigt
– at aktivere chokeren 

(hvis den findes)
eller
– at aktivere primeren 

(hvis den findes) 1 gang.

Start med håndstart
 Åbn benzinhanen (11, fig. 1; 

hvis den findes).
 Stil afbryderen på motoren 

(9, fig. 1; hvis den findes) i posi-
tion „On/I“.

 Stil Dem bag ved maskinen, tryk 
sikkerhedsbøjlen (2; hvis den 
findes) nedad og hold den fast 
mod stangen.

 Træk lidt i starterhåndtaget (3) 
indtil der mærkes modstand. 
Træk derefter hurtigt og kraftigt 
for at overvinde kompressionen 
og for at forhindre tilbageslag. 
Gentag proceduren, hvis det 
er nødvendigt.

m~ë=é™>
i~Ç=áââÉ=ëí~êíÉêÜ™åÇí~ÖÉí=ëéêáåÖÉ=íáäJ
Ä~ÖÉ=ãçÇ=ãçíçêÉåK=
c›ê=ÇÉí=ä~åÖëçãí=íáäÄ~ÖÉ=Ñçê=~í=ìåÇÖ™I=
~í=ëí~êíÉêÉå=ÄÉëâ~ÇáÖÉëK

Start med elektrostart 
(alt efter model)
 Afbryd ladeaggregat fra nettet 

og maskinen.
 Åbn benzinhanen (11, fig. 1; 

hvis den findes).
 Stil afbryderen på motoren 

(9, fig. 1; hvis den findes) i posi-
tion „On/I“.

 Stil Dem bag ved maskinen, tryk 
sikkerhedsbøjlen (2; hvis den 
findes) nedad og hold den fast 
mod stangen.

 Drej nøglen på styrestangen (4) 
mod højre og hold den fast, indtil 
motoren starter. 
– Et startforsøg maks. 5 sekunder.
– Vent 20 sekunder, inden næste 

forsøg foretages.

Efter start af motoren
 Stil gashåndtaget (hvis den findes) 

i ønsket position:
= hurtigt motoromdrejningstal
= langsomt 

motoromdrejningstal
 Tryk chokerhåndtaget ind 

(10, fig. 1; hvis det findes), så 
snart motoren har kørt sig varm.

Standsning af motoren
Fig. 3
 Slip sikkerhedsbøjlen (hvis den 

findes).
eller
 Stil gashåndtaget (hvis den findes) 

i position STOP/ .
eller
 Stil afbryderen på motoren 

(9, fig. 1; hvis den findes) i posi-
tion „Off/0“.

 Luk benzinhanen (11, fig. 1; 
hvis den findes).

Bemærk
Fjern tændingsnøglen (hvis den 
findes), når maskinen henstilles 
eller forlades.

Vedligeholdelse

c~êÉ>
päìâ=ãçíçêÉå=çÖ=ä~Ç=ÇÉå=~Ñâ›äÉI=
áåÇÉå=~ääÉ=~êÄÉàÇÉê=é™ÄÉÖóåÇÉëI=
ÑKÉâëK=îÉÇäáÖÉÜçäÇÉäëÉëJ=çÖ=
êÉåÖ›êáåÖë~êÄÉàÇÉêK=
càÉêå=~äíáÇ=í‹åÇê›êëÜ‹ííÉå=Ñçê=~í=
ìåÇÖ™=ìíáäëáÖíÉí=ëí~êíK

m~ë=é™>
Ó jçíçêÉå=Éê=Ñê~=Ñ~ÄêáââÉå=çéíáã~äí=
áåÇëíáääÉí=ãÉÇ=ÜÉåëóå=íáä=óÇÉäëÉ=
çÖ ÑçêÄêìÖK=

båÜîÉê=‹åÇêáåÖ=~Ñ=ÇáëëÉ=áåÇëíáäJ
äáåÖÉê=ã™=ìÇÉäìââÉåÇÉ=ÑçêÉí~ÖÉë=
~Ñ=éêçÇìÅÉåíÉå=ÉääÉê=Éå=~ìíçêáëÉêÉí=
Ñ~ÖìÇÇ~ååÉí=éÉêëçåK

Ó eîáë=ãçíçêÉå=ëâ~ä=îáééÉë=Ñçê=
íê~åëJéçêí=~Ñ=ã~ëâáåÉåI=áåëéÉâíáçå=
ÉääÉê=Ñçê=~í=ÑàÉêåÉ=Öê‹ëI=ëâ~ä=ÇÉí=ëâÉ=
ë™äÉÇÉëI=~í=í‹åÇê›êÉí=éÉÖÉê=çé~Ç=
Ñçê=áââÉ=~í=ÄÉëâ~ÇáÖÉ=ãçíçêÉå=ëçã=
Ñ›äÖÉ=~Ñ=Äê‹åÇëíçÑ=ÉääÉê=çäáÉK

Ó oÉëÉêîÉÇÉäÉ=ëâ~ä=çéÑóäÇÉ=ÇÉ=
~Ñ éêçÇìÅÉåíÉå=Ñ~ëíä~ÖíÉ=âê~îK

Ó aÉê=ã™=ÇÉêÑçê=âìå=~åîÉåÇÉë=
çêáÖáå~äÉ=êÉëÉêîÉÇÉäÉ=ÉääÉê=
êÉëÉêîÉÇÉäÉI=ëçã=éêçÇìÅÉåíÉå=
Ü~ê=ÖçÇâÉåÇíK=oÉé~ê~íáçåÉê=ã™=
âìå=ìÇÑ›êÉë=é™=Éí=Ñ~Öî‹êâëíÉÇK

For at bibeholde en ensartet høj 
ydelse skal der regelmæssigt udføres 
inspektioner og motoren justeres. 
Regelmæssig vedligeholdelse garan-
terer en lang driftstid. 
Nødvendige vedligeholdelsesinter-
valler og vedligeholdelsesarbejdernes 
art fremgår af skemaet nedenfor. 
Intervallerne efter driftstimerne eller 
andre tidsangivelser, der afhænger af, 
hvilket tidspunkt der kommer først, 
bør overholdes. Ved drift under vans-
kelige vilkår er vedligeholdelses-
intervallerne kortere.
Lad et fagværksted kontrollere 
og vedligeholde maskinen, når 
sæsonen er afsluttet.
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Vedligeholdelsesplan

Oliekontrol
 Kontrollér altid oliestanden inden 

motoren igangsættes.
 Sørg for at oliestanden altid er 

korrekt. Se „Kontrol af oliestand“.

Olieskift

c~êÉ>
_êìÖí=ãçíçêçäáÉ=â~å=ãÉÇÑ›êÉ=ÜìÇJ
âê‹Ñí=îÉÇ=ÜóééáÖ=çÖ=ä~åÖî~êáÖ=
âçåí~âí=ãÉÇ=ÜìÇÉåK=pÉäî=çã=ÇÉííÉ=
Éê=ìë~åÇëóåäáÖI=Üîáë=ã~å=Ç~=áââÉ=
Ü™åÇíÉêÉê=Ç~ÖäáÖí=ãÉÇ=ÄêìÖí=çäáÉI=
~åÄÉÑ~äÉë=ÜìêíáÖëí=ãìäáÖ=~í=î~ëâÉ=
Ü‹åÇÉêåÉ=ÖêìåÇáÖí=ãÉÇ=ë‹ÄÉ=çÖ=
î~åÇI=ÉÑíÉê=~êÄÉàÇÉí=ãÉÇ=ÄêìÖí=çäáÉK

m~ë=é™>
q~é=çäáÉå=~ÑI=ãÉåë=ãçíçêÉå=Éê=î~êã=
ãÉå=áââÉ=ãÉêÉ=ÜÉÇ=E~ä=çäáÉ=ä›ÄÉê=
ÇÉêîÉÇ=ÜìêíáÖí=ìÇFK
Fig. 4
 Tag oliepåfyldningsdækslet (1) af.
 Lad olien løbe ud i en egnet 

beholder ved at:
– åbne olieaftapningsskruen (2) 

resp. (3) – afhængig af modellen
eller
– vippe maskinen om på siden 

(luftfilterside opadvendt).

c~êÉ>
i~Ç=ãçíçêÉå=ä›ÄÉI=áåÇíáä=ÄÉåòáåJ
í~åâÉå=Éê=íçãI=áåÇÉå=ã~ëâáåÉå=
îáééÉë=çã=é™=ëáÇÉå=Ñçê=~í=~Ñí~ééÉ=
çäáÉåK
 Skru olieaftapningsskruen i igen 

(hvis den er fjernet) og spænd 
den fast.

 Fyld olietanken med anbefalet olie 
og kontrollér oliestanden.

 Fastgør oliepåfyldningsdækslet 
igen.

Bemærk
Den brugte olie skal altid bortskaffes 
i henhold til de gældende miljø-
bestemmelser. 
Det anbefales at aflevere olien 
i en tætsluttende beholder på 
et indsamlingssted for brugt olie. 
Brugt olie må ikke bortskaffes 
sammen med restaffald eller hældes 
ud på jorden.

Vedligeholdelse af luftfilteret
Et tilsmudset luftfilter indskrænker 
luftstrømmen til karburatoren. 
For at undgå fejlfunktion på karbura-
toren, bør luftfilteret renses/skiftes 
regelmæssigt. I områder, hvor der 
opstår meget støv, kan det være 
nødvendigt at vedligeholde filteret 
oftere. 
Et papirfilter kan ikke renses og skal 
skiftes iht. vedligeholdelsesinterval.

c~êÉ>
_êìÖ=~äÇêáÖ=ÄÉåòáå=ÉääÉê=çéä›ëåáåÖëJ
ãáÇäÉê=ãÉÇ=Éí=ä~îí=Ñä~ããÉéìåâí=
íáä êÉåÖ›êáåÖ=~Ñ=äìÑíÑáäíÉêÉíK=
aÉííÉ ãÉÇÑ›êÉê=Äê~åÇJ=ÉääÉê=
ÉâëéäçëáçåëÑ~êÉK

m~ë=é™>
i~Ç=~äÇêáÖ=ãçíçêÉå=ä›ÄÉ=ìÇÉå=äìÑíJ
ÑáäíÉêK=jçíçêÉå=â~å=ÄÉëâ~ÇáÖÉë=ÉääÉê=
ëäáÇÉë=ãÉêÉK
Fig. 5
Type A:
 Drej luftfilterdækslet (1) mod urets 

retning (til venstre) og træk det 
bagud og af.

 Tag papirfilterelementet (3) af.
 Rengør luftfilterdækslet (1) 

og monteringsflangen (4).

Vedligeholdelsesarbejde

efter de første 
5 driftstimer

hver gang 
inden brug 
eller hver 
5. time

én gang for 
hver sæson 

eller hver 
25. time

én gang for 
hver sæson 

eller hver 
50. time

én gang for 
hver sæson 

eller hver 
100. time

Rengøring af motorafdækningen 

Kontrol af motorolien 

Udskiftning af motorolien  1) 

Kontrol af luftfilteret 

Vedligeholdelse af luftfilteret 2)

Kontrol af tændrørene 

Vedligeholdelse af tændrørene 

Udskiftning af benzinfilteret 

Rengøring/udskiftning af 
aktivkulfilteret

2)

Rengøring af udstødningsområdet 

1) Ved stor belastning eller høje omgivelsestemperaturer.
2) Hyppigere rengøring ved drift i støvede omgivelse.

!
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 Sæt et nyt papirfilterelement ind 
i luftfilterdækslet.

 Pres holdelaskerne (2) på luftfilter-
dækslet ind i slidserne (5) på mon-
teringsflangen og drej dem i urets 
regning (til højre) indtil stop.

 Pas på, at luftfilterdækslet 
kommer til at sidde korrekt!

Type B:
 Tryk ind på holdelaskerne (2) 

på luftfilterdækslet (1) og tag 
dækslet af.

 Tag papirfilterelementet (3) af.
 Bank papirelementet lidt på 

en hård overflade nogle gange for 
at fjerne snavs eller blæs trykluft 
indefra gennem filteret. 
Prøv aldrig at børste snavs af; 
den vil derved kun sætte sig fast 
i fibrene. Udskift papirelementet, 
hvis det er meget snavset.

 Sæt papirfilterelementet på igen.
 Montering af dækslet:

– Tryk de nederste holdelasker på 
luftfilterdækslet ind i de nederste 
slidser på luftfilterhuset (4).

– Tryk luftfilterdækslet opad, indtil 
de øverste holdelasker (2) går 
i indgreb i de øverste slidser (5).

 Pas på, at luftfilterdækslet 
kommer til at sidde korrekt!

Vedligeholdelse 
af tændrøret

c~êÉ>
i~Ç=ãçíçêÉå=~Ñâ›äÉK
cçêÉí~Ö=áââÉ=ÖåáëííÉëíÉåI=ãÉåë=
í‹åÇê›êÉí=Éê=~ÑãçåíÉêÉíK=
pí~êí=áââÉ=ãçíçêÉåI=Üîáë=í‹åÇê›êÉí=
Éê ÑàÉêåÉíK
Tændrørets elektrodeafstand skal 
indstilles korrekt og snavs fjernes, 
så motoren løber rigtigt.
Fig. 6
 Træk tændrørshætten (1) 

af og skru tændrøret (2) 
ud med tændrørsnøglen.

 Kontrollér tændrøret visuelt. 
Udskift tændrøret, hvis der kon-
stateres tydelige tegn på slid, eller 
hvis isolatoren er beskadiget. 

 Rengør tændrøret med en tråd-
børste, hvis det skal anvendes 
igen.

 Mål elektrodeafstanden med en 
søgelære. Justér evt. afstanden 
lidt ved at bøje sideelektroden. 
Elektrodeafstanden skal ligge 
mellem 0,70 og 0,80 mm (fig. 7).

 Kontrollér om tændrørets pakring 
er i orden og skru derefter tænd-
røret i med hånden for ikke 
at ødelægge gevindet.

 Efterspænd med en tændrørs-
nøgle, når tændrøret er skruet 
fast med hånden.

m~ë=é™>
q‹åÇê›êÉí=ã™=áââÉ=ëé‹åÇÉë=Ñçê=
ëíê~ãíK=c›äÖÉåÇÉ=î‹êÇáÉê=ëâ~ä=çîÉêJ
ÜçäÇÉë=îÉÇ=Ñ~ëíëé‹åÇáåÖ=~Ñ=í‹åÇJ
ê›êÉí=ãÉÇ=Éå=í‹åÇê›êëå›ÖäÉW

Ó Éí=åóí=í‹åÇê›ê=ã~âëK=NLO=çãÖ~åÖI

Ó ÄêìÖíÉ=í‹åÇê›ê=ã~âëK=NLU=Ó=
NLQ=

çãÖ~åÖK
bí=áââÉ=âçêêÉâí=Ñ~ëíëé‹åÇí=í‹åÇê›ê=
â~å=ÄäáîÉ=ãÉÖÉí=î~êã=çÖ=ÄÉëâ~ÇáÖÉ=
ãçíçêÉåK

Vedligeholdelse af aktiv-
kulfilteret/benzinfilteret
Disse opgaver må kun udføres 
af et fagværksted i henhold 
til vedligeholdelsesplanen.

Rengøring af motoren
Hvis motoren har været i gang 
forinden, skal den først afkøle 
i mindst en time inden rengøring. 
Fjern regelmæssigt græs- og 
smudsansamlinger fra motoren. 
Rengør fingerbeskyttelsen og om-
rådet omkring udstødningen. 
Anvend til dette formål en børste 
eller trykluft.

m~ë=é™>
jçíçêÉå=ã™=áââÉ=ëéìäÉë=ãÉÇ=î~åÇI=
Ç~=ÇÉííÉ=â~å=ÑçêìêÉåÉ=Äê‹åÇëíçÑÑÉíK=
s~åÇ=Ñê~=Ü~îÉëä~åÖÉå=ÉääÉê=Ü›àíêóâëJ
êÉåëÉêÉå=â~å=çÖë™=íê‹åÖÉ=áåÇ=
á äìÑíÑáäíÉêÉí=ÉääÉê=™ÄåáåÖÉå=á=ìÇëí›ÇJ
åáåÖÉå=çÖ=ÄÉëâ~ÇáÖÉ=ãçíçêÉåK

c~êÉ>
pãìÇë~åë~ãäáåÖÉê=çãâêáåÖ=ìÇJ
ëí›ÇåáåÖÉå=â~å=ãÉÇÑ›êÉ=Äê~åÇK=
hçåíêçää¨ê=çÖ=êÉåÖ›ê=çãê™ÇÉí=Ñ›ê=
ÜîÉê=ÄêìÖK

Oplagring

Bemærk
Skal maskinen oplagres i mere 
end 30 dage, kan der tilsættes 
en stabilisator til brændstoffet. 
Kontakt en autoriseret forhandler 
eller et kundeserviceværksted.
På motorer, der skal oplagres i mere 
end 30 dage, må der ikke være 
brændstof i tanken for at beskytte 
imod aflejringer i brændstofsystemet 
og især på vigtige karburatordele.
 Lad motoren løbe indtil tanken 

er tom og motoren står stille.
 Udskift olien. Se „Olieskift“.
 Fjern tændrøret og fyld ca. 15 ml 

motorolie i cylinderen. Montér 
tændrøret igen og træk langsomt 
i startsnoren for at for-dele olien.

 Fjern græs og snavs omkring 
motoren, under motorafdæk-
ningen og omkring udstødningen. 

 Steder, hvor malingen er skallet af, 
males igen og andre områder, 
hvor der kan opstå rust, forsynes 
med en let oliefilm.

 Opbevar maskinen på et rent, 
tørt og godt ventileret sted og 
ikke i nærheden af apparater, 
der arbejder med en flamme eller 
en advarselslampe, f.eks. varme-
anlæg, vandvarmere eller tørre-
tumblere. Desuden bør områder 
undgås, hvor der findes en gnist-
fremkaldende elektromotor, eller 
hvor elektroværktøjer benyttes.

 Maskinen bør heller ikke opbeva-
res i rum med høj luftfugtighed, 
da det fremmer rustdannelse 
og korrosion.

 Opbevar maskinen på en jævn 
overflade. Brændstof eller olie kan 
slippe ud, hvis maskinen vippes.

Fremgangsmåde efter 
langvarig lagring
 Kontrollér motoren som beskrevet 

i afsnittet „Kontrol inden drift“.
 Fyld frisk brændstof på tanken, 

hvis det har været aftappet inden 
oplagring. 
Anvendes der en benzindunk, skal 
der sørges for, at den indeholder 
frisk benzin.

!

!
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 Hvis der er smurt olie på cylin-
deren, udvikler motoren lidt røg, 
når den startes. Det er normalt.

Garanti

I hvert land gælder de garanti-
bestemmelser, som er udstedt 
af vores selskab eller af importøren.
Vi afhjælper indenfor rammerne 
af garantien og uden beregning 

fejl på Deres maskine, såfremt det 
drejer sig om en materiale- eller 
produktionsfejl. 
De bedes i garantitilfælde kontakte 
Deres forhandler eller den nærmeste 
afdeling af vores firma.

Fejlsøgning

Bemærk
For udførelse af reparationer, der ikke er inkluderet i ovennævnte arbejder, bedes De kontakte Deres nærmeste 
forhandler med en kundeserviceafdeling.

Fejl Mulig årsag Afhjælpning
Motor starter ikke. Sikkerhedsbøjle ikke aktiveret. Aktivér sikkerhedsbøjlen (hvis den findes).

Intet brændstof i tank. Fyld tanken med rent, frisk og blyfrit 
brændstof.

Gammelt brændstof. Aftap gammelt brændstof i en egnet 
beholder udendørs. 
Fyld tanken med rent, frisk og blyfrit 
brændstof.

Kold motor, choker/primer (hvis 
de findes) er ikke aktiveret.

Aktivér choker/primer.

Gashåndtag ikke på „START“ resp. 
på maks. omdrejningstal.

Stil gashåndtaget i position „START“ – 
maksimalt omdrejningstal.

Tændrørshætte ikke påsat. Sæt tændrørshætten på tændrøret.
Tændrør snavset eller defekt. Rengør tændrøret.

Justér elektrodeafstanden eller udskift 
tændrøret.

Tilstoppet benzinledning. Lad benzinledningen rengøre *).
Motor løber uregel-
mæssigt (hakker).

Choker (hvis den findes) aktiveret. Tilbagestil chokerhåndtaget.
Tændrørshætte sitter løst. Sæt tændrørshætten fast på tændrøret.
Gammelt brændstof.
Vand eller snavs i brændstofanlæg.

Aftap gammelt brændstof i en egnet 
beholder udendørs. 
Fyld tanken med rent, frisk og blyfrit 
brændstof.

Luftfilter snavset. Rengør luftfilteret.
Tændrør smeltet, defekt eller for stor 
elektrodeafstand.

Justér elektrodeafstanden eller udskift 
tændrøret.

Motor overophedet. For lidt motorolie. Fyld tilsvarende mængde olie på krumtap-
huset.

Indskrænket luftstrømning. Fjern græs og snavs fra området omkring 
motorens køleribber og ventilatorhuset.

Motor har udsætter ved 
højt omdrejningstal.

For lille elektrodeafstand. Afmontér tændrøret og justér elektrode-
afstanden.

*) Disse arbejder må kun udføres af et fagværksted




