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Beskrivelse af komponenterne

* Alt efter model

Beschrijving van de onderdelen

* Afhankelijk van uitvoering

Koneen osati

* Mallin mukaan

Beskrivelse av delene

* Alt ette utførelse

Beskrivning

* Beroende på utförande

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí

* ÁíÜëïãá ìå ôï ìïíôÝëï

1. Udstødning 11. Afdækning til
2. Startergreb skæretilbehør
3. Tankdæksel 12. Skæretrådsklinge
4. Indsugningspumpe/ 13. Skaftkobling

primer * 14. Stang med greb
5. Afdækning til luftfilter 15. Gashåndtag
6. Chokerhåndtag * 16. Tændingskontakt
7. Tændrør 17. Gearhåndtag
8. Skaft 18. Holder til skulderrem
9. Trådspole
10. Skæreklinge 

med afdækning *

1. Uitlaat 11. Afdekking snijopzetstuk
2. Startergreep 12. Draadsnijmes
3. Tankdop 13. Schachtkoppeling
4. Aanzuigpomp/primer * 14. Greepstang
5. Luchtfilterafdekking 15. Gashendel
6. Chokehendel 16. Ontstekingsschakelaar
7. Bougie 17. Schakelgreep
8. Schacht 18. Houder voor 
9. Draadspoel schouderriem
10. Snijmes met afdekking *

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

1. Eksos 10. Skjærekniv med påsats *
2. Starterhåndtak 11. Deksel på skjærepåsats
3. Tanklokk 12. Kniv på trådskjærer
4. Oppsugingspumpe/ 13. Stangkopling

primer * 14. Holdestang
5. Deksel på luftfilter 15. Gasspak
6. Chokespak * 16. Tennpluggkontakt
7. Tennplugg 17. Stanghåndtak
8. Skaft 18. Holder for skulderrem
9. Trådspole

1. Avgasrör 10. Kniv med skydd *
2. Starthandtag 11. Skärhuvudsskydd
3. Tanklock 12. Trådkniv
4. Insugningspump/ 13. Skaftkoppling

Flödare * 14. Handtag
5. Luftfilterskydd 15. Gasspak
6. Choke * 16. Tändningsbrytare
7. Tändstift 17. Skafthandtag
8. Skaft 18. Axelremhållare
9. Trådspole

1. ÅîÜôìéóç 10 Ëåðßäá êïðÞò 
2. ËáâÞ ìßæáò ìå êÜëõììá *
3. ÊáðÜêé ñåæåñâïõÜñ 11 ÊÜëõììá åðéèÝìáôïò
4. Áíôëßá áíáññüöçóçò/ êïðÞò

ÄéáóêïñðéóôÞñáò 12. Ëåðßäá êïðÞò ðåôïíéÜò
5. ÊÜëõììá ôïõ ößëôñïõ 13. Æåýîç óôåëÝ÷ïõò

áÝñá 14. ÑÜâäïò-ËáâÞ
6. Mï÷ëüò Choke * 15. ÓêáíäÜëç ãêáæéïý
7. Ìðïõæß 16. Äéáêüðôçò áíÜöëåîçò
8. ÓôÝëå÷ïò 17. ËáâÞ óôåëÝ÷ïõò
9. Êáñïýëé ðåôïíéÜò 18. ÓõãêñÜôçóç 

ëïõñß þìïõ
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 1–4

Beschrijving van de onderdelen – afb. 1–4

Koneen osat – kuvat 1–4

Beskrivelse av delene – fig. 1–4

Beskrivning – bild 1–4

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 1–4

1

a)

b)

 

  

 

  2

6

5

1

3

4

2 a) b)

3

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

1. Greepstang 5. Onderste klem
2. Schroef 6. Moer
3. Bovenste klem 7. Snelsluiting
4. Middelste klem

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. ÊïíôÜñé ëáâÞò 5. ÊÜôù êëÝìá
2. Âßäá 6. ÐáîéìÜäé
3. ÐÜíù êëÝìá 7. Ôá÷õêëåßèñï
4. Ìåóáßá êëÝìá

4
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Alt efter model –
Beskrivelse af komponenterne – Fig. 7–9

Afhankelijk van de uitvoering
Beschrijving van de onderdelen – afb. 7–9

Mallista riippuen – Koneen osat – kuvat 7–9

Alt etter utførelse – beskrivelse av delene – fig. 7–9

Beroende på utförande – Beskrivning – bild 7–9

ÁíÜëïãá ìå ôçí ðáñáëëáãÞ –
ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 7–9

 3

 4

 1  2

7

 7 2 6

 1
 5

8

 3

9

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

1. Schachtkoppeling 5. Hoofdgat
2. Activeringsknop 6. Bovenste asbuis
3. Schroefgreep 7. Onderste asbuis
4. Geleidingsgroef

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

1. Skaftkoppling 5. Spärrhål
2. Spärrknapp 6. Övre axelrör
3. Ratt 7. Undre axelrör
4. Spår

1. Æåýîç óôåëÝ÷ïõò 5. Êýñéá ïðÞ
2. Êïõìðß 6. ÅðÜíù êõìáôïåéäÞò

åíåñãïðïßçóçò óùëÞíáò
3. ÂéäùôÞ ëáâÞ 7. ÊÜôù êõìáôïåéäÞò
4. ÁõëÜêé ïäÞãçóçò óùëÞíáò
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 10–13

Beschrijving van de onderdelen – afb. 10–13

Koneen osat – kuvat 10–13

Beskrivelse av delene – fig. 10–13

Beskrivning – bild 10 – 13

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 10–13

1. Skæretilbehør- 5. Drivaksel
beskyttelsesskærm 6. Drivakselhus

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

beskyttelsesskærm 9. Skæretilbehør
4. Låsestang drivaksel 10. Knivholder

1. Beschermplaat snijkop 6. Behuizing aandrijfas
2. Schroeven 7. Sleuf borgstang
3. Bevestiging 8. Asbusgat

beschermplaat 9. Snijkop
4. Borgstang 10. Mesborgring
5. Aandrijfas

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

 3

 1
 2

10

 4

 7

 8

 6  5
11

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. Klingeholder
5. Drivaksling

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

1. ÐñïöõëáêôÞñáò 6. Ðåñßâëçìá Üîïíá
åðéèÝìáôïò êïðÞò êßíçóçò

2. Âßäåò 7. Ó÷éóìÞ ñÜâäïõ
3. ÓôåñÝùóç áóöÜëéóçò

ðñïöõëáêôÞñá 8. ÏðÞ õðïäï÷Þò Üîïíá
4. ÑÜâäïò áóöÜëéóçò 9. Åðßèåìá êïðÞò
5. ¢îïíáò êßíçóçò 10. ÓõãêñÜôçóç ëåðßäáò

12

 4

10

 9

13
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 14–16

Beschrijving van de onderdelen – afb. 14–16

Koneen osat – kuvat 14–16

Beskrivelse av delene – fig. 14–16

Beskrivning – bild 14–16

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 14–16

 3

 4

 5

 2
 1

14

15

16

1. Møtrik 4. Låsestang
2. Knivholder 5. Drivakselhus
3. Kniv

1. Moer 4. Borgstang
2. Mesborgring 5. Behuizing aandrijfas
3. Snijmes

1. Mutteri 4. Lukitustanko
2. Teränpidin 5. Kulmavaihde
3. Leikkuuterä

1. Mutter 4. Sikringsstang
2. Klingeholder 5. Kasse for drivaksling
3. Skjæreklinge

1. Mutter 4. Låsstång
2. Knivhållare 5. Drivaxelhus
3. Kniv

1. ÐáîéìÜäé 4. ÑÜâäïò áóöÜëéóçò
2. ÓõãêñÜôçóç ëåðßäáò 5. Ðåñßâëçìá Üîïíá
3. Ëåðßäá êïðÞò êßíçóçò
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 17–19

* Alt efter model
Beschrijving van de onderdelen – afb. 17–19

* Afhankelijk van uitvoering

Koneen osat – kuvat 17–19

* Mallin mukaan

Beskrivelse av delene – Fig. 17–19

* Alt ette utførelse

Beskrivning – bild 17–19

* Beroende på utförande

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 17–19

* ÁíÜëïãá ìå ôï ìïíôÝëï1. Gashåndtag 6. Driftsposition (3) *
2. Gashåndtagspærre * 7. Chokerhåndtag *
3. Afbryder 8. Spædepumpe/primer
4. Fuld chokerposition (1) * 9. Startsnor
5. Halv choker

midterposition (2) *

1. Gashendel 6. Positie tijdens bedrijf (3) *
2. Gashendelblokkering * 7. Chokehendel *
3. Ontstekingsschakelaar 8. Aanzuigpomp/primer
4. Positie volledige choke (1) * 9. Starterkoord
5. Halve choke,

tussenpositie (2) *

A
 1

 2
 3

B

17

7
8

64 5

18

19

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) *

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

mellomposisjon (2) *

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

1. ÓêáíäÜëç ãêáæéïý 6. ÈÝóç ëåéôïõñãßáò (3) *
2. ÁóöÜëéóç óêáíäÜëçò 7. Ìï÷ëüò Choke *

ãêáæéïý * 8. Áíôëßá áíáññüöçóçò/
3. Äéáêüðôçò áíÜöëåîçò ÄéáóêïñðéóôÞñáò
4. ÐëÞñçò èÝóç Choke (1) * 9. Óêïéíß ìßæáò
5. Ìéóü Choke

ÅíäéÜìåóç èÝóç (2) *

20

21
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 24–26

Beschrijving van de onderdelen – afb. 24–26

Koneen osat – kuvat 24–26

Beskrivelse av delene – fig. 24–26

Beskrivning – bild 24–26

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 24–26

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

1. Spoelbehuizing 4. Aantipknop
2. Veer 5. Vastkliktanden
3. Spoel

22

23

24

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. Ðåñßâëçìá êáñïõëéïý 3. Êáñïýëé ðåôïíéÜò
ðåôïíéÜò 4. Êïõìðß áöÞò

2. ÅëáôÞñéï 5. ÄïíôÜêéá 
êïõìðþìáôïò

25

26
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 33

Beschrijving van de delen – afb. 33

Koneen osat – kuva 33

Beskrivelse av delene – fig. 33

Beskrivning – bild 33

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 33

27

28

29

30

31

1. Luftfilterafdækning 3. Holdelask
2. Luftfilter

1. Luchtfilterafdekking 3. Vasthoudstrip
2. Luchtfilter

1. Ilmanpuhdistimen kansi 3. Kiinnike
2. Ilmanpuhdistin

1. Deksel for luftfilter 3. Holdelask
2. Luftfilter

1. Luftfilterlock 3. Spärr
2. Luftfilter

1. ÊÜëõììá ößëôñïõ áÝñá 3. Áöôß óõãêñÜôçóçò
2. Ößëôñï áÝñá

32

2
1

3

33
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 37–38

Beschrijving van de delen – afb. 37–38

Koneen osat – kuvat 37–38

Beskrivelse av delene – fig. 37–38

Beskrivning – bild 37–38

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 37–38

1. Luftfilterafdækning 3. Tændrør
2. Tomgangs-

hastighedsregulator

1. Luchtfilterafdekking 3. Bougie
2. Regelaar

onbelast toerental

1. Ilmanpuhdistimen kansi 3. Sytytystulppa
2. Joutokäyntinopeuden

säädin

3534

36

1. Deksel for luftfilter 3. Tennplugg
2. Tomgangsregulering

1. Luftfilterlock 3. Tändstift
2. Tomgångsregulator

1. ÊÜëõììá ößëôñïõ áÝñá 3. Ìðïõæß
2. ÑõèìéóôÞò áñéèìïý

óôñïöþí óôï ñåëáíôß

2

1

37

0,63 mm

 3
38



15

Notér alle angivelser fra typeskiltet på Deres maskine 
i nedenstående kasse.

Typeskiltet er anbragt i nærheden af motoren. 

Disse angivelser er meget vigtige for kundeservice og for 
på et senere tidspunkt at kunne identificere maskinens 
reservedele.

For deres egen sikkerhedsskyld

Korrekt brug af maskinen
Denne maskine er udelukkende beregnet

– til brug ifølge beskrivelserne og sikkerhedsadvarslerne 
i denne betjeningsvejledning,

– til brug i haven derhjemme og i fritidshaven,
– til slåning af græskanter og små eller vanskeligt 

tilgængelige græsarealer (fx under buske),
– til slåning af al for frodig vækst, buske og buskadser.
Enhver anden brug af denne maskine er forbudt. 
Brugeren er ansvarlig for alle skader, der måtte forårsages 
på tredjemand og dennes ejendom.

Maskinen må kun benyttes i den af fabrikanten foreskrevne 
og leverede tekniske tilstand.

Egenmægtig ændring af maskinen udelukker fabrikantens 
ansvar for deraf resulterende skader.

Sikkerhedsforskrifter

Alle anvisninger bør læses inden ibrugtagning
 Læs forskrifterne omhyggeligt. Gør Dem fortrolig med 

betjening og håndtering af maskinen.
 Benyt aldrig maskinen, hvis De er træt, syg eller påvirket 

af alkohol, stimulerende midler eller medicin.
 Børn og teenagere under 16 år må ikke benytte 

maskinen.
 Kontrollér maskinen, inden den tages i brug. 

Udskift beskadigede dele. Kontrollér om der løber 
brændstof ud. Kontrollér om alle forbindelseselementer 
er anbragt og fastgjort korrekt. 
Udskift skæretilbehørsdele, som er revnet, sprunget 
eller på anden måde beskadiget. 
Kontrollér om skæretilbehørsdelene er monteret og 
fastgjort korrekt. Kontrollér om skæretilbehørets skærm 
er fastgjort korrekt og anbragt i den anbefalede position. 
Brugeren og omkringstående kan komme til skade, 
og maskinen kan beskadiges, hvis dette tilsidesættes.

 Der må kun anvendes originale reservetråde med en dia-
meter på 2,41 mm. Brug aldrig metalarmeret ledning, 
tråd, kæde, tov etc. De vil kunne knække og blive 
til farlige projektiler.

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

 Tryk på gashåndtaget. Det skal automatisk svippe til-
bage til nulposition. Udfør alle indstillinger og reparatio-
ner, inden maskinen tages i brug.

 Ryd altid området, som skal beskæres, inden arbejdet 
påbegyndes. Fjern alle genstande som fx sten, glasskår, 
søm, wire eller tråd, som kan kastes til side eller blive 
indviklet i skæretilbehøret. Hold børn, omkringstående 
og husdyr uden for området. Børn, omkringstående 
og husdyr skal holdes mindst 15 m uden for området; 
der kan dog stadigvæk være risiko for omkringstående 
som følge af genstande, som kastes til side. 

Omkringstående bør anvende øjenværn. 
Stands øjeblikkeligt motoren og skæretilbehøret, 
hvis en person nærmer sig.

Sikkerhedsforskrifter for benzindrevne græstrimere
OBS.! Benzin er meget brandfarlig, og benzindampe kan 

eksplodere, hvis de kommer i berøring med åben ild. 
Der skal træffes følgende sikkerhedsforanstaltninger:

 Benzin skal opbevares i beholdere, der er specielt 
fremstillet og godkendt til opbevaring af den slags 
produkter.

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

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

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

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

Under brug
 Maskinen må aldrig startes og benyttes i et lukket 

rum eller i en aflukket bygning. Det kan være livsfarligt 
at indånde udstødningsgassen. Maskinen må kun 
benyttes udendørs.

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

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

 Skærebeskyttelsesskærmen skal altid være sat på 
plads, når græstrimmeren benyttes. Begge skæretråde 
skal være trukket ud ved brug, og der skal benyttes 
passende trådtyper. Skæretråden må ikke være trukket 
ud over enden af beskyttelsesskærmen.

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

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

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

 Maskinens skæretilbehør må ikke berøres.
 Benyt kun maskinen ved dagslys eller ved god kunstig 

belysning.
 Undgå at sætte maskinen i gang ved en fejltagelse. 

Vær klar til at betjene maskinen, når De trækker i start-
snoren. Brugeren og maskinen skal stå stabilt, når 
motoren igangsættes. Følg start/stop anvisningerne.

 Benyt kun maskinen til det beregnede formål.
 Buk Dem ikke for langt fremover, sørg for at stå stabilt 

og hold balancen.
 Hold altid maskinen fast med begge hænder. 

Hold altid begge sider af styret fast.
 Benyt altid selen under arbejdet.
 Hold hænder, ansigt og fødder fjernt fra roterende dele. 

Berør ikke skæretilbehøret, mens det roterer og forsøg 
heller ikke at stoppe det.

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

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

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

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

 Stands motoren inden der udføres vedligeholdelse, 
reparationer og skæretilbehør eller andre dele udskiftes. 
Fjern desuden tændrørshætten.

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

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

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

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

 Lad altid et autoriseret værksted udføre reparationer.

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

Trimming med kniv (afhænger af modellen)
 Læs alle sikkerhedsforskrifter opmærksomt, inden 

maskinen tages i brug.
 Styrestangen skal altid holdes mellem brugeren 

og skæretilbehøret.
 Skær ALDRIG med kniven, hvis den befinder sig 75 cm 

eller længere over jordniveauet.
 Der kan opstå tilbagestød, hvis den roterende knive 

rammer en genstand, der ikke kan skæres over om-
gående. Tilbagestød kan være så kraftige, at brugeren 
eller maskinen slynges i alle retninger og evt. mister 
kontrollen over maskinen. Tilbagestød kan opstå 
pludseligt, hvis kniven har sat sig fast og blokeres. 
Det kan nemt være tilfældet i områder, hvor vegetatio-
nen, der skal beskæres, er vanskelig at se.

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

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

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

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

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

 Stands motoren OMGÅENDE, hvis maskinen begynder 
at vibrere på unormal vis. Vibrationer er et tegn på 
problemer. Kontrollér om bolte eller møtrikker er løse, 
eller om maskinen er beskadiget, før arbejdet fortsættes. 
Reparer eller udskift de pågældende komponenter.

Efter brug
 Rengør kniven med et rengøringsmiddel til hushold-

ningsbrug og fjern alle rester. Smør kniven med 
maskinolie for at beskytte den mod rust.

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

Andre sikkerhedsforskifter
 Hvis der er benzin i tanken, må maskinen aldrig henstilles 

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

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

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

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

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

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

Gem denne vejledning og læs anvisningerne 
heri så ofte det er nødvendigt.
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Sikkerheds- og Internationale Symboler
I betjeningsvejledningen beskrives sikkerheds- og internationale symboler og piktogrammer, som evt. findes på Deres maskine. 
Læs brugermanualen for at gøre Dem fortrolig med alle sikkerheds-, monterings-, drifts- og reparationsanvisninger.

Symbol Betydning

Sikkerheds- og advarslerssymbol
Angiver farer, advarsler eller forsigtighedsregler. Kan bruges i forbindelse med andre symboler eller 
piktogrammer.

Læs betjeningsvejledningen
Hvis betjeningsinstruktioner og sikkerhedsforholdsregler i betjeningsvejledningen ikke følges, kan det resultere 
i alvorlige kvæstelser. Læs betjeningsvejledningen før maskinen startes eller betjenes.

Brug beskyttelsesbriller og høreværn
OBS.! Flyvende genstande samt støjniveau kan forårsage syns- og høreskade. Der skal bæres 
beskyttelsesbriller og høreværn ved brug af maskinen.

Bær hovedværn
OBS.! Genstande, der falder ned på jorden, kan forårsage alvorlig kvæstelse af hovedet. Bær hovedværn, når 
maskinen benyttes.

Hold uvedkommende borte!
OBS.! Alle uvedkommende, især børn og husdyr, skal holdes mindst 15 m borte fra arbejdsområdet.

Benzin
Der skal altid bruges ren og ny blyfri benzin til opblanding af benzin.

Olie
Der må kun anvendes en godkendt olietype til opblanding af benzin i henhold til betjeningsvejledningen.

Udslyngede genstande og roterende dele kan forårsage alvorlige kvæstelser!
OBS.! Maskinen må ikke benyttes, hvis skærebeskyttelseskærmen ikke er sat rigtigt på plads. Hold 
tilstrækkelig stor afstand til roterende trådspole og kniv.
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Symbol Betydning

Afbryder
TIL / START / DRIFT

Afbryder
FRA eller STOP

Advarsel om varm overflade
Rør ikke ved en varm lyddæmper, gearkasse eller cylinder. Det kan føre til forbrændinger. Disse dele bliver 
meget varme, når maskinen er i gang, og de holder sig varme en vis tid efter, at maskinen er slukket.

Skarp klinge
OBS.! Skarp klinge ved beskyttelsesskærm og skarp kniv. Berør aldrig kniven for at undgå alvorlige 
kvæstelser.

Chokerinstilling
1 • FULD CHOKER startposition.

2 • HALV CHOKER midterposition.

3 • Driftsposition.

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

Bær fodbeskyttelse og handsker.
Brug solide støvler og arbejdshandsker, når maskinen betjenes.

Der må ikke optankes brændstof med specifikation E85.
Motoren kan beskadiges, hvis der anvendes brændstof af specifikation E85 (ethanolindhold >15%). 
Der ydes ingen garanti, hvis der anvendes et ikke godkendt brændstof.
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Montering og indstilling af styrestangen
1. Placér styrestangen mellem det øvre og midterste 

spændstykke (Fig. 1).
2. Hold de tre dele sammen og montér de fire (4) skruer 

gennem den øvre klampe og ind i midterklampen.
Aanvisning: Hullerne i de øverste og midterste klamper 

passer kun sammen ved korrekt montering.
3. Anbring klamperne og styrestangen over akselrøret 

og på den nederste klampe.
4. Hold alle sekskantmøtrikker fast i den nedre klampefor-

dybning med en finger. Skru skruerne lidt fast med 
en stor Philips-skruetrækker. Tilspænd først skruerne, 
når styrestangen er indstillet korrekt.

5. Hold maskinen i driftsstilling (Fig. 20) og stil styrestangen 
i den position, der giver Dem den bedste håndtering.

6. Efterspænd skruerne ensartet i holderen, indtil 
styrestangen er fastgjort.

Anbringelse og justering af selen/bæresystemet 
(alt efter model)
Enkeltsele
1. Før selen gennem spænden (Fig. 3).
2. Før selen over hovedet og læg polstringen på skulderen.
3. Sæt hagen på selen i metalholderen (Fig. 4). Indstil selen 

på den rigtige længde (Fig. 5). 
Bæresystem (dobbeltsele)
1. Læg bæresystemet over skuldrene.
2. Luk hofteselens lukkeanordning.

Justér om nødvendigt (Fig. 6a).
3. Indstil skulderselen og hofteselen til den rigtige 

længde/bredde (Fig. 6a).
4. Klik bæresystemets krog i metalholderen på maskinen 

og indstil ophængspolstret til en bekvem længde 
(Fig. 6b).

Fjernelse af skæretilbehøret eller andet tilbehør
BEMÆRK: Stil maskinen på jorden eller på et arbejdsbord 

for at gøre installationen eller fjernelse af indstik lettere.
1. Skæretilbehøret løsnes ved at dreje skruegrebet mod 

venstre (Fig. 7).
2. Tryk på udløserknappen og hold den inde (Fig. 7).
3. Hold godt fast på det øverste akselrør og træk 

skæretilbehøret eller anden tilbehørsdel lige ud af 
skaftkoblingen (Fig. 8).

Installation af skæretilbehøret eller andet tilbehør
1. Fjern beskyttelseskappen (valgbar) på skaftkoblingen 

og tilbehørsdelen.
2. Skaftkoblingen løsnes ved at dreje skruegrebet mod 

venstre (Fig. 7).
3. Hold godt fast på tilbehørsdelen og skub den lige ind 

i skaftkoblingen, indtil den går i indgreb (Fig. 8).
BEMÆRK: Montagen går nemmere, hvis udløserknappen 

rettes ind med styrenoten (Fig. 7).

4. Fastgøres ved at dreje skruegrebet mod højre (Fig. 9). 
Overbevis Dem om, at skruegrebet sidder ordentlig fast, 
før apparatet startes.

Fjernelse og installation af beskyttelsesskærmen 
til skæretilbehøret (afhænger af modellen)
Hvis maskinen skal benyttes til klipning af buskads (med 
kniv), skal beskyttelsesskærmen på skæretilbehøret fjernes.

Tag beskyttelsesskærmen på skæretilbehøret ud af holderen 
på beskyttelsesskærmen ved at fjerne de tre (3) skruer 
med en flad skruetrækker (Fig. 10). Gem komponenterne 
til senere brug.

Hvis maskinen skal benyttes som græstrimmer, skal beskyt-
telsesskærmen sættes på plads på skæretilbehøret.

Installér beskyttelsesskærmen til skæretilbehøret i beskyt-
telsesskærmens holder ved at skrue de tre (3) skruer i med 
en flad skruetrækker. Spænd skruerne fast (Fig. 10).

Fjernelse af skæretilbehøret og installation 
af kniven (afhænger af modellen)
Aanvisning: Stil maskinen på jorden eller på et arbejdsbord 

for at gøre installationen eller udtagning af kniven eller 
skæretilbehøret lettere.

Fjernelse af skæretilbehøret
Aanvisning: Fastgør forinden beskyttelseskærmen 

på kniven.
1. Bring akselbøsningshullet med kærven til låsestangen 

på ret linie og led låsestangen ind i akselbøsningshullet 
(Fig. 11).

2. Hold låsestangen fast på stedet ved at placere hånden 
ved siden af maskinskaftet (Fig. 12).

3. Mens låsestangen holdes fast, fjernes skæretilbehøret 
ved at skrue det af drivakslen i højregående retning 
(Fig. 13). Gem skæretilbehøret til senere brug.

Installation af kniv
4. Fjern beskyttelsesskærmen til skæretilbehøret. 

Se Fjernelse og installation af beskyttelsesskærm 
til skæretilbehøret.

5. Placér kniven på drivakslen (Fig. 14).
6. Centrer kniven på drivakslens hus (Fig. 14).
7. Kontrollér om kniven er centreret og sidder fladt mod 

drivakselhuset.
8. Placér akselbøsningshullet med kærven til låsestangen 

i ret linie og led låsestangen ind i akselbøsningshullet 
(Fig. 11).

9. Placér knivholderen og møtrikken på drivakslen (Fig. 14). 
Kontrollér om kniven er installeret korrekt.

10. Spænd møtrikkerne ved at skrue dem i venstregående 
retning, mens låsestangen fastholdes (Fig. 15). 
– drejningsmoment 37 Nm –
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 Hvis De ikke har en momentnøgle, drejes møtrikkerne 
imod knivholderen, indtil de er fastgjort på akselbøs-
ningen. Kontrollér om kniven er installeret korrekt og skru 
derefter møtrikkerne ¼ til ½ omgang i venstregående 
retning (Fig. 15).

11. Fjern låsestangen fra låsestangskærven.
12. Fjern beskyttelsesskærmen på kniven.

Fjernelse af kniven og installation af skære-
tilbehøret (alt efter model)
Fjernelse af kniven
1. Fastgør beskyttelsesskærmen på kniven.
2. Bring akselbøsningshullet med kærven til låsestangen 

på ret linie og led låsestangen ind i akselbøsningshullet 
(Fig. 11).

3. Hold låsestangen fast på stedet ved at placere hånden 
ved siden af maskinskaftet (Fig. 12).

4. Mens låsestangen holdes fast løsnes møtrikkerne 
på kniven ved at skrue dem med uret ved hjælp 
af en skruenøgle eller topnøgle (Fig. 16).

5. Fjern møtrikker, knivholder og kniv. Gem møtrikkerne 
og kniven sammenholdt på et sikkert sted til senere 
brug. De skal være utilgængelige for børn.

Installation af skæretilbehøret
6. Bring akselbøsningshullet med kærven til låsestangen 

på ret linie og led låsestangen ind i akselbøsningshullet 
(Fig. 11). Placér knivholderen på drivakslen med 
den flade overflade mod drivakselhuset (Fig. 13). 
Skru skæretilbehøret på drivakslen ved venstredrejning. 
Spænd det fast.

Aanvisning: Knivholderen skal installeres på drivakslen 
i den posi-tion som vist på i illustrationen, for at skære-
tilbehøret fungerer korrekt.

7. Fjern låsestangen.
8. Installér skærebeskyttelsesskærmen. Se Fjernelse 

og installation af beskyttelsesskærm til skæretilbehøret.

Oplysninger om olie og brændstof

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

Bær hovedværn
Fare: Benzin er under visse omstændigheder yderst 

brændbart og kan eksplodere.
– Tilføj brændstof i et velventileret område, efter 

at motoren er slukket. I tankområdet eller på op-
bevaringsstedet for brændstof er rygning forbudt, 
og der må ikke findes tændingskilder.

– Benzintanken må ikke overfyldes (der må ikke befinde 
sig brændstof i påfyldningsstudsen). 
Sørg efter optankning for, at tankdækslet er lukket 
og låst.

– Pas på ikke at spilde brændstof ved optankning. 
Spildt brændstof eller benzindampe kan antændes. 
Hvis der er spildt spændstof, skal området først være 
tørt, inden motoren startes igen.

– Undgå gentagen eller længere hudkontakt eller 
indånding af dampe.

Anvend kun ren, frisk blyfri benzin (højst 30 dage gammel). 

Min. oktantal: 91 ROZ

Tilføje brændstof
 Fjern tankdækslet.
 Fyld benzintanken op. Overfyld aldrig!
 Luk benzintanken godt.
 Flyt maskinen ca. 10 m fra optankningsstedet/

brændstofbeholderen, inden motoren startes.

Se anvisningerne vedrørende opblanding 
af olie og benzin.
Anvendelse af gammelt og/eller dårligt opblandet motor-
brændstof er den vigtigste årsag til dårlig funktion 
af maskinen. Anvend derfor kun ren og ny blyfri benzin. 
Følg anvisningerne med hensyn til korrekt blanding 
af benzin/olie.

Foretag en omhyggelig opblanding af totakts-motorolie 
og blyfri benzin, 1:40 (2,5 %). Bland ikke direkte i tanken.
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Starte motoren
Bemærk: Der anvendes Advanced Starting Technology™ 

(fjederunderstøttet startprocedure) til motoren, hvorved 
kraften, der skal bruges til at starte motoren, reduceres 
betydeligt. Startremmen skal trækkes så langt ud, 
at motoren starter automatisk (fjederunderstøttet). 
Det er ikke nødvendigt at trække kraftigt i remmen – der 
er ingen stærk modstand på træk. Vær opmærksom på, 
at denne startmetode er helt anderledes (og måske 
nemmere), end De er vant til.

1. Bland benzin (motorbenzin) med olie. Fyld blandingen 
på tanken. Se anvisningerne vedrørende opblanding 
af olie og benzin.

2. Stil kontakten i TIL-stilling [I] (Fig. 17).
Bemærk: På nogle modeller står afbryderen altid i postion 

TIL [I].

Tips: Hvis maskinen ikke har været benyttet i længere 
tid (eller den er ny og vanskeligt at starte), trykkes 
20 gange på spædepumpen. 

3. Tryk på og slip spædepumpen 10 gange, langsomt 
og helt i bund med begge bevægelser. 
Brændstoffet skal kunne ses i pumpen (Fig. 18). 
Hvis det ikke er tilfældet, trykkes endnu tre gange eller 
så ofte, at brændstoffet kan ses.

Maskiner med chokerhåndtag
4. Stil chokerhåndtaget i position 1 (Fig. 18).

Tips: Sørg for at chokeren går i indgreb i position (1).

5. Tryk på gashåndtagsspærret med maskinen anbragt 
på jorden og aktiver gashåndtaget. Hold gashåndtaget 
inde. Træk 5 gange i startremmen ved kontrolleret 
og konstant bevægelse (Fig. 19). 

6. Stil chokerhåndtaget i position 2 (Fig. 18).
7. Træk nu 1–5 gange i startremmen ved kontrolleret og 

konstant bevægelse for at starte motoren (Fig. 19).
8. Tryk på gashåndtaget for at varme motoren op i 15 til 30 

sekunder. 
Bemærk: Ved lave temperaturer varer det evt. længere, 

inden motoren er kørt varm og har opnået den 
maksimale hastighed.

Bemærk: Maskinen er kørt rigtigt varm, hvis motoren 
accelererer uden forsinkelse.

9. Når motoren er varm, stilles chokerhåndtaget i position 3 
(Fig. 18). Maskinen er nu klar til brug.

Hvis... motoren tøver, stilles chokerhåndtaget tilbage 
i position 2 (Fig. 18). Lad motoren køre varm igen.

Hvis... motoren ikke starter, gentages trin 3–7.
Hvis... det er ikke nødvendigt at bruge chokeren til start 

af en varm motor. Stil afbryderen i position TIL [I] 
og chokerhåndtaget i position 2.

Hvis... Stil chokerhåndtaget i position 3, hvis motoren 
drukner ved startforsøg. Tryk på gashåndtaget. 
Træk kraftigt i startremmen. Motoren skal starte efter 
3 (tre) til 8 (otte) startforsøg.

Maskiner uden chokerhåndtag
1. Træk i startremmen ved kontrolleret og konstant 

bevægelse indtil motoren startes (Fig. 19).
Bemærk: Gashåndtaget må ikke aktiveres under 

startproceduren.
2. Vent 10–15 sekunder, når motoren er startet, inden 

gashåndtaget aktiveres.
Hvis... motoren ikke starter, gentag startproceduren.

Standse motoren
1. Slip gashåndtaget (Fig. 17). Lad motoren køle af ved 

at lade den køre i tomgang.
2. Indstil afbryderen (hvilket afhænger af modellen) 

i position FRA [0] og hold den fast (hvilket afhænger 
af modellen), indtil motoren er slukket (Fig. 17).

Hvordan man skal tage fat i græstrimmeren
Indtag en hensigtsmæssig stilling inden maskinen tages 
i brug (Fig. 20). Kontrollér følgende:

 Brugeren bærer sikkerhedsbriller og passende tøj.
 Selen er indstillet i rigtig højde.
 Styret er justeret således, at De kan tage fat i den med 

begge hænder uden at strække armene.
 Maskinen er under taljehøjde.
 Skæretilbehøret er parallelt med jorden og kan nemt 

komme i kontakt med vegetation, som skal beskæres, 
uden at brugeren er nødsaget til at bukke sig fremover.

Indstilling af trimtrådens længde 
(afhænger af modellen)
Trimtråden kan frigives med skæretilbehørets stopknap 
uden at standse motoren. Det er tilstrækkeligt at foretage 
et lille, pludseligt ryk med skæretilbehøret nede ved jorden 
(Fig. 21), mens græstrimmeren kører med høj hastighed.

Hvis: Skæretråden bør altid have maksimal længde. 
Frigivelse af tråden bliver vanskeligere, jo kortere den er.

Hver gang hovedet stødes, frigives ca. 25 mm skæretråd. 
En kniv i skæretilbehørets beskyttelsesskærm afkorter 
tråden til rigtig længde, hvis der frigives for meget tråd. 
Bank stopknappen på bar grund eller hård jord. 
Motoren går muligvis i stå ved forsøg på at frigive tråden i højt 
græs. Hold altid trintråden helt udstrakt. Frigivelse af tråden 
bliver vanskeligere jo kortere den er.

Hvis: Lad ikke stopknappen hvile på jorden.
Tråden kan briste i følgende tilfælde:

 indvikling med fremmede genstande
 normal materialesvækkelse
 forsøg på at beskære tykt, stilket ukrudt
 ved slag mod vægge eller hegn osv.
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Betjeningsanvisninger

Gode råd for det bedste trimresultat
 Hold skæretilbehøret parallelt med jorden.
 Skær kun med trådspidsen, især langs med mure. 

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

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

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

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

 Trim kun, når græs og ukrudt er tørt.
Skæretrådens levetid afhænger af:

 om tidligere trinteknikker følges;
 hvilken vegetation, der beskæres
 hvor der beskæres.

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

Dekorativ trimning
Dekorativ trimning opnås ved at fjerne alt vegetation omkring 
træer, stolper, hegn osv.

Drej maskinen således, at skæretilbehøret holdes med 
en vinkel på 30° til jorden (Fig. 22).

Trimning med kniv (afhænger af modellen)
Indtag en hensigtsmæssig stilling inden maskinen tages 
i brug (Figur 20). Se „Hvordan man skal tage fat i græs-
trimmeren“.

Tips om brug af kniv:

 Skær rytmisk.
 Indtag en stabil og afslappet stilling.
 Giv fuld gas, inden De går ind på det areal, der skal 

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

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

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

 Drej maskinen i samme retning som knivens skæreret-
ning. Det fremmer skæreevnen.

 Gå et eller flere skridt til det næste område, der skal 
beskæres, efter tilbagesvingning og indtag igen en stabil 
stilling.

 Kniven har skær på begge sider. Fjern kniven, vend den 
om og installer den igen.

Følg anvisningerne for at reducere risikoen for, at vegetatio-
nen vikler sig omkring kniven:

 Lad græstrimmeren køre med fuld gas.
 Sving maskinen fra højre mod venstre ind i vegetationen, 

der skal beskæres (Fig. 23).
 Undgå at berøre afskæringen, når maskinen svinges 

tilbage.

Vedligeholdelse og reparation

OBS.: Inden der udføres arbejder på maskinen:
– Stands motoren.
– Vent til alle roterende dele står helt stille og motoren 

er afkølet.
– Fjern tændrørshætten på motoren for at forhindre 

utilsigtet start af motoren.
Lad altid et autoriseret værksted udføre reparationer.

Lad et autoriseret værksted efterse og servicere motoren, 
når sæsonen er forbi.

Installation af skæretråd (afhænger af modellen)
I dette afsnit beskrives både installationen af Split-Line™ 
og den normale standardtråd.

Benyt altid en reservetråd med en diameter på 2,41 mm. 
Hvis der anvendes en skæretråd med en anden længde, 
kan motoren løbe varm eller svigte.

Skæretråden kan udskiftes på to måder:

 Vikl en ny tråd om den indvendige spole.
 Installer en foropviklet spole.

Vikl en tråd om den eksisterende indvendige spole
1. Fasthold den yderste spole med den ene hånd og løsn 

stopknappen med den anden hånd ved at dreje den 
med uret (Fig. 24). Kontrollér om bolten inde i stop-
knappen kan dreje frit rundt. Udskift stopknappen, 
hvis den er beskadiget.

2. Tag den indvendige spole ud. (Fig. 24).
3. Fjern fjederen i den indvendige spole (Fig. 24).
4. Rengør den indvendige spole, fjeder, aksel og den 

indvendige overflade af den udvendige spole med en ren 
klud (Fig. 25).

5. Kontrollér om tænderne på den ind- og udvendige spole 
er slidte (Fig. 26). Fjern evt. rester eller udskift spolerne 
om nødvendigt.

Aanvisning: Split-Line™ (dobbelttråd) kan kun anvendes 
på den ene spole med kærvformede huller. 
Enkelttråden kan anvendes på begge spoletyper. 
Se Fig. 27 for identificering af spoletypen.

Aanvisning: Benyt altid en korrekt længde af skæretråden til 
installation i enheden. Tråden frigives evt. ikke korrekt, 
hvis den er for lang.
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Vedligeholdelse og reparation

Installation af enkelttråd
Læs videre fra og med punkt 8 ved installation 
af Split-Line™
6. Tag omkring 7,3 m ny skæretråd og fold den sammen 

på halv længde. Led enderne gennem de to huller 
i spolen (Fig. 28). Træk tråden gennem spolen, så løkken 
er så lille som muligt.

7. Spol trådene jævnt og stramt på spolen (Fig. 29). 
Spol tråden i den retning, der er angivet på spolen. 
Anbring pegefingeren mellem de to tråde for at undgå 
overlapning. Trådenderne må ikke overlappes. 
Fortsæt med trin 11.

Split-Line™
8. Tag omkring 3,65 m ny skæretråd. Led en trådende 

gennem et af de to huller i spolen (Fig. 30). 
Træk tråden så langt gennem spolen, at der er ca. 10 cm 
tilovers af tråden.

9. Led trådenden ind gennem det åbne hul i spolen og 
stram tråden, så løkken er så lille som muligt (Fig. 30).

10. Del tråden til en længde af ca. 15 cm, inden den 
spoles op.

11. Spol tråden jævnt og stramt på spolen i den retning, 
der er angivet på spolen.

Bemærk: Hvis tråden opvikles i den forkerte retning, 
fungerer skæretilbehøret ikke korrekt.

12. Fastgør trådenderne i de to fastgøringskærve (Fig. 31).
13. Led trådenderne gennem hullerne i lejet i den udvendige 

spole og placér spolen med fjederen i den udvendige 
spole (Fig. 24). Pres den ind- og udvendige spole 
sammen. Hold fast i den ind- og udvendige spole 
og træk kraftigt i trådenderne for at frigøre dem fra 
fastgøringskærvene i spolen.

Aanvisning: Fjederen skal fastgøres på spolen, inden 
skæretil-behøret genmonteres.

14. Fasthold spolen i rigtig stilling og installér stopknappen 
ved venstredrejning. Spænd den godt fast.

Installation af en foropviklet spole
1. Fasthold den yderste spole med den ene hånd og løsn 

stopknappen med den anden hånd ved at dreje den 
med uret (Fig. 24). Kontrollér om bolten inde i stop-
knappen kan dreje frit rundt. Udskift stopknappen, 
hvis den er beskadiget.

2. Tag den gamle spole ud af den udvendige spole 
(Fig. 24).

3. Fjern fjederen fra den gamle indvendige spole (Fig. 24).
4. Rengør indvendig spole, aksel og den indvendige 

overflade af den udvendige spole med en ren klud.
5. Sæt fjederen i den nye indvendige spole.

Bemærk: Fjederen skal installeres i den indvendige spole, 
inden trådspolen sættes i igen.

6. Led enderne af tråden igennem hullerne i den udvendige 
spole (Fig. 32).

7. Læg den nye indvendige spole i den udvendige spole 
(Fig. 32). Pres spolerne sammen for at forbinde dem 
med hinanden. Hold fast i den indvendige og udvendige 
spole og træk kraftigt i trådenderne for at frigøre dem fra 
fastgøringskærvene i spolen.

8. Fasthold den indvendige spole og spænd stopknappen 
godt fast igen ved at dreje imod uret.

Rensning af luftfilteret
Rens og smør luftfilteret efter ti timers funktion. Det er vigtigt, 
at det vedligeholdes omhyggeligt. Hvis vedligeholdelse 
og rensning af luftfilteret forsømmes, bortfalder garantien.

1. Åbn luftfilterafdækningen: Tryk på holdelasken (3) og åbn 
afdækningen (1) (Fig. 33).

2. Fjern luftfilteret (2) (Fig. 33)
3. Vask filteret i vand tilsat et rengøringsmiddel (Fig. 34). 

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

4. Smør filteret lidt med ren olie (SAE 30) (Fig. 35).
5. Tryk filteret ud for at fordele olien og fjerne overflødig 

olie (Fig. 36).
6. Sæt filteret på plads.
7. Luk luftfilterafdækningen og sørg for, at den går 

i indgreb.
Bemærk: Der ydes ingen garanti, hvis maskinen benyttes 

uden luftfilter.

Indstilling af karburator
Omdrejningstallet ved tomgang kan indstilles med skruen 
(Fig. 37). Denne indstilling skal udføres af et autoriseret 
værksted.

Kontrol/udskiftning af tændrøret
Der skal anvendes et Champion RDJ7J tændrør (eller 
tilsvarende). Den rigtige elektrodeafstand er 0,63 mm. 
Tændrøret tages ud og efterses efter 50 timers brug.

1. Stands motoren og lad den køle af. 
2. Fjern tændrørshætten.
3. Fjern evt. snavs omkring tændrøret. 
4. Skru tændrøret ud i venstregående retning med 

en tændrørsnøgle.
5. Kontrollér/indstil elektrodeafstanden på 0,63 mm 

(Fig. 38).
Hvis: Beskadiget, tilsodet eller tilsmudset tændrør skal 
udskiftes.

6. Skru tændrøret i og spænd det fast med et drejnings-
moment på 12,3–13,5 Nm. Tændrøret må ikke 
strammes for kraftigt.
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Vedligeholdelse og reparation

Rengøring
Benyt en lille børste til rengøring af maskinen udvendigt. 
Der må aldrig anvendes stærke rengøringsmidler. 
Husholdningsprodukter, der indeholder aromatiske olier, 
som fx fyr eller citron, og opløsningsmidler, fx petroleum, 
kan beskadige plasticskærm og håndtag. Tør fugtige steder 
af med en blød klud.

Opbevaring
 Maskinen må aldrig henstilles med benzin i tanken 

på et sted, hvor benzindampene kan komme i kontakt 
med gnister eller åben ild.

 Lad motoren køle af, inden maskinen stilles til side.
 Opbevar maskinen på et tørt sted, aflåst eller højt oppe, 

så den ikke benyttes af uvedkommende eller udsættes 
for beskadigelse. Den skal opbevares utilgængeligt 
for børn.

Langtidsopbevaring
Hvis maskinen ikke skal benyttes i en længere periode, 
oplagres den således:

1. Tøm alt brændstof i tanken over i en beholder 
med samme brændstofblanding til totaktsmotorer. 
Der må ikke anvendes brændstof, der har været 
opbevaret længere end 30 dage.

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

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

Aanvisning: Tag tændrøret af og hæld al olie ud af cylin-
deren, inden græstrimmeren skal startes efter oplagring.

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

5. Opbevar maskinen på et tørt sted, aflåst eller højt oppe, 
så den ikke benyttes af uvedkommende eller udsættes 
for beskadigelse. Den skal opbevares utilgængeligt 
for børn.

Transport
 Lad maskinen afkøle inden den transporteres.
 Maskinen må kun transporteres, når brændstoftanken 

er tom. Tankdækslet skal skrues godt fast.
 Sørg for at fastlåse maskinen under transporten, så den 

ikke kan skride.

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

Ønsker De yderligere oplysninger, bedes De henvende Dem til Deres autoriserede forhandler.
Alle oplysninger, illustrationer og specifikationer i denne vejledning er baseret på de nyeste oplysninger om produktet, der forelå 
på det tidspunkt, da vejledningen blev trykt. Vi forbeholder os ret til når som helst at foretage ændringer uden forudgående varsel. 

Motoren vil ikke starte
Årsag Foranstaltning

Afbryderen står på FRA Stil afbryderen på TIL.

Benzintanken er tom Fyld benzintanken op.

Spædepumpe er ikke trykket helt i bund Tryk spædepumpen 10 gange langsomt i bund

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

Maskiner uden chokerhåndtag:
Tryk på gashåndtaget og træk i startremmen.

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

Snavset tændrør Udskift tændrøret eller rengør det.

Motoren går ikke jævnt i tomgang
Årsag Foranstaltning

Luftfilteret er tilstoppet Rengør eller udskift luftfilteret.

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

Forkert indstillet karburator Lad kundeservice indstille karburatoren.

Motoren accelererer ikke
Årsag Foranstaltning

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

Forkert indstillet karburator Lad kundeservice indstille karburatoren.

Motoren mangler kraft elle slukes under klipningen
Årsag Foranstaltning

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

Snavset luftfilter Rengør eller udskift luftfilteret.

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

Forkert indstillet karburator Lad kundeservice indstille karburatoren.

Trådspolen frigiver ikke tråd
Årsag Foranstaltning

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

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

Spolen har sat sig fast Udskift spolen.

Trådspolen er snavset Rengør ind- og udvendig spole.

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

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

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




