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Data på typskylten
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.

Dessa och andra data rörande 
maskinen återfinns i den separata 
CE-försäkran om överens-
stämmelse, som är en del av denna 
bruksanvisning.

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),

– liksom som lövblås för små ytor 
(t ex längs staket, murar och 
blomrabatter eller runt om träd).

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.

Före användning
n Läs igenom bruksanvisningen 

noggrant. Läs anvisningarna 
i denna bruksanvisning noga 
och lär dig hur maskinen handhas 
innan du tar den bruk.

n Använd ej maskinen om du är trött 
eller sjuk och ej heller om du är 
påverkad av alkohol, droger eller 
medicin.

n Barn under 16 år får ej använda 
maskinen.

n 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.

n Använd endast originaltråd med 
ett tvärsnitt på 2,67 mm. Använd 
aldrig metallförstärkta snören, 
trådar, kedjor, linor eller liknande. 
Dessa kan brytas och bli farliga 
projektiler.

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

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

n Avlägsna alltid före användning 
alla främmande föremål på ytan 
som ska klippas. Avlägsna alla 
föremål på området som ska 
klippas, som t ex stenar, glass-
kärvor, spikar, trådar eller snören 
som kan slungas ut ur trimmern 
eller fastna i skärhuvudet. 
Håll barn, åskådare och djur 
på avstånd från arbetsområdet. 
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 skydds-
glasögon. Åskådare ska bära 
ögonskydd. Stanna genast 
motorn och skärhuvudet 
om personer närmar sig under 
arbetet.

Säkerhetsanvisningar 
för bensindrivna trimmers
Bensin är ytterst brandfarlig och 
ångorna kan vid antändning 
explodera. Vidta följande 
säkerhetsåtgärder:
n Förvara bensin endast i särskilt 

därför avsedda och godkända 
behållare.

n Ge utspilld bensin ingen möjlighet 
att antändas. Starta inte motorn 
förrän bensinångorna avdunstat.

n 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.

n 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.
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n 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.

Under drift
n Starta aldrig maskinen och låt den 

inte heller vara igång i slutna 
rum eller inomhus. Inandning 
av avgaserna är livsfarligt. Använd 
maskinen endast utomhus.

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

n 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.

n 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.

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

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

n Anpassa handtaget till din storlek 
så, att du kan hålla maskinen 
säkert.

n Berör ej maskinens kniv.
n Använd maskinen endast 

vid dagsljus eller vid god 
belysning.

n 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.

n Använda maskinen endast 
för avsett ändamål.

n Luta dig inte för långt framåt. 
Stå alltid stadigt och i balans.

n Håll alltid fast maskinen med båda 
händerna under arbetet.

n 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.

n 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.

n 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.

n 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.

n Stäng alltid av motorn om klipp-
ningen fördröjs eller när du går 
från ett ställe till ett annat.

n 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.

n Slå från motorn för skötsel, 
reparation eller för byte av skär-
huvud. Dra dessutom av tänd-
stiftskontakten.

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

n 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.

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

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

n Låt endast auktoriserad verkstad 
utföra reparationer.

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

Vidare säkerhetsanvisningar
n Så länge tanken fortfarande 

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

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

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

n 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.

n Hantera bensin/olja eller 
förpackningsrester enligt gällande 
avfallsbestämmelser.

n 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 bruks-
anvisningen.

Förvara denna bruksanvisning 
på säkert och lättåtkomlig plats!
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Varnings- och påbudstecken 
på maskinen
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.

7ÇOIVLIXW��SGL�
ZEVRMRKWXIGOIR

Visar fara och ger varning. 
Kan användas tillsammans 
med andra tecken eller piktogram.

0ÇW�FVYOW�
ERZMWRMRKIR�

Svåra skador kan uppstå om 
föreskrifterna och försiktighetsåt-
gärderna ej följs. Läs igenom 
bruksanvisningen noggrant före 
start eller innan maskinen tas i bruk.

7O]HHWKPEW¸KSR�
SGL�L¸VWIPWO]HH�

Utslungade föremål förorsaka 
allvarliga ögonskador och starkt 
buller hörselskada. Använd därför 
alltid skyddsglasögon och 
hörselskydd när maskinen är igång.

7O]HHWLNÇPQ�

Nedfallande föremål kan förorsaka 
svåra huvudskador. Bär huvudskydd 
när du använder maskinen.

,ÅPP�ÅWOÅHEVI�
TÅ EZFWXÅRH�

Alla åskådare – särskilt barn – liksom 
djur måste uppehålla sig minst 15 m 
från maskinens arbetsområde.

&IRWMR��

Använd alltid ren och ny oblyad 
bensin för bränsleblandningen.

3PNE��

Använd endast enligt bruksan-
visningen tillåten olja för bränsle-
blandningen.

9XWPYRKEHI�
J¸VIQÅP�SGL�
VSXIVERHI�HIPEV�
OER�ZÅPPE�WZÅVE�
WOEHSV�

Använd ej maskinen om 
skärhuvudets skydd ej är riktigt 
monterat. Vidrör ej roterande 
trådspole och kniv.

:EWW�ORMZ�

Vass kniv vid skyddet liksom vass 
arbetskniv. För att undvika allvarliga 
skador – berör ej klingan.

&PÅWXYVFMRIR�
OER ZÅPPE�WZÅVE�
WOEHSV��

Stoppa alltid motorn och vänta tills 
alla rörliga delar står stilla innan 
du påbörjar rengöring, inställning 
eller tillsyn.

:EVRMRK�J¸V�ZEVQE�
]XSV��

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

%RZÇRH�WXEHMKE�
EVFIXWWOSV�SGL�
WO]HHWLERHWOEV�

Använd stadiga arbetsskor och 
skyddshandskar när du använder 
denna maskin.

7XEVX��SGL�
WXSTTORETT�
TILL / START / 
DRIFT

7XEVX��SGL�
WXSTTORET4�
FRÅN eller STOPP

'LSOIMRWXÇPPRMRK

1 Full choke Startläge
2 Halv choke Mellanläge
3 Driftläge

1E\�XMPPÅXIX�
ZEVZXEP��

Låt ej maskinen gå med mer än max 
tillåtet varvtal.

Lär känna din maskin

3&7��7OEHSV�TÅ�QEWOMRIR�
,ÇV�FIWOVMZW�QER¸ZIVSVKERIRW�
SGL MRHMOIVMRKEVREW�JYROXMSRIV��9XJ¸V�
ÇRRY�MRKE�JYROXMSRIV�

Fig. 1
1. Motor
2. Tanklock
3. Starthandtag
4. Tändstift
5. Choke (Beroende på utförande)
6. Insugningspump/Flödare
7. Luftfilter-/ljuddämparskyddet
8. Axelremhållare
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9. Till-Frånställare/
Tändningsströmbrytare

10. Gasspak
11. D-formiga handtaget
12. EZ-länk
13. Skaft
14. Skärhuvudsskydd
15. Omkopplingshandtag
16. Omkopplingsspärr
17. Fläkt
18. Trimmerhuvud
19. Trådkniv
20. Avståndsmanschett

Fig. 2–3 
1. D-formiga handtaget
2. Skaft
3. Skafthandtag
4. Skruv
5. Mellanbricka
6. Vingmutter
7. Min avstånd 15,2 cm
8. Axelremhållare
9. Avståndsmanschett

Fig. 4–6
(Beroende på utförande)
1. EZ-länk
2. Spärrknapp
3. Knapp
4. Spår
5. Spärrhål
6. Övre axelrör
7. Undre axelrör

Fig. 7–8
1. Fästbult
2. Hållare
3. Mutter
4. Skruv

Fig. 9–11 
1. Gasspak
2. Till-Frånställare/

Tändningsströmbrytare
3. Full choke (1) *
4. Halv choke (2) *
5. Driftläge (3) *
6. Choke *
7. Insugningspump/Flödare
8. Startsnöre

*  Beroende på utförande

Fig. 13–14
1. Omkopplingshandtag
2. Omkopplingsspärr

Fig. 19–20
1. Choke (Beroende på utförande)
2. Skruv
3. Luftfilter

Fig. 24–25
1. Tomgångsregulator
2. Tändstift

Monteringsanvisning

Montering av det D-formiga 
handtaget
n För säkerhetens skull måste 

det D-formiga handtaget 
monteras framför avstånds-
manschetten. För handtaget 
nedåt över skaftet så, 
att handtaget står snett 
mot motorn (Fig 2).

3&7
*¸V�HIX�(�JSVQMKE�LERHXEKIX�
IN ¸ZIV EZWXÅRHWQERWGLIXXIR��
(IX OER�PIHE�XMPP�WOEHE�TÅ�LERHXEKIX�
IPPIV�QEWOMRIR�
n Montera och dra åt bult, 

mellanbricka och vingmutter.

Inställning av det D-formiga 
handtaget
n Lossa vingskruven. Det är ej 

nödvändigt att avlägsna skruvarna 
och mellanläggsbrickan.

n Vrid det D-formiga handtaget så, 
att handtaget sitter över skaftet. 
Min avstånd 15,2 cm (Fig. 2).

n Håll maskinen i arbetsläge (Fig 12) 
och ställ det D-formiga handtaget 
i det läge som medger bästa 
möjliga handhavande av 
maskinen och dra åt vingskruven 
(Fig 2).

Montering och inställning 
av axelremmen 
(Beroende på utförande)
n För remmen genom spännet.
n Dra axelremmen över huvudet 

och lägg vadderingen på axeln.

n Haka fast axelremmens hake 
i metallhållaren (8) (Fig 3). Ställ in 
remmen på en bekväm längd. 

Användning av EZ-LINKTM 
systemet

OBS
Ställ maskinen på golvet eller 
en arbetsbänk för att underlätta 
montering eller demontering 
av tillbehör.

Demontering av skärhuvud/
fläkt eller andra tillbehör
n Vrid ratten (3) åt vänster (Fig 6) 

för att lossa den.
n Håll spärrknappen (2) intryckt 

(Fig 4).
n Håll fast det övre skafthuset (7) 

ordentligt och dra ut tillbehöret 
rakt ur EZ-linkTM kopplingen 
(Fig 5).

Montering av skärhuvud/fläkt 
eller andra tillbehör
n Vrid ratten åt vänster (Fig 6) för att 

lossa den.
n Håll fast skärhuvudet ordentligt 

och för det rakt in i EZ-LinkTM 
kopplingen (Fig 5).

OBS
Monteringen underlättas med 
spärrknappen (2) i gejden (4) (Fig 4).
n För infästning - vrid ratten åt höger 

(Fig 6). Kontrollera att handtaget 
sitter fast innan maskinen startas.

Montering 
av skärhuvudsskyddet
n Sätt skyddet med styröppningen 

på fästbulten (1) (Fig 7).
n Rikta in skyddet så, att hålen 

i skyddet överensstämmer med 
hålen hållhylsan.

n Fäst skyddet på hållaren med 
skruven (4) från höger och muttern 
(3) från vänster (Fig 8).

n Kontrollera att skruvförbanden 
är riktigt åtdragna och sitter riktigt.
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Olje- och bränsle-
rekommendation

OLJESORT
Använd endast kvalitetsolja, 
API-klassning TC (TSC-3), som 
är avsett för tvåtaktsmotorer. 
Blanda oljan för tvåtaktsmotorer 
i behållaren enligt anvisningarna, 
1:40 (2,5 %).

Bensinsort

Fara�
9RHIV�ZMWWE�ZMPPOSV�ÇV�FIRWMR�]XXIVWX�
ERXÇRHFEV�SGL�I\TPSWMSRWJEVPMK�
r 8EROE�IRHEWX�M�ZÇPZIRXMPIVEH�
SQKMZRMRK�SGL�QIH�JVÅRWPEKIR�
QSXSV��6¸O�IN�M�RÇVLIXIR�EZ�XEROIR�
IPPIV�FVÇRWPIXW�J¸VZEVMRKWTPEXW�
SGL WXÇRK�EZ�EPPE�XÇRHOÇPPSV�

r ÓZIVJ]PP�IN�FIRWMRXEROIR��HIX�JÅV�IN�
JMRREW�RÅKSR�FIRWMR�M�TÅJ]PPRMRKW�
V¸VIX���7I�IJXIV�XERORMRK�XMPP�EXX�
XEROPSGOIX�ÇV�WXÇRKX�SGL�PÅWX�

r 7TMPP�IN�YX�RÅKSX�FVÇRWPI�
ZMH XERORMRK��9XWTMPPX�FVÇRWPI�IPPIV�
FIRWMRÅRKE�OER�ERXÇRHEW��
3Q FVÇRWPI�WTMPPXW��WI�XMPP�EXX�
SQVÅHIX�ÇV�XSVVX�MRRER�QSXSVR�
WXEVXEW�MKIR�

r 9RHZMO�YTTVITEH�IPPIV�PÇRKVI�
LYHOSRXEOX�IPPIV�MRERHRMRK�
EZ ÅRKSVRE�

Använd alltid ren och ny oblyad 
bensin (max 60 dagar gammal). 

Bränslepåfyllning
n Ta av tanklocket.
n Fyll bensintanken.

Överfyll adlig tanken!
n Stäng åter bensintanken 

ordentligt.
n Avlägsna maskinen ca 10 m 

från tankstället/bränslebehållaren 
innan motorn startas.

Anvisningarna för blandning 
av olja och bensin
Gammalt och/eller felblandat 
bränsle är huvudorsakerna 
om maskinen ej fungerar som 
den ska. Använd endast ny och 
ren oblyad bensin. 

Följ anvisningarna för bensin-/
oljeblandningen exakt.
Blanda ej direkt i tanken utan 
i en särskild behållare (blanda 
tvåtakts-motorolja och oblyad 
bensin 1:40 (2,5 %). Blanda dem 
ej direkt i tanken

Bruksanvisning

Starta motorn

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.
n Blanda bensin med olja. 

Fyll tanken med blandningen. 
Se anvisningarna för blandning 
av olja och bensin.

n Ställ start- och stoppknappen (2) 
på TILL [I] (Fig 9).

Tips: 
Tryck på insugningspumpen 
20 gånger vid start av maskin som 
inte använts på länge (eller är helt 
ny eller som är svårstartad). 
n Tryck på insugningspumpen (7) 

10 gånger långsamt och full-
ständigt. Bränslet måste synas 
i pumpen (Fig 10). Om detta 
ej är fallet – tryck ytterligare 
tre gånger eller tryck tills bränsle 
syns.

Vid maskiner med choke
n Ställ choken i läge 1 (Fig 10).
n Håll maskinen mot marken 

och håll gasspaken intryckt. 
Dra ut startsnöret tre gånger 
med en kontrollerad och jämn 
rörelse (Fig 11). 

n Ställ choken i läge 2 (Fig 10).

n Dra i startsnöret (8) med 
en kontrollerad och jämn 
rörelse 1–5 gånger för att starta 
motorn (Fig 11).

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

OBS
Vid låg temperatur kan motorn 
behöva längre tid för att bli varm 
och nå högsta hastigheten.
Maskinen är riktigt varmkörd 
när motorn accelererar utan tvekan.
n Ställ choken på läge 3 (Fig 10) 

när motorn är varmkörd. 
Nu är maskinen driftberedd.
Om motorn tvekar - ställ choken 
på läge 2 (Fig 10) igen och fortsätt 
att varmköra den.

Om motorn inte startar - upprepa 
punkterna 3–7.

OBS:
– motorn är varm är det inte 

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

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

Vid maskiner utan choke
n Dra i startsnöret md en jämn och 

kontrollerad rörelse tills motorn 
startar (Fig 11).
ANMÄRKNING: Vid start får 
gasspaken ej användas.

n Vänta 10–15 sekunder efter 
motorns start innan du använder 
gasspaken.

OBS
Upprepa startförsöket om motorn 
inte startar.

Stanna motorn
n Släpp gasspaken (1) (Fig 9). 

Låt motorn svalna på tomgång.
n Ställ start- och stoppknappen 

på STOPP (O) (Fig 9).

!
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Maskinens handhavande
Ställ dig i arbetsposition (Fig 12) 
innan du använder maskinen. 
Kontrollera följande:
n Att användaren bär skydds-

glasögon och riktig klädsel.
n Höger arm är lätt böjd och handen 

håller i skafthandtaget.
n Vänster arm är rak och håller 

i det D-formiga handtaget.
n Att maskinen är under midjehöjd.
n Att skärhuvudet hålls parallellt 

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

Omkoppling mellan 
trimmer- och fläktfunktion

3&7
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Trimmerfunktion
Vid trimmerdrift måste 
omkopplingshandtaget stå i det övre 
läget innan maskinen startas.

Fläktfunktion
Vid fläktdrift måste omkopplings-
handtaget stå i det understa läget 
innan maskinen startas.

Omkoppling
n Stäng av motorn och vänta tills 

alla rörliga delar står stilla.
n Tryck på den röda 

omkopplingsspärren (2) 
på omkopplingshandtaget 
tills spärren lossar (Fig 14)

n Ställ omkopplingshandtaget 
i för arbetsuppgiften rätt läge 
(uppe/nere) tills den röda 
omkopplingsspärren snäpper 
fast.

n Starta motorn igen.

Tips för bästa trimmresultat
n Håll skärhuvudet parallellt 

med marken.

n Klipp endast med trådens spets, 
särskilt längs murar. Klippning 
med mer än spetsen reducerar 
klippförmågan och kan över-
belasta motorn.

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

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

n 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.

n 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 13).

Tips för fläktdrift
n För att undvika för mycket buller - 

använd maskinen endast med 
erforderligt varvtal.

n Räfsa eller sopa ihop lösa löv 
innan du använder fläkten.

n För att undvika större 
dammbildning under fläktdriften 
är det lämpligt att väta torr mark 
något.

n Se upp med personer, barn 
eller djur, öppna fönster osv 
när du använder fläkten.

n Samla ihop avfallet (löv eller annat 
material) och hantera det enligt 
gällande avfallsbestämmelser.

Skötsel och reparation

Installation av reservtråd
Använd endast originalreservtråd 
med ett Ø på 2,67 mm, som 
godkänts av tillverkaren. Tråd 
av annan typ kan överhetta motorn 
resp skada maskinen.
n För in vardera en ända 

av reservtråden i hålen bredvid 
fästhaken (Fig 15).

n För in trådändarna till de sticker 
ut ur trådhuvudet på vänster 
och höger sida (Fig 16).

n Dra ut båda trådändarna (Fig 1).
Trådändarna måste ha samma 
längd på båda sidorna. 
Eventuellt måste den längre 
änden skjutas tillbaka och den 
kortare dras för att jämna 
ut skillnaden.

n Tryck tråden bakom fästhaken 
för att säkra den (Fig 18).

Luftfilterskötsel
Avlägsna luftfilter-/
ljuddämparskyddet
n Ställ choken (såvida sådan finns) 

i mellanläget (2).

OBS
För att kunna ta av luftfilter-/
ljuddämparskyddet måste choken 
stå i läge (2) (Fig 19).
n Skruva ut de fyra (4) skruvarna 

som håller luftfilter-/ljuddämpar-
skyddet (Fig. 19). Använd en rak 
skruvmejsel eller en T20 Torx. 

n Dra av skyddet från motorn.

Rengöring av luftfiltret
Efter var tionde drifttimma måste 
luftfiltret rengöras och oljas in. 
Det är en viktig del av skötseln. 
Vid bristande luftfilterskötsel 
UPPHÖR garantin att gälla.
n Ta av luftfilter-/ljuddämpars-

kyddet. Se "Demontering 
av luftfilter-/ljuddämpars-
kyddet".

n Ta av luftfiltret bakom luftfilter-/
ljuddämparskyddet (Fig 20).
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n Tvätta filtret med vatten och 
rengöringsmedel (Fig 21). 
Skölj därefter filtret noggrant. 
Tryck ut överflödigt vatten och 
låt filtret torka helt. Völlig trocknen 
lassen.

n Olja in filtret lätt med ren olja 
(Fig 22).

n Tryck ut filtret för att fördela oljan 
och avlägsna överflödig olja 
(Fig 23).

n Montera luftfiltret i luftfilter-/
ljuddämparskyddet igen (Fig 20).

OBS
Om maskinen används utan luftfilter 
och luftfilter-/ljuddämparskydd 
UPPHÖR garantin att gälla.

Montering av luftfilter-/
ljuddämparskyddet
n Lägg luftfilter-/ljuddämparskyddet 

över förgasarens och 
ljuddämparens bakre del.

OBS
För montering av luftfilter/
ljuddämparskydd måste choken 
stå på mellanläget (2) (Fig 19).
n För in de fyra (4) skruvarna 

i luftfilter-/ljuddämparskyddets 
hål (Fig 19) och dra åt dem. 
Använd en rak skruvmejsel eller 
en T20 Torx. Dra ej åt för hårt.

Inställning av förgasaren
Tomgångsvarvtalet kan ställas in 
med skruven (bild 24). Låt endast 
en fackverkstad utföra denna 
inställning.

Kontroll/byte av tändstift
Använd ett Champion RDJ7Y 
tändstift (eller likvärdigt tändstift). 
Elektrodavståndet ska vara 
0,63 mm. Tändstiftet ska tas 
ut och kontrolleras var femtionde 
drifttimme.
n Stanna motorn och låt den svalna. 
n Dra av tändstiftskontakten.
n Avlägsna eventuell smuts omkring 

tändstiftet. 
n Skruva ut tändstiftet åt vänster 

med en tändstiftnyckel.

n Kontrollera att elektrodavståndet 
är 0,63 mm ställ in det vid behov 
(bild 25).

OBS
Byt ut defekt, sotigt eller smutsigt 
tändstift.
n Skruva i tändstiftet och dra åt det 

med 12,3–13,5 Nm. Dra ej åt för 
hårt.

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 mjuk 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 
förhindras. Förvaras oåtkomligt 
för barn.

Långtidsförvaring
Gå tillväga på följande sätt, om 
maskinen ska förvaras längre tid:
n Töm tanken och förvara bränslet 

i en behållare med samma 
tvåtaktsblandning. Använd aldrig 
bränsle som lagrats mer än 
60 dagar.

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

n Låt motorn svalna, ta ut tändstiftet 
och häll 30 ml motor- eller 
tvåtaktsolja av hög kvalitet 
i cylindern. Dra långsamt 
i startsnöret för att fördela oljan. 
Skruva i tändstiftet igen.

OBS
Skruva ut tändstiftet och häll ut alla 
olja i cylindern innan trimmern ska 
startas första gången efter 
förvaringen.
n Rengör maskinen noggrant 

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

n Förvaras torrt  - inlåst eller så högt, 
att obefogad användning 
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.



Svenska Bruksanvisning

72

Felsökning

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. 

Fel Orsak Åtgärd

Motorn startar inte. 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. Vid maskiner med choke:
Starta med choken i driftläge.

Vid maskiner utan choke:
Tryck på gasspaken och dra i startsnöret.

Gammalt eller felblandat 
bränsle.

Töm tanken och fyll på nytt bränsle.

Smutsigt tändstift. Byt eller rengör tändstiftet.

Motorn går ej jämnt på 
tomgång.

Luftfilter täppt. Rengör eller byt luftfilter.

Gammalt eller felblandat 
bränsle.

Töm tanken och fyll på nytt bränsle.

Förgasare felinställd. Ställ in förgasaren enligt anvisningen.

Motorn accelererar inte. Gammalt eller felblandat 
bränsle.

Töm tanken och fyll på nytt bränsle.

Förgasare felinställd. Ställ in förgasaren enligt anvisningen.

Motorn utan effekt eller stannar 
under klippning.

Skärhuvud omlindat av gräs Stanna motorn och rengör skärhuvudet.

Smutsigt luftfilter. Rengör eller byt luftfilter.

Gammalt eller felblandat 
bränsle.

Töm tanken och fyll på nytt bränsle.

Förgasare felinställd. Ställ in förgasaren enligt anvisningen.
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Tekniska data

Motor
Typ ...................................................................................................................................... luftkyld  tvåtaktsmotor
Tändning...............................................................................................................................................  elektronisk
Cylindervolym ............................................................................................................................................  31 cm3

Max motoreffekt enligt ISO 8893....................................................................................................   0,75 kW (1 hk)
Elektrodavstånd ......................................................................................................................................   0,63 mm
Tomgång ............................................................................................................................................   2800 rpm-1

Driftvarvtal (grästrimmer) .....................................................................................................................   7700 rpm-1

Smörjning ........................................................................................................   bensin-/oljeblandning (40:1) 2,5 %
Start- och stoppknapp.........................................................................................................................  vippkontakt
Startanordning .............................................................................................................   automatisk återgång (AST)
Tankvolym .................................................................................................................................................   443 ml

Drivaxel och skärhuvud
Drivaxelhus .................................................................................................................................  stålrör (EZ-linkTM)
Gasspak ....................................................................................................................................  fingermanövrerad
Maskinens vikt (utan bränsle) .................................................................................................................  ca. 6,4 kg
Skärmekanism ..............................................................................................................  Skärhuvud med enkel tråd
Tråddiameter ...........................................................................................................................................  2,67 mm
Arbetsbredd.............................................................................................................................................   45,7 cm

Tillbehör på beställning




