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Angivelser på typeskiltet
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 mas-
kinens reservedele.

Disse og andre oplysninger 
om maskinen findes i den separate 
CE-Overensstemmelsesattest, 
der er bestanddel af denne betje-
ningsvejledning.

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),

– og som løvblæser til mindre 
arealer (fx langs med hegn, 
mure og blomsterbede eller rundt 
om træer).

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.

Alle anvisninger bør læses 
inden ibrugtagning
n Læs forskrifterne omhyggeligt. 

Gør Dem fortrolig med betjening 
og håndtering af maskinen.

n Benyt aldrig maskinen, hvis De er 
træt, syg eller påvirket af alkohol, 
stimulerende midler eller medicin.

n Børn og teenagere under 16 
år må ikke benytte maskinen.

n Kontrollér maskinen, inden 
den tages i brug. Udskift beskadi-
gede dele. Kontrollér om der løber 
brændstof ud. Kontrollér om alle 
forbindelseselementer er anbragt 
og fastgjort korrekt. Udskift 
skæretilbehørsdele, som er rev-
net, sprunget eller på anden måde 
beskadiget. Kontrollér om skære-
tilbehørsdelene er monteret 
og fastgjort korrekt. Kontrollér 
om skæretilbehørets skærm 
er fastgjort korrekt og anbragt 
i den anbefalede position. Bruge-
ren og omkringstående kan kom-
me til skade, og maskinen 
kan beskadiges, hvis dette tilside-
sættes.

n Der må kun anvendes originale 
reservetråde med en diameter 
på 2,67 mm. Brug aldrig 
metalarmeret ledning, tråd, kæde, 
tov etc. De vil kunne knække 
og blive til farlige projektiler.

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

n Tryk på gashåndtaget. Det skal 
automatisk svippe tilbage til nul-
position. Udfør alle indstillinger 
og reparationer, inden maskinen 
tages i brug.

n Ryd altid området, som skal bes-
kæres, inden arbejdet påbegyn-
des. 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 stadig-
væk være risiko for omkringståen-
de som følge af genstande, som 
kastes til side. Omkringstående 
bør anvende øjenværn. Stands 
øjeblikkeligt motoren og skæretil-
behøret, hvis en person nærmer 
sig.

Sikkerhedsforskrifter for ben-
zindrevne græstrimmere
Benzin er meget brandfarlig, og ben-
zindampe kan eksplodere, hvis 
de kommer i berøring med åben ild. 
Der skal træffes følgende sikker-
hedsforanstaltninger:
n Benzin skal opbevares i beholde-

re, der er specielt fremstillet 
og godkendt til opbevaring af den 
slags produkter.

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

n 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.

n 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.
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n Hold maskinen min. 10 m 
fra påfyldningsstedet, når moto-
ren igangsættes. Rygning er for-
budt, og gnister og åbne flammer 
skal holdes borte fra området ved 
påfyldning og brug af maskinen.

Under brug
n Maskinen må aldrig startes 

og benyttes i et lukket rum eller i  
en aflukket bygning. Det kan være 
livsfarligt at indånde udstødnings-
gassen. Maskinen må kun benyt-
tes udendørs.

n Benyt beskyttelsebriller og høre-
værn, når maskinen benyttes. 
Benyt ansigtsskærm eller støv-
maske, hvis det støver, mens 
De arbejder. Det anbefales at 
bære en langærmet skjorte.

n 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.

n Skærebeskyttelsesskærmen skal 
altid være sat på plads, 
når græstrimmeren benyttes. 
Begge skæretråde skal være truk-
ket ud ved brug, og der skal 
benyttes passende trådtyper. 
Skæretråden må ikke være truk-
ket ud over enden af beskyttelses-
skærmen.

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

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

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

n Maskinens skæretilbehør må ikke 
berøres.

n Benyt kun maskinen ved dagslys 
eller ved god kunstig belysning.

n Undgå at sætte maskinen 
i gang ved en fejltagelse. Vær klar 
til at betjene maskinen, 
når De trækker i startsnoren. Bru-
geren og maskinen skal stå stabilt, 
når motoren igangsættes. 
Følg start/stop anvisningerne.

n Benyt kun maskinen til det bereg-
nede formål.

n Buk Dem ikke for langt fremover, 
sørg for at stå stabilt og hold 
balancen.

n Hold altid maskinen fast med 
begge hænder.

n Hold hænder, ansigt og fødder 
fjernt fra roterende dele. Berør 
ikke skæretilbehøret, mens 
det roterer og forsøg heller ikke 
at stoppe det.

n Stands motoren OMGÅENDE, 
hvis maskinen begynder at vibrere 
på unormal vis. Vibrationer 
er et tegn på problemer. Kon-
trollér om bolte eller møtrikker 
er løse, eller om maskinen er bes-
kadiget, før arbejdet fortsættes. 
Reparer eller udskift de pågæl-
dende komponenter.

n Rør ikke ved motor og lyddæm-
per. De ophedes kraftigt, når mas-
kinen er i gang. De er stadigvæk 
varme kort tid efter standsning.

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

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

n I tilfælde af, at et fremmedlegeme 
rammes, eller maskinen 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.

n Stands motoren inden der udføres 
vedligeholdelse, reparationer 
og skæretilbehør eller andre dele 
udskiftes. Fjern desuden tæn-
drørshætten.

n Anvend kun originale reservedele 
i forbindelse med reparation. Dis-
se dele fås hos Deres forhandler.

n 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.

n Hold maskinen ren og pas på at 
der ikke sætter sig planter eller an-
dre genstande fast mellem skære-
tilbehør og beskyttelsesskærm.

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

n Lad altid et autoriseret værksted 
udføre reparationer.

Brugstider
De nationale/ kommunale forskrifter 
med hensyn til brugstider skal følges 
(spørg evt. den kompetente myn-
dighed).

Andre sikkerhedsforskrifter
n Hvis der er benzin i tanken, 

må maskinen aldrig henstilles 
i en bygning, hvor benzindampe 
kan komme i berøring med åben 
ild eller gnister.

n Lad motoren køle af, inden maski-
nen transporteres eller oplagres. 
Fastgør maskinen godt under 
transport.

n Opbevar maskinen på et tørt sted, 
aflukket eller på højkant for at un-
dgå ubeføjet brug eller tilskade-
komst. Maskinen skal være 
utilgængelig for børn.

n Sprøjt ikke vand eller andre væs-
ker på maskinen. Hold styrestan-
gen tør, ren og støvfri. Rengør den 
hver gang efter brug og følg an-
visningerne vedrørende rengøring 
og opbevaring.

n Bortskaf gammel benzin/olie eller 
rester fra emballagen i henhold 
til de lokale forskrifter.
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n Gem denne vejledning og læs 
anvisningerne heri så ofte 
det er nødvendigt. Giv anvisnin-
gerne 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!

Symboler på maskinen
I betjeningsvejledningen beskrives 
sikkerheds- og internationale sym-
boler og piktogrammer, som evt. 
findes på Deres maskine. Læs bru-
germanualen for at gøre Dem fort-
rolig med alle sikkerheds-, mon-
terings-, drifts- og reparations-
anvisninger.

7MOOIVLIHW��SK�
EHZEVWIPWW]QFSP

Angiver farer, advarsler eller 
forsigtighedsregler. Kan bruges 
i forbindelse med andre symboler 
eller piktogrammer.

0�W�FIXNIRMRKW�
ZINPIHRMRKIR�

Hvis instruktioner og sikkerheds-
forholdsregler i betjeningsvejlednin-
gen ikke følges, kan det resultere 
i alvorlige kvæstelser. Læs 
betjeningsvejledningen før maskinen 
startes eller betjenes.

&VYK�FIWO]XXIP�
WIWFVMPPIV�
SK L�VIZ�VR�

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

&�V�LSZIHZ�VR�

Genstande, der falder ned på 
jorden, kan forårsage alvorlig kvæs-
telse af hovedet. Bær hovedværn, 
når maskinen benyttes.

,SPH�YZIHOSQ�
QIRHI�FSVXI�

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

&IR^MR��

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

3PMI��

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

9HWP]RKIHI�KIR�
WXERHI�SK�VSXI�
VIRHI�HIPI�OER�
JSVÅVWEKI�EPZSV�
PMKI�OZ�WXIPWIV�

Maskinen må ikke benyttes, 
hvis skærebeskyttelseskærmen ikke 
er sat rigtigt på plads. Hold tilstræk-
kelig stor afstand til roterende 
trådspole og kniv.

7OEVT�OPMRKI�

Skarp klinge ved beskyttelses-
skærm og skarp kniv. Berør aldrig 
kniven for at undgå alvorlige kvæs-
telser.

&P�WIXYVFMRIR�
OER�JSVÅVWEKI�
EPZSVPMKI�OZ�W�
XIPWIV��

Stands altid motoren og vent til alle 
roterende dele står helt stille, inden 
rengørings-, indstillings- eller vedli-
geholdelsesarbejdes påbegyndes.

%HZEVWIP�SQ�ZEVQ�
SZIVJPEHI��

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.

&�V�JSHFIWO]X�
XIPWI�SK�LERH�
WOIV�

Brug solide støvler og arbejds-
handsker, når maskinen betjenes.

%JFV]HIV�
TIL/START/DRIFT

%JFV]HIV�
FRA eller STOP

'LSOIVMRHWXMPPMRK�

1 Fuld choker startposition.
2 Halv choker midterposition
3 Driftsposition

1EOWMQYQ�
SQHVINRMRKIV��

Lad ikke maskinen køre hurtigere 
end maksimum omdrejninger per 
minut.
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Lær maskinen at kende

,ZMW��7OEHIV�TÅ�QEWOMRIR�
,IV�FIWOVMZIW�J�VWX�JYROXMSRIVRI�EJ�
FIXNIRMRKW��SK�ZMWRMRKWIPIQIRXIVRI��
*YROXMSRIV�QÅ�IRHRY�MOOI�YHJ�VIW�

Fig. 1
1. Motor
2. Tanklås
3. Startergreb
4. Tændrør
5. Chokerhåndtag 

(Afhænger af modellen)
6. Indsugningspumpe/primer
7. Installation af luftfilter/ 

lyddæmper-afskærmning
8. Holder til skulderrem
9. Afbryder/tændingskontakt
10. Gashåndtag
11. D-formede håndtag
12. EZ-Link™
13. Skaft
14. Afdækning til skæretilbehør
15. Skiftegreb
16. Omskifterlås
17. Blæser
18. Skæretilbehør
19. Skæretrådsklinge
20. Afstandsmanchet

Fig. 2–3 
1. D-formede håndtag
2. Skaft
3. Gearhåndtag
4. Skrue
5. Mellemlægsskive
6. Vingemøtrik
7. Minimal afstand 15,2 cm
8. Holder til skulderrem
9. Afstandsmanchet

Fig. 4–6
(Afhænger af modellen)
1. EZ-Link™
2. Udløserknap
3. Knap
4. Styreslids
5. Primært hul
6. Øverste akselrør
7. Nederste akselrør

Fig. 7–8
1. Holdebolt
2. Holder
3. Møtrik
4. Skrue

Fig. 9–11 
1. Gashåndtag
2. Afbryder/tændingskontakt
3. Fuld chokerposition (1) *
4. Halv choker midterposition (2) *
5. Driftsposition (3) *
6. Chokerhåndtag *
7. Indsugningspumpe/primer
8. Startsnor
* Afhænger af modellen

Fig. 13–14
1. Skiftegreb
2. Omskifterlås

Fig. 19–20
1. Chokerhåndtag 

(Afhænger af modellen)
2. Skrue
3. Luftfilter

Fig. 24–25
1. Tomgangsregulator
2. Tændrør

Monteringsvejledning

Placering af det D-formede 
håndtag
n Af sikkerhedsmæssige grunde 

skal D-håndtaget monteres foran 
afstandsmanchetten. 
Skub D-håndtaget ned over 
akselrøret, så håndtaget vipper 
bagud mod motoren (Fig. 2).

,ZMW
(IX�(�JSVQIHI�LÅRHXEK�QÅ�MOOI�
WOYFFIW�LIR�SZIV�EJWXERHWQER�
GLIXXIR��(IX�OER�JSVÅVWEKI�FIWOE�
HMKIPWI�EJ�(�LÅRHXEKIX�IPPIV�
QSXSVPIIR�
n Sæt bolten, mellemlægsskiven 

og vingemøtrikken i og spænd 
møtrikken.

Indstilling af det D-formede 
håndtag
n Løsn vingemøtrikken. Det er ikke 

nødvendigt at fjerne skruerne 
og mellemlægsskiven.

n Drej det D-formede håndtag såle-
des, at håndtaget er placeret oven 
på røret. Minimal afstand 15,2 cm 
(Fig. 2).

n Samtidig med at motorleen hol-
des i kørselsstilling (Fig. 12), an-
bringes D-håndtaget på det sted, 
hvor det ligger bedst i hånden, 
hvorefter vingemøtrikken spæn-
des (Fig. 2).

Anbringelse og indstilling af 
selen (Afhænger af modellen)
n Før selen gennem spænden.
n Før selen over hovedet og læg 

polstringen på skulderen.
n Sæt hagen på selen i metalholde-

ren (Fig. 3). Indstil selen på den 
rigtige længde. 

Betjening af EZ-LinkTM 
systemet

Hvis
Stil maskinen på jorden eller 
på et arbejdsbord for at gøre instal-
lationen eller fjernelse af indstik 
lettere.

Fjernelse af skære-/
blæsetilbehør eller andet 
tilbehør
n Drej skruegrebet (3) mod venstre 

for at løsne indstikket (Fig. 6).
n Tryk og hold stopknappen nede 

(Fig. 4).
n Hold godt fast i det øvre akselrør 

(7) og træk skæretilbehøret eller 
indstikket lige ud af EZ-LinkTM 
koblingen (Fig. 5).

Installation af skære-/
blæsetilbehør eller andet 
tilbehør
n Drej skruegrebet mod venstre for 

at løsne indstikket (Fig. 6).
n Hold godt fast i indstikket og skyd 

det lige ind i EZ-LinkTM koblingen 
(Fig. 5).
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Hvis
Det letter installationen at anbringe 
udløsningsknappen (2) ud for styre-
kærven (4) (Fig. 4).
n Fastgør knappen ved højre-

drejning (Fig. 6). Kontrollér inden 
ibrugtagning, om grebet er fast-
gjort korrekt.

Installation af afdækning 
til skæretilbehør
n Sæt afdækningen med styrehullet 

på holdeholten (1) (Fig. 7).
n Justér afdækningen, således 

at hullerne i afdækningen stem-
mer overens med hullerne i holde-
bøsningen.

n Fastgør afdækningen på holderen 
med skruen (4) fra højre og møtrik-
ken (3) fra venstre (Fig. 8).

n Kontrollér om afdækningen er 
anbragt og spændt rigtigt fast.

Gode råd angående olie 
og motorbrændstof

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

Anbefalet benzintype

Fare�
&IR^MR�IV�YRHIV�ZMWWI�SQWX�RHMKLI�
HIV�]HIVWX�FV�RHFEVX�SK�OER�IOWTPS�
HIVI�
r 8MPJ�N�FV�RHWXSJ��M�IX�ZIPZIRXMPIVIX�
SQVÅHI��IJXIV�EX�QSXSVIR�IV�
WPYOOIX��-�XEROSQVÅHIX�IPPIV�TÅ�
STFIZEVMRKWWXIHIX�JSV�FV�RHWXSJ�
IV�V]KRMRK�JSVFYHX��SK�HIV�QÅ�MOOI�
JMRHIW�X�RHMRKWOMPHIV�

r &IR^MRXEROIR�QÅ�MOOI�SZIVJ]PHIW�
�HIV�QÅ�MOOI�FIJMRHI�WMK�
FV�RHWXSJ�M�TÅJ]PHRMRKWWXYHWIR���
7�VK�IJXIV�STXERORMRK�JSV��
EX XEROH�OWPIX�IV�PYOOIX�SK�PÅWX�

r 4EW�TÅ�MOOI�EX�WTMPHI�FV�RHWXSJ�
ZIH�STXERORMRK��7TMPHX�FV�RHWXSJ�
IPPIV�FIR^MRHEQTI�OER�ERX�RHIW��
,ZMW�HIV�IV�WTMPHX�WT�RHWXSJ��WOEP�
SQVÅHIX�J�VWX�Z�VI�X�VX��MRHIR�
QSXSVIR�WXEVXIW�MKIR�

r 9RHKÅ�KIRXEKIR�IPPIV�P�RKIVI�
LYHOSRXEOX�IPPIV�MRHÅRHMRK�
EJ HEQTI�

Anvend kun ren, frisk blyfri benzin 
(højst 60 dage gammel). 

Tilføje brændstof
n Fjern tankdækslet.
n Fyld benzintanken op. Overfyld 

aldrig!
n Luk benzintanken godt.
n Flyt maskinen ca. 10 m fra optan-

kningsstedet/brændstofbeholde-
ren, inden motoren startes.

Se anvisningerne vedrørende 
opblanding af olie og benzin.
Anvendelse af gammelt og/eller 
dårligt opblandet motorbrændstof 
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.

Betjeningsanvisninger

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 nød-
vendigt at trække kraftigt i remmen – 
der er ingen stærk modstand 
på træk. Vær opmærksom på, 
at denne startmetode er helt ander-
ledes (og måske nemmere), end De 
er vant til. 

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

n Stil kontakten(2) i START-stilling [I] 
(Fig. 9).

Tips: 
Hvis maskinen ikke har været 
benyttet i længere tid (eller den er ny 
og vanskeligt at starte), trykkes 
20 gange på spædepumpen. 
n Tryk på og slip spædepumpen (7) 

10 gange, langsomt og helt i bund 
med begge bevægelser. Brænd-
stoffet skal kunne ses i pumpen 
(Fig. 10). Hvis det ikke er tilfældet, 
trykkes endnu tre gange eller så 
ofte, at brændstoffet kan ses.

Maskiner med chokerhåndtag
n Stil chokerhåndtaget i position 1 

(Fig. 10).
n Stil motorleen på jorden, tryk på 

gashåndtaget og hold det inde. 
Træk tre gange i startremmen ved 
kontrolleret og konstant bevæ-
gelse (Fig. 11). 

n Stil chokerhåndtaget i position 2 
(Fig. 10).

n Træk nu 1–5 gange i 
startremmen– (8) ved kontrolleret 
og konstant bevægelse for at 
starte motoren (Fig. 11).

n Tryk på gashåndtaget for at varme 
motoren op i 15 til 30 sekunder. 

Hvis
Ved lave temperaturer varer det evt. 
længere, inden motoren er kørt varm 
og har opnået den maksimale 
hastighed.
Maskinen er kørt rigtigt varm, hvis 
motoren accelererer uden forsin-
kelse.
n Når motoren er varm, stilles 

chokerhåndtaget i position 3 
(Fig. 10). Maskinen er nu klar 
til brug.
Hvis motoren tøver, stilles choker-
håndtaget tilbage i position 2 (Fig. 
10). Lad motoren køre varm igen.

Hvis motoren ikke starter, gentages 
trin 3–7.

!
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Bemærk:
– det er ikke nødvendigt at bruge 

chokeren til start af en varm 
motor. Stil afbryderen i position 
Start [I] og chokerhåndtaget 
i position 2.

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

Maskiner uden chokerhånd-
tag
n Træk i startremmen ved kontrol-

leret og konstant bevægelse 
indtil motoren startes (Fig. 11). 
BEMÆRK: Gashåndtaget må 
ikke aktiveres under 
startproceduren.

n Vent 10–15 sekunder, når moto-
ren er startet, inden gashåndtaget 
aktiveres.

Hvis
Gentag startproceduren, hvis 
motoren ikke starter.

Standse motoren
n Slip gashåndtaget (1) (Fig. 9). 

Lad motoren køle af ved at lade 
den køre i tomgang.

n Stil afbryderen i Stop position (O) 
(Fig. 9).

Fastholde maskinen
Indtag en hensigtsmæssig stilling 
inden maskinen tages i brug 
(Fig. 12). 
Kontrollér følgende:
n Brugeren bærer sikkerhedsbriller 

og passende tøj.
n Højre arm er bøjet lidt og hånden 

er placeret på operatørgrebet.
n Venstre arm er lige og er placeret 

på det D-formede greb.
n Maskinen er under taljehøjde.
n 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 fremo-
ver.

Skifte mellem trimmer- og 
blæsefunktion

4EW�TÅ
1SXSVIR�WOEP�WXERHWIW��MRHIR�
HIV WOMJXIW�QIPPIQ�XVMQQIV��SK�
FP�WIJYROXMSR��:IRX�XMP�EPPI�VSXIVIRHI�
HIPI�WXÅV�LIPX�WXMPPI�
Trimmerfunktion
Hvis maskinen skal benyttes som 
trimmer, skal skiftegrebet være pla-
ceret i øverste position, inden mas-
kinen startes.
Blæsefunktion
Hvis maskinen skal benyttes som 
blæser, skal skiftegrebet være pla-
ceret i nederste position, inden mas-
kinen startes.
Funktionsskift
n Sluk motoren og vent til alle rote-

rende dele står helt stille.
n Tryk på den røde omskifterlås (2) 

på skiftegrebet (1), indtil spærrin-
gen frigives (Fig.14).

n Stil skiftegrebet i den for arbejd-
sopgaven nødvendige position 
(øverst/nederst) indtil den røde 
omskifterlås falder rigtigt i hak.

n Start motoren igen.
Gode råd for det bedste 
trimresultat
n Hold skæretilbehøret parallelt 

med jorden.
n Skær kun med trådspidsen, 

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

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

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

n Flyt langsomt græstrimmeren ind 
og ud af beskæringsområdet 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.

n 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 skære-
tilehøret holdes med en vinkel 
på 30° til jorden (Fig. 13).

Gode råd vedrørende blæser-
drift
n Benyt et så lavt omdrejningstal 

som muligt for at undgå unødig 
støj.

n Benyt en rive eller kost til opsam-
ling af løse blade, inden blæseren 
igangsættes.

n Fugt jorden lidt i støvet omgivelse 
for at undgå at der opstår meget 
støv, når blæseren er i drift.

n Vær opmærksom på personer, 
børn eller dyr, åbne vinduer osv., 
når blæseren benyttes.

n Saml løvet eller andet materiale 
og bortskaf det efter at maskinen 
har været brugt.

Vedligeholdelse 
og reparation

Installation af tilskåret 
reservetråd
Der må kun benyttes originale 
reservetråde med en diameter 
på 2,67 mm, der er godkendt 
af fabrikanten. Tråde af anden type 
kan overophede motoren og 
beskadige maskinen.
n Led enderne af reservetråden 

enkeltvis ind i hullerne ved siden 
af holdekrogene (Fig. 15).

n Skub trådenderne så langt ind, 
at de rager ud af trådhovedet på  
venstre og højre side (Fig. 16).
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n Træk begge trådender ud 
(Fig. 17).
Trådenderne skal have samme 
længde på begge sider. 
Skub evt. den længere ende tilba-
ge og træk den korte trådende ud 
for at udligne forskellen.

n Tryk trimtråden ned bag holdekro-
gene for at låse tråden (Fig. 18).

Vedligeholdelse af luftfilter
Aftegning af beskyt-
telsesskærn for luftfilter/
lyddæmper
n Stil chokerhåndtaget (hvis den 

findes) i midterstilling (2).

Hvis
Chokerhåndtaget skal være i mid-
terstilling (2) ved aftagning af 
beskyttelsesskærmen for luftfilter/
lyddæmper (Fig. 19).
n Fjern de fire (4) skruer, der holder 

beskyttelsesskærmen for luftfilter/
lyddæmper fast (Fig. 19). 
Benyt en flad skruetrækker 
eller Torx skruetrækker T20 med 
endemuffe. 

n Tag beskyttelsesskærmen til 
motoren af.

Rensning af luftfilteret
Rens og smør luftfilteret efter 
10 timers funktion. Det er vigtigt 
at vedligeholde det omhyggeligt. 
Hvis vedligeholdelse af luftfilteret for-
sømmes, BORTFALDER garantien.
n Tag beskyttelseskærmen til luft-

filteret/lyddæmperen af. 
Se „Aftagning af beskyt-
telsesskærm til luftfilter/
lyddæmper.

n Fjern luftfilteret bag luftfilter/lyd-
dæmper-afskærmningen 
(Fig. 20).

n Vask filteret i vand tilsat et 
rengøringsmiddel (Fig. 21). 
Skyl filteret grundigt. Tryk det ud 
og lad det  tørre fuldstændigt. 
Lad det tørre helt.

n Smør filteret lidt med ren olie 
(Fig. 22).

n Tryk filteret ud for at fordele olien 
og fjerne overflødig olie (Fig. 23).

n Sæt luftfilteret på plads igen i luft-
filter/lyddæmper-afskærmningen 
(Fig. 20).

Hvis
Hvis maskinen anvendes uden 
luftfilter og luftfilter/lyddæmper-
afskærmning, bortfalder garantien.

Installation af luftfilter/ 
lyddæmper-afskærmning
n Læg luftfilteret/lyddæmper-afs-

kærmningen på den bagerste del 
af karburatoren og lyddæmperen.

Hvis
Chokerhåndtaget skal stå i HALV 
chokerposition (2) ved installation 
af luftfilter/lyddæmer-afdækning 
(Fig.19).
n Skru de fire (4) skruer i hullerne 

i luftfilter/lyddæmper-afskærm-
ningen (Fig. 19) og spænd dem. 
Benyt en flad skruetrækker eller 
Torx skruetrækker T20 med 
endemuffe. Tændrøret må ikke 
strammes for kraftigt.

Indstilling af karburator
Omdrejningstallet ved tomgang 
kan indstilles med skruen (Fig. 24). 
Denne indstilling skal udføres 
af et autoriseret værksted.

Kontrol/udskiftning af tænd-
røret
Der skal anvendes et Champion 
RDJ7Y tændrør (eller tilsvarende). 
Den rigtige elektrodeafstand 
er 0,63 mm. Tændrøret tages 
ud og efterses efter 50 timers brug.
n Stands motoren og lad den 

køle af. 
n Fjern tændrørshætten.
n Fjern evt. snavs omkring tæn-

drøret. 
n Skru tændrøret ud i venstregåen-

de retning med en tændrørsnøgle.
n Kontrollér/indstil elektrodeafstan-

den på 0,63 mm (Fig. 25).

Hvis
Beskadiget, tilsodet eller tilsmudset 
tændrør skal udskiftes.
n Skru tændrøret i og spænd 

det fast med et drejningsmoment 
på 12,3–13,5 Nm. Tændrøret 
må ikke strammes for kraftigt.

Rengøring
Benyt en lille børste til rengøring 
af maskinen udvendigt. Der må 
aldrig anvendes stærke rengørings-
midler. Husholdningsprodukter, 
der indeholder aromatiske olier, som 
fx fyr eller citron, og opløsnings-
midler, 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 maski-
nen stilles til side.

– Opbevar maskinen på et tørt sted, 
enten aflåst eller højt oppe, så den 
ikke benyttes af uvedkommende 
eller bliver beskadiget. Den skal 
opbevares utilgængeligt for børn.

Langtidsopbevaring
Hvis maskinen ikke skal benyttes 
i en længere periode, oplagres den 
således:
n Tøm alt brændstof i tanken over 

i en beholder med samme brænd-
stofblanding til totaktsmotorer. 
Der må ikke anvendes brændstof, 
der har været opbevaret længere 
end 60 dage.

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

n Lad motoren blive kold. Tag 
tændrøret af og kom 30 ml høj-
kvalitetsolie til totaktsmotorer 
i cylinderen. Træk langsomt 
i startremmen for at fordele olien. 
Sæt tændrøret på plads igen.
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Hvis
Tag tændrøret af og hæld al olie 
ud af cylinderen, inden græstrim-
meren skal startes efter oplagring.
n Rengør maskinen grundigt 

og kontrollér om der er løse eller 
beskadigede dele. Reparer defek-
te dele eller udskift dem, spænd 
skruer, møtrikker og bolte fast. 
Maskinen kan nu oplagres.

n 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.

Garanti

I hvert land gælder de garantibetin-
gelser, som vort salgsselskab resp. 
importør i det pågældende land har 
udgivet. Fejl repareres gratis i garan-
tiperioden, hvis de skyldes en mate-
riale- 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. 

Fejl Årsag Afhjælpning

Motoren vil ikke starte. Afbryderen står på FRA. Stil afbryderen på TIL.

Benzintanken er tom. Fyld benzintanken op.

Primeren er ikke trykket 
tilstrækkeligt ned.

Tryk langsomt primeren helt ned 10 
gange.

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.

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. 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 eller 
slukkes under klipningen.

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.
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Tekniske specifikationer

Motor
Motortype .....................................................................................................................................  luftkølet, totakts
Tændingstype.......................................................................................................................................  elektronisk
Cylindervolumen ........................................................................................................................................  31 cm3

Maksimal motorydelse i henhold til ISO 8893 .................................................................................. 0,75 kW (1 PS)
Elektrodeafstand......................................................................................................................................  0,63 mm
Tomgangsomdrejninger ........................................................................................................................ 2800 min-1

Driftsomdrejninger (græstrimmer) .......................................................................................................... 7700 min-1

Smøring ...............................................................................................................  blanding benzin/olie (40:1) 2,5%
Afbryder.............................................................................................................................................  vippekontakt
Starter.......................................................................................................................... automatisk tilbageløb (AST)
Benzintankens kapacitet .............................................................................................................................  443 ml

Drivaksel og skæretilbehør
Drivakselhus............................................................................................................................... stålrør (EZ-LinkTM)
Gashåndtag ....................................................................................................................................  fingerbetjening
Maskinens vægt (uden brændstof) .........................................................................................................  ca. 6,4 kg
Skæremekanisme .............................................................................................................. Enkelttråd-skærehoved
Skæretrådens diameter............................................................................................................................  2,67 mm
Skærebanens diameter .............................................................................................................................  45,7 cm

Tilbehør ved forespørgsel




