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Notér alle angivelser fra typeskiltet 
på Deres maskine i nedenstående 
kasse. Typeskiltet findes i nær-
heden af motoren. 
Disse angivelser er meget vigtige 
for at kunne identificere maskinen 
ved bestilling af reservedele 
på et senere tidspunkt og for 
kundeservicen.

Disse og andre angivelser vedrø-
rende maskinen findes i den sepa-
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Illustrationer

Fold billedsiderne forrest i betje-
ningsvejledningen ud.
Grafiske illustrationer kan afvige 
i detalje fra den købte maskine.

For deres egen sikker-
heds skyld 

Korrekt brug af maskinen
Denne maskine er udelukkende 
beregnet
– til brug i området omkring boligen 

og fritidshaven,
– til slåning af plænekanter og små 

eller vanskeligt tilgængelige græs-
flader (f.eks. under buske),

– til skæring af vildtvoksende 
planter, buske og krat,

– i henhold til beskrivelserne 
og sikkerhedshenvisningerne 
i denne betjeningsvejledning.

Enhver anden brug er ikke bestem-
melsesmæssig. En ikke bestem-
melsesmæssig brug medfører, 
at garantien bortfalder og at produ-
centen fraskriver sig ethvert ansvar. 
Brugeren hæfter for alle skader på 
tredjeperson og dennes ejendom.
Benyt kun maskinen i den af produ-
centen foreskrevne og leverede 
tekniske tilstand.
Egenmægtige ændringer af mas-
kinen udelukker producentens 
ansvar for deraf resulterende 
skader.

Alle henvisninger bør læses 
før drift
 Læs disse henvisninger omhyg-

geligt. Gør Dem fortrolig med 
betjening og håndtering af mas-
kinen.

 Benyt ikke denne maskine, hvis 
De er træt eller syg eller påvirket 
af alkohol, narkotika eller 
medikamenter.

 Personer under 16 år må ikke 
betjene maskinen eller udføre 
anden slags arbejde på den, som 
f.eks. vedligehold, rengøring, 
indstilling – lokale bestemmelser 
kan fastlægge brugerens 
mindstealder.

 Denne maskine er ikke beregnet 
til at blive brugt af personer 
(incl. børn) med indskrænkede 
physiske, sensoriske eller 
mentale evner eller som ikke 
har erfaring og/eller viden, hvis 
de da ikke holdes under opsyn 
af en person, som er ansvarlig 
for deres sikkerhed eller som 
giver dem instruktioner om, 
hvordan maskinen skal bruges.

 Der skal føres tilsyn med børn 
for at sikre, at de ikke leger med 
maskinen.

 Kontrollér maskinen, inden 
De anvender den. Udskift beska-
digede dele. Kontrollér om der 
løber brændstof ud. Overbevis 
Dem om alle forbindelses-
elementer er anbragt og fastgjort. 
Udskift skæretilbehørsdele, 

som er revnet, sprunget eller 
på anden måde beskadiget. 
Overbevis Dem om skæretil-
behøret er monteret korrekt 
og fastgjort godt. Overbevis Dem 
om skæretil-behørets 
beskyttelsesafdækning er 
anbragt korrekt og befinder sig i 
den anbefalede stilling. 
Hvis disse henvisninger ikke 
følges kan brugeren og tilskuere 
komme til skade, og maskinen 
kan beskadiges.

 Benyt kun originale reservetråde 
med en diameter på 3,0 mm. 
Der må aldrig anvendes metal-
armeret ledning, tråd, kæde, 
tov el.lign. De vil kunne knække 
og blive til farlige projektiler.

 Vær altid opmærksom på 
kvæstelsesfaren af hoved, 
hænder og fødder.

 Tryk på gashåndtaget. Det skal 
automatisk svippe tilbage til 
nulposition. Udfør alle 
indstillinger og repa-rationer, 
inden maskinen tages i drift.

 Rengør området, der De vil 
skære, før hver brug. Fjern alle 
genstande som sten, glasskår, 
søm, ledning eller tråd, som kan 
kastes til side eller blive indviklet 
i skæretilbehøret. Fjern børn, 
tilskuere og husdyr fra området. 
Hold børn, tilskuere og husdyr 
mindst 15 m uden for området; 
der kan dog stadigvæk være 
risiko for tilskuere at blive truffet 
af genstande, som kastes til side. 
Tilskuere bør bære øjen-værn. 
Stands øjeblikkeligt motoren og 
skæretilbehøret, hvis en person 
nærmer sig.

Raynauds syndrom 
(hvide fingre) 
 Hyppig brug af vibrerende 

maskiner han udløse skader 
på nervesystemet hos personer, 
hvis blodomløb ikke er i orden 
(f.eks. rygere, diabetikere). 
Især fingrene, hænderne, 
håndleddene og/eller armene 
viser blandt andet følgende 
symptomer, som dog også til 
dels kan udeblive: Smerter, 
kildren, stikken, enkelte legems-
dele sover, huden bliver bleg. 
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 Hvis De bemærker usædvanlige 
symptomer, skal De straks 
standse arbejdet og opsøge 
læge. Disse farer kan reduceres 
væsentligt, hvis De holder Dem 
til følgende henvisninger: 

 Hold kroppen og især hænderne 
varme i koldt vejr. Arbejde med 
frysende hænder er hove-
dårsagen! 

 Hold jævnligt pause og bevæg/
ryst hænderne. Det er godt for 
blodomløbet. 

Sikkerhedshenvisninger 
for benzindrevne maskiner
Benzin er meget brandfarlig, 
og dampene kan eksplodere 
ved antændelse. 
Der skal træffes følgende sikker-
hedsforanstaltninger:
 Benzin må kun opbevares 

i beholdere, der er specielt 
beregnet til det og er godkendte.

 Giv spildt benzin ingen mulighed 
for at blive antændt. 
Start først motoren, når benzin-
dampene er fordampet.

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

 Bland og påfyld benzin i et rent, 
godt ventileret område uden-
dørs, hvor der ikke findes gnister 
eller flammer. 
Fjern forsigtigt tankdækslet, 
når motoren er standset. 
Rygning er forbudt ved påfyld-
ning eller blanding af benzin. 
Tør straks spildt benzin af mas-
kinen.

 Bær maskinen mindst 10 m 
væk fra påfyldningsstedet, 
før De starter motoren. 
Rygning er forbudt. 
Hold gnister og åbne flammer 
borte fra området ved påfyldning 
af benzin eller ved brug af mas-
kinen.

 Udskift udstødning, tank eller 
tankdæksel, hvis disse dele 
er beskadiget.

Under drift
 Start aldrig maskinen og la den 

aldrig køre når De er i et lukket 
rum eller i en bygning. 
Det kan være livsfarligt at 
indånde udstødningsgassen. 
Benyt maskinen kun ude i det fri.

 Bær beskyttelsebriller og høre-
værn, når maskinen benyttes. 
Bær ansigtsskærm eller støv-
maske ved støvende arbejde. 
Det anbefales at bære en lang-
ærmet skjorte. Arbejder uden 
øjen- og høreværn kan medføre 
alvorlige øjenskader eller 
høretab.

 Bær tykke lange bukser, støvler 
(skridsikre) og handsker. 
Bær ikke løstsiddende tøj, 
smykker, korte bukser, sandaler 
og gå ikke barfodet. 
Sæt håret op, så det ikke når ned 
på skuldrene. 
Benyt evt. et hårnet.

 Afdækningen til skæretilbehøret 
skal altid være anbragt, 
når De bruger maskinen som 
græstrimmer. 
Begge trimtråde skal være 
trukket ud for drift, og der skal 
være installeret den rigtige tråd. 
Trimtråden må ikke trækkes ud 
over afdækningens kant.

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

 Inden maskinen tændes, skal det 
sikres, at trådspolen/skære-
klingen ikke berører et objekt.

 Indstil bøjlegrebet til din egen 
højde, så du har god kontrol over 
apparatet.

 Benyt kun maskinen ved dagslys 
eller ved god kunstig belysning.

 Undgå at starte motoren ved en 
fejltagelse. Vær klar til at betjene 
maskinen, når De trækker i start-
snoren. Brugeren og maskinen 
skal befinde seg i en stabil 
position, når motoren startes. 
Følg start/stop anvisningerne.

 Benyt kun denne maskine 
til det beregnede formål.

 Buk Dem ikke for langt fremover. 
Sørg for at stå altid stabilt og hold 
balancen.

 Hold altid maskinen fast med 
begge hænder under driften: en 
hånd på gashåndtaget, den 
anden hånd på bøjlegrebet.

 Benyt altid skulderremmen under 
driften.

 Benyt ikke maskinen ved dårlige 
vejrforhold, hvis der f.eks. er fare 
for regn- eller tordenvejr.

 De forudindstillede motorind-
stillinger må aldrig ændres.

 Undgå åben ild, gnistdannelse 
og rygning.

 Maskinen må aldrig køre med 
en defekt afbryder.

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

 Rør ikke ved motor og lyddæm-
per. De bliver meget varme ved 
brug. De er stadigvæk varme kort 
tid efter slukning.

 Lad ikke motoren køre hurtigere, 
end det er nødvendigt til skæring 
eller trimning af kanter. 
Lad ikke motoren køre med 
højt omdrejningstal, når De ikke 
skærer.

 Stands altid motoren når 
skæringen forsinkes eller hvis 
De flytter Dem til et andet sted.

 Skift regelmæssigt position 
under arbejdet og hold 
hvilepauser for at opretholde din 
ydeevne.

 Stands motoren omgående, hvis 
der opstår mærkelige vibrationer. 
Kontrollér maskinen for skader. 
Kontakt et fagværksted i tilfælde 
af skader.

 Stands motoren omgående 
og kontrollér om der er opstået 
skade, hvis De rammer et frem-
medlegeme eller bliver indviklet 
i det. Benyt aldrig maskinen hvis 
dele er løse eller beskadiget.

 Stands motoren og fjern tænd-
rørsstikket, før De begynder at 
fjerne blokeringen eller foretage 
andet arbejde på maskinen.
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 Stands arbejdet og sluk for moto-
ren, før De begynder på vedlige-
holdelse eller reparation eller 
at skifte skæretilbehør. 
Fjern desuden tændrørsstikket.

 Anvend kun originale reserve-
dele i forbindelse med repa-
ration. Disse dele fås hos Deres 
forhandler.

 Benyt aldrig dele, tilbehør eller 
påsatser, som ikke er godkendte 
til denne maskine. Det kan føre til 
alvorlige kvæstelser for brugeren 
og beskadigelse af maskinen. 
Desuden kan din garanti 
bortfalde.

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

 For at reducere risikoen for brand 
udskift beskadiget lyddæmper 
og gnistslukker, og fjern græs, 
blade, overskydende smøre-
middel og sod på motor og lyd-
dæmper.

 Lad udelukkende et fagværksted 
udføre alle reparationer.

Ved drift med skæreklinge 
(alt efter model)
 Læs alle sikkerhedshenvisninger 

nøjagtigt igennem, inden 
maskinen tages i drift.

 Hold altid bøjlegrebet mellem 
bruger og skæretilbehøret.

 Skær aldrig med skæreklingen, 
hvis den befinder sig 75 cm 
eller højere over jordniveauet.

 Der kan opstå tilbagestød, hvis 
den roterende klinge rammer 
en genstand, der ikke kan 
skæres over omgående.
Tilbagestød kan være kraftige 
nok, for at slynge brugeren 
og/eller maskinen i enhver 
retning og muligvis medføre, at 
brugeren mister kontrollen over 
maskinen. Tilbagestød kan opstå 
uden varsel, hvis klingen har sat 
sig fast, klemmer sig fast eller 
blokeres. Det kan nemt være 
tilfældet i områder, hvor materia-
let, der skal beskæres, er van-
skelig at se.

 Skær ikke noget med en bus-
kadsklinge, der er tykkere end 
12,7 mm. Ellers kan der opstå 
kraftige tilbagestød.

 Under drift med skæreklinge, 
skal afdækningen til skæretil-
behøret altid være monteret.

 Forsøg ikke at berøre klingen 
eller at standse den når den 
roterer.

 En endnu roterende klinge kan 
forårsage kvæstelser, også efter 
at motoren er standset eller 
gashåndtaget er sluppet. 
Hold fast i maskinen indtil klingen 
står helt stille.

 Lad ikke maskinen køre med 
højt omdrejningstal, når De ikke 
skærer.

 Stands motoren omgående 
og kontrollér om der er opstået 
skade, hvis De rammer et frem-
medlegeme eller bliver indviklet 
i det. Lad skaden udbedres, 
inden De tager maskinen i brug 
igen. Benyt ikke maskinen med 
bøjet, revnet eller sløv klinge. 
Kassér bøjede, deformerede, 
revnede eller brækkede klinger.

 Skarp ikke skæreklinge. 
Den skarpe klingespids kan 
brække under driften. 
Det kan medføre alvorlige 
kvæstelser. Udskift klingen.

 Transportér og opbevar kun 
apparatet med monteret 
beskyttelsesafdækning på 
skæreklingen.

Efter drift
 Rengør skæreklingerne med 

et rengøringsmiddel til hushold-
ningsbrug for at fjerne alle rester. 
Smør klingen med maskinolie 
for at beskytte den mod rust.

 Opbevar skæreklingen på 
et sikkert sted og aflås den 
for at undgå beskadigelse eller 
uvedkommende brug.

Videre sikkerheds-
henvisninger
 Mens tanken endnu indeholder 

benzin, opbevar aldrig maskinen 
i en bygning, hvor dampe kan 
komme i berøring med gnister 
eller åben flamme.

 Lad motoren køle af inden 
transport eller opbevaring. 
Fastgør maskinen godt under 
transport.

 Maskinen må kun transporteres 
med tom brændstoftank.

 Opbevar maskinen på et tørt 
sted, aflukket eller på højkant 
for at undgå uvedkommende 
brug eller beskadigelse. 
Hold maskinen utilgængelig 
for børn.

 Hæld eller sprøjt aldrig vand eller 
andre væsker på maskinen. Hold 
gashåndtag og bøjlegreb tørt, 
rent og støvfrit. Rengør den efter 
hver brug og følg henvisningerne 
vedrørende rengøring og op-
bevaring.

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

 Gem denne vejledning. 
Læs den ofte og benyt den for 
at instruere andre brugere. 
Hvis De låner maskinen ud, skal 
denne vejledning følge med.

Driftstider
Iagttag de nationale/kommunale 
forskrifter hvad brugstider angår 
(spørg evt. hos den pågældende 
myndighed).
Symboler på maskinen
Denne betjeningsvejledning be-
skriver sikkerheds- og internatio-
nale symboler og piktogrammer, 
som kan findes på denne maskine. 
Læs brugermanualen for at gøre 
Dem fortrolig med alle sikkerheds-, 
monterings-, drifts- og reparations-
anvisninger.

Pas på! 
Læs betjeningsvej-
ledningen inden 
ibrugtagning!

Bær øjen-, høre- og 
hovedværn.

!
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Under drift af denne 
maskine bær solide 
støvler og arbejds-
handsker.

Hold tredjemand borte 
fra fareområdet!

Der må ikke optankes 
brændstof med speci-
fikation E85!

Udslyngede objekter 
og roterende dele kan 
forårsage svære kvæ-
stelser!

Kvæstelsesfare som 
følge af roterende 
dele!
Hold hænder og fød-
der på afstand 
af roterende dele. 
Advarsel om varme 
overflader!

Hold ild borte fra 
brændstoftanken!

Benzin/olie!
Der skal altid bruges 
ren og ny blyfri benzin 
til opblanding 
af benzin. 
Der må kun anvendes 
en godkendt olietype 
til opblanding af ben-
zin i henhold 
til betjeningsvejled-
ningen.

Maksimalt omdrej-
ningstal
Lad ikke maskinen 
køre hurtigere end 
med maksimalt 
omdrejningstal.

Afbryder 
Til/Drift/Start
Afbryder 
Fra/Stop
Choker – instillinger
Chokerstilling

Driftsposition

Hold altid disse symboler på mas-
kinen i læsbar tilstand.
Udskift beskadigede eller ikke 
mere læsbare symboler.

Symboler i denne vejledning
Der benyttes følgende symboler 
i denne vejledning:

Fare
De gøres opmærksom på farer, 
der står i sammenhæng med 
den beskrevne aktivitet, og hvor 
personer udsættes for fare.

Pas på
De gøres opmærksom på farer, 
der står i sammenhæng med 
den beskrevne aktivitet, og hvor 
der kan opstå materielle skader.

Henvisning
Kendetegner vigtige informationer 
og brugertips.

Betjenings- og visnings-
elementer

Pas på. Skader på maskinen.
Her beskrives først funktionerne 
af betjenings- og visningselemen-
terne. Udfør endnu ikke funktioner!
Billede 1
1 Udstødsdæksel
2 Tændrør
3 Startergreb
4 Tankdæksel
5 Indsugningspumpe/primer
6 Chokerhåndtag

7 Luftfilterafdækning
8 Bøjlegreb
9 Øverste drivskaft
10 Skaftkobling
11 Nederste drivskaft
12 Afdækning til skæretilbehør
13 Trådskæreklinge
14 Trådspole
15 Gearhus
16 Holder til skulderrem
17 Afbryder
18 Gashåndtagspærre
19 Gashåndtag
20 Gashåndtag
21 Skæreklinge med afdækning 

til skæretilbehør *
22 Holdestang *
23 Topnøgle *

* alt efter model

Monteringsvejledning

Fare
Kvæstelsesfare som følge 
af utilsigtet motorstart.
Beskyt Dem mod kvæstelser. 
Før alle arbejder på maskinen:
– Stands motoren,
– Vent til alle bevægelige dele står 

helt stille; motoren må være 
afkølet.

– Fjern tændrørsstikket.
Bortskaffelseshenvisning

Rester fra emballagen, gamle 
maskiner osv. skal bortskaffes 
i henhold til de lokale forskrifter.
Montering og indstilling af 
bøjlegrebet
Billede 2a
 Afmontér bøjlegrebet. Løsn dertil 

de 4 skruer.
 Montér anti-vibrationsgummiet 

på skaftet.
 Læg bøjlegrebet oppefra på anti-

vibrationsgummiet.
 Ret borehullerne i den nederste 

holdeplade ind efter skruerne i 
bøjlegrebet. Skru de 4 skruer i. 
Spænd ikke fast endnu! Hold 
maskinen i driftsstilling (billede 
12) og stil bøjlegrebet i den 
position, der giver dig det bedste 
hold.
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 Spænd de 4 skruer fast, indtil 
bøjlegrebet sidder godt fast.

Montering/afmontering 
af nederste drivskaft
Billede 2b
Montering
 Fjern beskyttelseskappen 

(valgbar) på skaftkoblingen 
og nederste drivskaft.

 Drej skruegrebet (1) på skaft-
koblingen (2) mod venstre 
for at åbne skaftkoblingen.

 Tryk på udløserknappen (3) 
på nederste drivskaft og skub 
skaftet ind i skaftkoblingen, 
indtil udløserknappen falder 
i hak i holdehullet (4).

Henvisning
Eventuelt skal det nederste driv-
skaft drejes en smule, til at firkan-
takslen og holderen på øverste 
drivskaft griber ind i hinanden.
 Spænd skruegrebet (1) på 

skaftkoblingen fast til højre. 
Kontrollér, at nederste drivskaft 
sidder ordentlig fast.

Afmontering
 Drej skruegrebet (1) på skaft-

koblingen (2) mod venstre 
for at åbne skaftkoblingen.

 Tryk på udløserknappen (3) 
og træk nederste drivskaft lige 
ud af skaftkoblingen.

Indstilling af bæresystemet 
(skulderrem)
Billede 3
 Læg bæresystemet over skuld-

rene.
 Luk hofteselens lukkeanordning 

(1.). Justér om nødvendigt.
 Indstil hofteselen i den rigtige 

vidde (2.).
 Indstil skulderremmen 

i den rigtige længde (3.).
 Klik bæresystemets krog i holde-

ren på maskinen (4.) og indstil 
ophængspolsteret til en bekvem 
længde (5.).

Henvisning
Lasken A er beregnet til at løsne 
maskinen fra bæresystemet 
hurtigst muligt i en nødsituation. 
Dertil træk lasken opad.

Montering af afdækningen 
til skæretilbehør
Billede 4
 Drej skruerne (1) ud og tag 

spændebåndet (2) af afdæk-
ningen til skæretilbehøret (3).

 Sæt afdækningen til skæretil-
behøret (3) imod ved nederste 
drivskaft (4) og fastgør spænde-
båndet (2) med skruerne (1). 
Skruerne må ikke spændes 
fast endnu!

 Fjern skruen (5) på gearet.
 Fastgør holderen (6) på gearet 

med skruen (5).
 Spænd skruerne (1) fast.

Montering/afmontering 
af trådhovedet
Montering af trådhovedet
Billede 5
 Først fjern skærekniven 

og monteringsdelene til kniven, 
hvis de er monteret. Se dertil 
„Afmontering af skæreklingen“.

 Skub afstandsskiven (1) ind 
på drivakslen (2).
Stil derved de 3 huller på af-
standsskiven (3), gearhuset (4) 
og geardækslet (5) på en lige 
linje over hinanden.

Henvisning
Ved ikke korrekt stilling er det 
umuligt at montere/afmontere 
trådhovedet!
 Stik holdestangen (6) ind 

gennem hullerne (3, 4, 5), 
for at låse gearet fast.

 Mens De holder fast på holde-
stangen (6), drej trådhovedet (7) 
mod urets retning (mod venstre) 
ind på drivakslen. 
Spænd trådhovedet fast!

Henvisning
Sørg for, at trådhovedet (7) 
kommer til at sidde korrekt 
på afstandsskiven (1), dvs. cen-
treret og liggende fladt imod!
 Fjern holdestangen ved gear-

hovedet.

Afmontering af trådhovedet
Billede 6
 Stil hullerne (3, 4, 5) på en lige 

linje over hinanden. Stik holde-
stangen (6) ind gennem hullerne 
og hold den fast.

 Drej trådhovedet (7) af drivakslen 
i urets retning (til højre).

Montering/afmontering 
af skæreklingen 
(alt efter model)
Montering af skæreklingen
Billede 7
 Fjern først trådhovedet, såfremt 

det er monteret. 
Se dertil „Montering/afmontering 
af trådhovedet“.

Henvisning
Ved førstegangs montagen skal 
knivens monteringsdele (kniv-
holder (8), holdehætte (9), 
møtrik (10)) fjernes, såfremt 
de er monteret. Se dertil „Afmon-
tering af skæreklingen“.
 Skub afstandsskiven (1) ind 

på drivakslen (2).
Stil derved de 3 huller på af-
standsskiven (3), gearhuset (4) 
og geardækslet (5) på en lige 
linje over hinanden (billede 5).

Henvisning
Ved ikke korrekt stilling er det 
umuligt at montere/afmontere 
skæreklingen!
 Stik holdestangen (6) ind 

gennem hullerne (3, 4, 5), 
for at låse gearet fast.

 Mens De holder fast om holde-
stangen (6), montér skære-
klingen (7) med knivholderen (8), 
holdehætten (9) og møtrikken (10) 
som følger:
– Skub skæreklingen (7) ind 

på drivakslen (2) og centrér 
den på afstandsskiven (1).

Henvisning
Pas på, at skæreklingen (7) sidder 
korrekt på afstandsskiven (1), dvs. 
centreret og liggende fladt imod!

– Montér knivholderen (8), 
holdehætten (9) og møtrikken 
(10). Pas på at knivholderen 
sidder korrekt i fortandingen!
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– Spænd møtrikken fast mod 
urets retning (mod venstre) – 
drejemoment 37 Nm.

Henvisning
– Kontrollér endnu en gang, 

at skæreklingen sidder korrekt, 
før den spændes fast.

– Hvis der ikke er nogen moment-
nøgle ved hånden, så spænd 
møtrikken fast i hånden. 
Derefter spænd møtrikken en 
halv omgang længere fast med 
en ringnøgle mod urets retning 
(mod venstre).

 Fjern holdestangen ved gear-
hovedet.

 Fjern beskyttelsesafdækningen 
(hvis en sådan findes) af skære-
klingen.

Afmontering af skæreklingen
Billede 8
 Sæt beskyttelsesafdækningen 

(hvis en sådan findes) på skære-
klingen.

 Stil hullerne (3, 4, 5) på en lige 
linje over hinanden. 
Stik holdestangen (6) ind 
gennem hullerne og hold den 
fast.

 Drej møtrikken af i urets retning 
(til højre).

 Tag skæreklingen (7), kniv-
holderen (8) og holdehætten (9) 
af (billede 7).

Olie og benzin

Olie
Benyt kun kvalitetsolie, API-klassi-
fikation TC (TSC-3), som bliver 
tilbudt til luftkølede totaktsmotorer.
Bland olien til totaktsmotorer 
i henhold til anvisningerne 
på beholderen, 1:40 (2,5 %).
Benzin

Fare 
Benzin er under visse betingelser 
yderst let antændelig og eksplo-
sionsfarlig.
– Tank kun op i et velventileret 

område og med motoren slukket. 
I optankningsområdet eller på 
opbevaringsstedet for brændstof 
er rygning forbudt og der må 
slukkes alle antændelseskilder.

– Brændstoftanken må ikke over-
fyldes (der må ikke være brænd-
stof i påfyldningsstudsen). 
Sørg efter optankning for, 
at tankdækslet er lukket 
og fastgjort.

– Pas på ikke at spilde brændstof 
under optankningen. 
Spildt brændstof eller benzin-
dampe kan antændes. 
Hvis der er spildt spændstof, 
sørg for, at området først er tørt, 
inden motoren startes igen.

– Undgå gentagen eller længere 
hudkontakt eller indånding 
af dampe.

Pas på
Der må ikke anvendes brændstof 
med specifikation E85. 
Motoren kan beskadiges, hvis der 
anvendes brændstof med speci-
fikation E85 (ethanolindhold 
>15%). Garantien bortfalder, hvis 
der anvendes et ikke godkendt 
brændstof. 
Anvisning vedrørende 
opblanding af olie og benzin
Gammelt og/eller forkert blandet 
brændstof er de vigtigste årsager 
til, at maskinen ikke kører ordentlig. 
Brug altid ren og frisk blyfri benzin 
(maksimalt 30 dage gammel, 
mindste oktantal 91 ROZ). 
Følg nøjagtigt anvisningerne 
vedrørende korrekt blanding 
af benzin/olie.
Lav en korrekt blanding af totakts-
motorolie og blyfri benzin, 1:40 
(2,5 %). Bland ikke direkte i tanken.
Påfyldning af brændstof
Billede 1
 Fjern tankdækslet (4).
 Fyld benzin/olie-blandingen 

i brændstoftanken. 
Overfyld aldrig!

 Luk brændstoftanken godt igen.
 Flyt maskinen ca. 10 m fra optank-

ningsstedet/brændstofbehol-
deren, inden motoren startes.

Drift

Fare 
Sæt først skulderremmen fast på 
maskinen, når motoren er startet.
 Bland benzin (motorbenzin) 

med olie. Fyld tanken med blan-
dingen. Se „Olie og benzin“.

Start af motoren
Start med kold motor
Billede 9
 Tryk på gashåndtagsspærren 

(2), tryk gashåndtaget (3) i bund 
og hold den fast.

Henvisning
Gashåndtaget kan kun bevæges, 
når gashåndtagsspærren holdes 
inde.
 Stil afbryderen (1) i position 

I/START.
 Tryk kontakten (4) nedad.
 Slip gashåndtagsspærren 

og gashåndtaget.
Henvisning

Begge håndtag forbliver arreteret, 
når de er trykket ind 
(koldstartsstilling).
 Tryk 6 gange langsomt på 

indsugningspumpen/primeren 
(1), helt i bund (billede 10). 
Brændstoffet skal kunne ses 
i pumpen. Hvis det ikke er til-
fældet, tryk så længe, indtil 
brændstoffet kan ses.

 Stil chokerhåndtaget (2) i posi-
tion  (billede 10).

 Pres maskinen mod jorden.
 Træk langsomt i startsnoren, 

indtil der føles modstand. 
Træk nu hurtigt og kraftigt til, 
indtil motoren starter (billede 11).
Startsnoren må ikke fare tilbage 
efter motorstart, men skal føres 
langsomt tilbage.

 Lad motoren køre i ca. 
1–2 minutter.

 Stil chokerhåndtaget (2) i posi-
tion  (billede 10).

 Tryk på gashåndtaget (3) og slip 
det derefter, for at deaktivere 
koldstartspærren (billede 9). 
Afbryderen (4) springer automa-
tisk tilbage til sin udgangsposi-
tion. Motoren kører i tomgangs-
omdrejningstal.

!

!
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Henvisning
Maskinen er kørt rigtigt varm, 
når motoren accelererer uden 
forsinkelse.
Start med varm motor
 Stil afbryderen (1) i position 

I/START (billede 9).
 Stil chokerhåndtaget (2) i posi-

tion  (billede 10).
 Pres maskinen mod jorden.
 Træk langsomt i startsnoren, 

indtil der føles modstand. 
Træk nu hurtigt og kraftigt til, 
indtil motoren starter (billede 11).
Startsnoren må ikke fare tilbage 
efter motorstart, men skal føres 
langsomt tilbage.

Henvisning
Hvis motoren ikke starter, så stil 
chokerhåndtaget (2) i position . 
Efter motorstart stil chokerhånd-
taget (2) tilbage i position  
(billede 10).

Standse motoren
Billede 9
 Slip gashåndtaget (3). 

Lad motoren køle af i tomgang.
 Stil afbryderen (1) i position 

0/STOP.
Henvisning

Hvis motoren ikke standser, 
når afbryderen aktiveres, så stil 
chokerhåndtaget (2) i position , 
for at tvinge motoren til at standse 
(billede 10). 
Før der arbejdes videre med 
maskinen, skal afbryderen 
kontrolleres på et special-
værksted!
Fastholde græstrimmeren
Stil Dem i driftsposition før De 
benytter maskinen (billede 12). 
Kontrollér følgende:
– Brugeren bærer øjenværn 

og passende tøj.
– Skulderremmen er indstillet 

i rigtig højde.
– Bøjlegrebet er korrekt indstillet, 

når du kan gribe det med 
hånden, uden at strække armen.

– Maskinen er under taljehøjde.

– Hold skæretilbehøret parallelt 
med jorden, så at det kan nemt 
nå de planter, som skal beskæ-
res, uden at brugeren er nød-
saget til at bukke sig fremover.

Indstilling af trimtrådens 
længde 
(alt efter model)
De kan frigive trimtråden med 
skæretilbehørets trykknap uden 
at standse motoren. For at frigive 
mere tråd er det tilstrækkeligt at 
foretage et lille, pludseligt ryk med 
skæretilbehøret nede ved jorden 
(billede 13), mens græstrimmeren 
kører med høj hastighed.

Henvisning
Trimtråden skal altid have maks. 
længde. Frigivelse af tråden bliver 
vanskeligere, jo kortere trimtråden 
bliver. Hver gang hovedet stødes, 
frigives omkring 25 mm skæretråd. 
En klinge i afdækningen til skære-
tilbehøret skærer tråden tilbage til 
den rigtige længde, hvis der frigives 
for meget tråd. 
Det er bedst at banke trykknappen 
på bar grund eller hård jord.
Motoren kan gå i stå hvis De for-
søger at frigive trimtråden i højt 
græs. Hold altid trimtråden helt 
udstrakt. Frigivelse af tråden bliver 
vanskeligere, jo kortere trimtråden 
bliver.

Henvisning
Før ikke trykknappen på jorden.
Tråden kan briste som følge af:
– indvikling med fremmedlegeme,
– normal materialesvækkelse,
– forsøg på at beskære tykstilket 

ukrudt,
– slag mod vægge, havehegn osv..

Tips for bedste trimresultater
– 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 ovenfra 
og ned i små trin for at undgå 
førtidig slid af tråden og motor-
slæb.

– Skær så vidt muligt fra venstre til 
højre. Skæring til højre forbedrer 
maskinens skæreeffektivitet. 
Afskæringer kastes i dette 
tilfælde bort fra brugeren.

– Flyt langsomt græstrimmeren ind 
og ud af beskæringsområdet 
i den ønskede højde. 
Bevæg Dem enten frem og til-
bage eller fra side til side. 
Beskæring af kortere længder 
giver bedre resultater.

– Skær kun, når græs og ukrudt 
er tørt.

Skæretrådens levetid afhænger af:
– om tidligere skæretips følges,
– hvilke planter der beskæres,
– hvor de beskæres.

Tråden slides f.eks. hurtigere, 
når der skæres mod en husmur 
i modsætning til skæring rundt 
om et træ. 

Dekorativ skæring
De opnår en dekorativ skæring hvis 
De beskærer alle planter omkring 
træer, stolper, hegn osv.
Drej den hele maskine således, 
at skæretilbehøret holdes med en 
vinkel på 30° til jorden (billede 14).

Drift med skæreklinge 
(alt efter model)
Stil Dem i driftsposition før De 
benytter maskinen (billede 12). 
Se „Fastholde græstrimmeren“.
Tips for drift med skæreklinge:
– Skær rytmisk.
– Stil Dem stabilt og bekvemt 

på jorden.
– Giv fuld gas, inden De går ind 

på det areal, der skal beskæres. 
Klingen opnår den maksimale 
skærekraft ved fuld gas og 
sætter sig derfor ikke så nemt 
fast og forårsager ikke stød 
af klingen, 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 skærer. 

– Drej maskinen i samme retning 
som klingens skæreretning. 
Det fremmer skæreevnen.
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– Gå et eller flere skridt til det 
næste område, der skal 
beskæres, efter tilbagesvingning 
og indtag igen en stabil stilling.

Følg disse henvisninger for at redu-
cere risikoen for, at planterne vikler 
sig omkring klingen:
– Skær med fuld gas.
– Sving fra højre mod venstre ind 

i planterne, der skal beskæres 
(billede 15).

– Undgå at berøre afskærede 
planter, når De svinger tilbage.

Anvendelse af de frigivne 
påbygningsapparater fra 
Trimmer-Plus programmet

Pas på
Følg alle henvisninger fra vejled-
ningerne til Trimmer-Plus påbyg-
ningsapparater.

Henvisninger
– Monteringen/afmonteringen 

af Trimmer-Plus påbygnings-
apparaterne foregår på samme 
måde, som beskrevet i afsnit 
„Montering/afmontering 
af nederste drivskaft“. 

Vedligeholdelse 
og rengøring

Pas på
Før alle arbejder på maskinen:
– Stands motoren.
– Vent til alle bevægelige dele står 

helt stille; motoren må være 
afkølet.

– Fjern tændrørsstikket på moto-
ren for at forhindre utilsigtet start 
af motoren.

Lad et fagværksted udføre alle 
reparationer. Lad et fagværksted 
efterse og vedligeholde maskinen 
på slutten af sæsonen.
Sprøjt ikke på maskinen med vand, 
da de elektriske dele ellers kan 
blive beskadiget.
Rengør maskinen efter hver brug. 
En ikke rengjort maskine fører til 
materiale- og funktionsskader.

Installation af skæretråd 
(alt efter model)
Benyt altid en reserve skæretråd 
med en diameter på 3,0 mm. 
Hvis der bruges en skæretråd med 
en anden længde, kan motoren 
blive overophedet eller gå i stå.
Skæretråden kan udskiftes 
på to måder:
– En ny tråd rulles op på spolen
– Der monteres en spole med 

en allerede oprullet tråd
En ny tråd rulles op på spolen
Billede 16
 Tryk på de to holdelasker (1) 

på spolehuset (2) og træk spolen 
med spoledækslet (3) af.

Billede 17
 Rengør spolehuset (1), fjederen 

(2) og spolen (3) med spole-
dækslet (4). Brug en ren klud 
til rengøringen.

 Kontrollér slitagen på fortandin-
gen (5) på spolehuset (1), spolen 
(3) og på spoledækslet (4). 
Ved behov skal beskadigede 
dele skiftes ud.

 Tag ca. 3 meter ny trimtråd 
og fold den sammen til halv 
længde.

Henvisning
Anvend altid den angivede tråd-
længde! 
Tråden frigives evt. ikke korrekt, 
hvis den er for lang.
Billede 18
 Stik den foldede ende af trim-

tråden ind i spolens holdelaske. 
 Rul trådene skiftevis op på 

øverste og nederste spole-
halvdel i stramme, ensartede lag. 
Overhold oprulningsretningen, 
der er angivet på spolen!

Billede 19
 Tryk trådenderne ind i de to mod-

sat siddende slidser.
Billede 20
 Stik spolen ind i spoledækslet 

og før trådenderne ind gennem 
de modsat siddende slidser 
i spoledækslet.

Billede 21
 Tryk den formonterede enhed (3) 

bestående af indvendig spole og 
spoledæksel ind i spolehuset (2), 
indtil holdelaskerne (1) falder 
i hak.

Der monteres en spole med 
en allerede oprullet tråd
Billede 16
 Tryk på de to holdelasker (1) 

på spolehuset (2) og træk spolen 
med spoledækslet (3) af.

 Tag spolen ud af spoledækslet.
Billede 17
 Rengør spolehuset (1), fjederen 

(2) og spoledækslet (4). 
Brug en ren klud til rengøringen.

 Kontrollér slitagen på fortandin-
gen (5) på spolehuset (1) og på 
spoledækslet (4). Ved behov skal 
beskadigede dele skiftes ud.

Billede 20
 Stik en ny spole ind i spole-

dækslet og før trådenderne ind 
gennem de modsat siddende 
slidser i spoledækslet.

Billede 21
 Tryk den formonterede enhed (3) 

bestående af indvendig spole og 
spoledæksel ind i spolehuset (2), 
indtil holdelaskerne (1) falder 
i hak.

Rengøring af luftfilteret
Rengør og smør luftfilteret efter 
10 driftstimer. Det er en vigtig 
bestanddel at vedligeholdelse.
Hvis vedligeholdelse af luftfilteret 
forsømmes, bortfalder mangel-
ansvaret (garantien).
Billede 22
 Luftfilterdækslet åbnes: 

Tryk på holdelasken (1) 
og tag dækslet (2) af.

 Fjern luftfilteret (3).
Billede 23
 Vask filteret med rengørings-

middel og vand. 
Skyl filteret grundigt, lad det 
dryppe af og tørre fuldstændigt.

Billede 24
 Anvend tilstrækkeligt ren olie 

(SAE 30) til at smøre filteret let.



Betjeningsanvisninger Dansk

91

Billede 25
 Tryk på filteret for at fordele olien 

og fjerne overflødig olie.
 Montér filteret.
 Montér luftfilterdækslet igen, pas 

derved på, at det falder i hak.
Henvisning

Brug af maskinen uden luftfilter 
medfører at mangelansvaret 
(garantien) bortfalder.

Indstilling af karburator
Billede 26
Omdrejningstallet ved tomgang 
kan indstilles med skruen (1). 
Dette arbejde skal kun udføres 
af et fagværksted.

Udskiftning af benzinfilteret 
(alt efter model)
Efter behov – dette arbejde skal 
kun udføres af et fagværksted.

Kontrol/udskiftning 
af tændrøret
Brug kun originale tændrør eller 
tændrør, der er frigivet af produ-
centen. Den rigtige elektrodeaf-
stand er 0,6–0,7 mm. Tag ud og 
kontrollér tændrøret efter 25 drifts-
timer.
 Sluk for motoren og lad den 

køle af. 
 Fjern tændrørsstikket.
 Fjern snavs omkring tændrøret. 
 Skru tændrøret ud mod venstre 

med en tændrørsnøgle.
 Kontrollér/indstil elektrodeaf-

standen på 0,6–0,7 mm 
(billede 27).

Henvisning 
Udskift beskadiget, tilsodet eller 
tilsmudset tændrør.
 Skru tændrøret i og spænd det 

fast med et drejemoment på 
12,3–13,5 Nm. Spænd ikke for 
fast.

Rengøring af udstødningen
Billede 28
Området under udstødsdækslet (1) 
skal rengøres for hver 25. 
driftstime. Hertil skal udstøds-
dækslet fjernes.
Dette arbejde skal kun udføres 
af et fagværksted.

Kontrol/påfyldning af gear-
fedt i gearhuset
Billede 29
Kontrollér gearfedtets stand i gear-
huset for hver 25. driftstime. 
Fjern hertil skruen (1). Fyld i givet 
fald højkvalitets lithiumfedt på. 
Dette arbejde skal kun udføres 
af et fagværksted.

Rengøring af maskinen
Pas på

Hold altid maskinen og luftslidserne 
rene og fri for snavs.
Benyt en lille børste til rengøring 
af maskinen udvendigt.
Der må ikke bruges stærke 
rengøringsmidler. 
Rengøringsmidler til husholdnings-
brug, der indeholder aromatiske 
olier, som fyr eller citron, og opløs-
ningsmidler, som petroleum, kan 
beskadige plastichus og greb. 
Huset må kun tørres af med 
en fugtig klud.

Opbevaring
 Opbevar aldrig maskinen med 

brændstof i tanken eller 
på steder, hvor dampene kan 
nå gnister eller åben flamme.

 Lad motoren køle af, inden 
maskinen stilles til opbevaring.

 Opbevar maskinen i et tørt, 
lukket rum for at undgå uved-
kommende brug eller beskadi-
gelse. Hold maskinen utilgæn-
gelig for børn.

Langtidsopbevaring
Hvis maskinen skal opbevares 
i en længere periode, gå frem 
på følgende måde:
 Tøm alt brændstof i tanken 

ud i en beholder med samme 
brændstofblanding til 
totaktsmotorer. Ikke brug 
brændstof, der har været 
opbevaret længere end 30 dage.

 Start motoren og lad den køre, 
indtil den slukker. 
Dette sørger for, at ingen brænd-
stof bliver tilbage i karburatoren.

 Lad motoren køle af. 
Tag tændrøret ud og hæld 30 ml 
højkvalitets motorolie eller olie 

til totaktsmotorer i cylinderen. 
Træk langsomt i startsnoren 
for at fordele olien. 
Sæt tændrøret på plads igen.

Henvisning 
Tag tændrøret ud og hæld alt olie 
ud af cylinderen, inden maskinen 
skal startes efter oplagring.
 Rengør maskinen grundigt 

og kontrollér om der er løse 
eller beskadigede dele. 
Reparér beskadigede dele eller 
udskift dem og spænd skruer, 
møtrikker og bolte fast. 
Maskinen kan nu opbevares.

 Opbevar maskinen i et tørt, 
lukket rum for at undgå uved-
kommende brug eller beskadi-
gelse. Hold maskinen utilgæn-
gelig for børn.

Transport

 Lad maskinen køle af inden 
den transporteres.

 Transportér kun maskinen med 
tom brændstoftank! 
Tankdækslet må være lukket 
godt fast.

 Sørg for at sikre maskinen under 
transporten, så den ikke kan 
skride.

Garanti

I hvert land gælder de garanti-
betingelser, som vort salgsselskab 
eller importør i det pågældende 
land har udgivet. 
Fejl på Deres maskine 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

Ved yderligere spørgsmål bedes De henvende Dem til Deres lokale autoriserede forhandler.

Fejl Årsag Afhjælpning
Motoren vil ikke starte. Afbryderen står på 0/STOP. Stil afbryderen på I/START.

Brændstoftanken er tom. Fyld brændstoftanken.
Indsugningspumpen er ikke 
trykket tilstrækkeligt ned.

Tryk langsomt indsugningspumpen 
helt ned 10 gange.

Motoren er druknet. Udfør startproceduren med 
chokerhåndtaget i driftsposition.

Gammelt eller forkert blandet 
brændstof.

Tøm tanken/fyld den op med frisk 
brændstofblanding.

Snavset tændrør. Udskift eller rengør tændrøret.
Motoren går ikke jævnt 
i tomgang.

Luftfilteret er tilstoppet. Rengør eller udskift luftfilteret.
Gammelt eller forkert blandet 
brændstof.

Tøm tanken/fyld den op med frisk 
brændstofblanding.

Karburator forkert indstillet. Lad et fagværksted indstille karburatoren.
Benzinfilter snavset. Lad et fagværksted skifte benzinfilteret.

Motoren accelererer ikke. Gammelt eller forkert blandet 
brændstof.

Tøm tanken/fyld den op med frisk 
brændstofblanding.

Karburator forkert indstillet. Lad et fagværksted indstille karburatoren.
Kraftige vibrationer. Beskadigede skæreværktøjer 

eller drevdele.
Sluk omgående for maskinen.
Lad et fagværksted udskifte defekte dele.

Skærehovedet frigiver ikke tråd Skærehovedet er viklet 
ind i græs.

Stands motoren og rengør 
skæretilbehøret.

Der er ikke mere tråd i skære-
hovedet.

Rul op en ny tråd.

Spolen har sat sig fast. Udskift spolen.
Skærehovedet er snavset. Rengør spolen og spolehuset.
Tråden er smeltet. Skil spolen ad, fjern den sammensmeltede 

del og rul igen tråd på.
Tråden er snoet ved oprulning. Skil spolen ad og rul igen tråd på.
Tråden er ikke lang nok. Bank trykknappen let mod jorden og træk 

tråden ud, indtil der stikker 10 cm tråd 
ud af skæretilbehøret.




