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Bruksanvisningens 
handhavande

Läs igenom bruksanvisningen 
noggrant innan du använder mas-
kinen första gången och handla 
enligt anvisningarna. 
Förvara bruksanvisningen för senare 
användning. Låt aldrig barn eller 
andra personer som inte känner 
till bruksanvisningen använda 
maskinen.
Denna bruksanvisning innehåller 
säkerhetsanvisningar som 
– hänvisar till risker rörande motorn,
– hänvisar till skaderisker,
– visar hur skaderisken kan 

undvikas och reduceras.
Säkerhetsanvisningarna i denna 
bruksanvisningen är markerade 
på följande sätt:

c~ê~>
e®åîáë~ê=íáää=çãÉÇÉäÄ~êí=Üçí~åÇÉ=
Ñ~ê~K=lã=ÇÉåå~=î~êåáåÖ=Éà=ÄÉ~âí~ëI=
ìééëí™ê=êáëâ=Ñ∏ê=äáî=çÅÜ=äÉãK

l_p>
e®åîáë~ê=íáää=Éå=Ñ~êäáÖ=ëáíì~íáçåK=
lã ÇÉåå~=Ü®åîáëåáåÖ=Éà=Ñ∏äàë=â~å=
éÉêëçåJ=ÉääÉê=ë~âëâ~Ççê=ìééëí™K

Info
Betecknar hänvisningar för 
användning och viktig information.

Uppgifter på motorhuset
Bild 8
Dessa uppgifter är mycket viktiga 
för en senare identifiering vid reserv-
delsbeställning och för kundtjän-
sten. Fyll därför i motorns uppgifter 
på skylten (bild 9).

För din säkerhet

Info
I fortsättningen talar vi allmänt 
om ”maskinen”. Motorn kan vara 
inbyggd i olika maskiner.

bñéäçëáçåëJ=çÅÜ=
Äê~åÇÑ~ê~>

_Éåëáå=çÅÜ=ÄÉåëáå™åÖ~=®ê=óííÉêëí=
ä®íí~åí®åÇäáÖ~=çÅÜ=Éñéäçëáî~K=
dÉåçã Äê~åÇ=ÉääÉê=Éñéäçëáçå=â~å=
ÇÉí=ìééëí™=ëî™ê~=Ñ∏êÄê®ååáåÖ~ê=
ÉääÉê Ç∏ÇäáÖ~=ëâ~ÇçêK=lã=Çì=ê™â~ê=
Ñ™ ÄÉåëáå=é™=âêçééÉå=ÉääÉê=âä®ÇëÉäåI=
íî®íí~=ÖÉå~ëí=ÜìÇÉå=çÅÜ=Äóí=âä®ÇëÉäK
Ó sáÇ=í~åâåáåÖW=pí®åÖ=~î=ãçíçêå=
çÅÜ=ä™í=ÇÉå=ëî~äå~=ãáåëí=íî™=
ãáåìíÉê=áåå~å=í~åâäçÅâÉí=∏ééå~ëK

Ó cóää=ÉåÇ~ëí=í~åâÉå=ìíçãÜìë=ÉääÉê=
é™=Éíí=î®äîÉåíáäÉê~í=çãê™ÇÉK

Ó ^åî®åÇ=ÉåÇ~ëí=ÖçÇâ®åÇ~=Äê®åëäÉJ
ÄÉÜ™ää~êÉK

Ó cóää=~äÇêáÖ=Éå=â~åáëíÉê=á=Éíí=ÑçêÇçå=
ÉääÉê=Éå=íê~áäÉê=ãÉÇ=éä~ëíéêÉëëÉJ
åáåÖ~êK=pí®ää=îáÇ=ÑóääåáåÖ=~ääíáÇ=
â~åáëíÉêå=é™=ã~êâÉå=çÅÜ=é™=~îJ
ëí™åÇ=Ñê™å=ÑçêÇçåÉíK

Ó p™îáÇ~=ÇÉí=®ê=ã∏àäáÖí=ëâ~=
ãçíçêÇêáîå~=ã~ëâáåÉê=~îä®Öëå~ë=
Ñê™å=ä~ëíÄáä=ÉääÉê=íê~áäÉê=çÅÜ=ëí®ää~ë=
é™=ã~êâÉå=îáÇ=í~åâåáåÖK=
lã=ÇÉíí~=Éà=®ê=ã∏àäáÖí=ã™ëíÉ=
ë™Ç~å~=ã~ëâáåÉê=í~åâ~ë=ãÉÇ=
â~åáëíÉê=çÅÜ=áåíÉ=ÇáêÉâí=Ñê™å=
ÄÉåëáåéìãéÉåK

Ó i™í=îáÇ=í~åâåáåÖ=~ääíáÇ=éáëíçäãìåJ
ëíóÅâÉí=äáÖÖ~=~å=ãçí=í~åâÉåëJ=ÉääÉê=
â~åáëíÉêåë=∏ééåáåÖ=íáääë=í~åâåáåÖÉå=
®ê=âä~êK=^åî®åÇ=Éà=~êêÉíÉêáåÖëJ
ëé~âÉå=Ñ∏ê=âçåíáåìÉêäáÖ=é™ÑóääåáåÖK

Ó £îÉêÑóää=Éà=í~åâÉåK=cóää=í~åâÉå=ìéé=
íáää=Å~=O=Åã=ìåÇÉê=é™ÑóääåáåÖëê∏êÉíë=
∏ééåáåÖ=ë™=~íí=Äê®åëäÉí=â~å=Éñé~åJ
ÇÉê~K

Ó e™ää=Äê®åëäÉí=é™=~îëí™åÇ=íáää=ÖåáëíçêI=
∏ééÉå=ÉäÇI=î~êåáåÖëä~ãéçê=çÅÜ=
~åÇê~=î®êãÉJ=çÅÜ=í®åÇâ®ääçêK

Ó q~åâ~=~äÇêáÖ=á=ëäìíå~=êìãI=ÉÑíÉêëçã=
ÇÉí=é™=ë™=ë®íí=ÄáäÇ~ë=ä®íí~åí®åÇäáÖ~=
™åÖçêK

Ó o∏âåáåÖ=Ñ∏êÄàìÇÉåK

Ó hçåíêçääÉê~=Äê®åëäÉäÉÇåáåÖ~êå~I=
í~åâÉåI=í~åâäçÅâÉí=çÅÜ=Ñ∏êÄáåÇÉäJ
ëÉÇÉä~êå~=ê∏ê~åÇÉ=ëéêáÅâçê=ÉääÉê=
çí®íí~=ëí®ääÉåK=
_óí=ìí=ÇÉã=îáÇ=ÄÉÜçîK

Ó pÉ=íáää=~íí=í®åÇëíáÑíI=~îÖ~ëê∏êI=í~åâJ
äçÅâ=çÅÜ=äìÑíÑáäíÉê=®ê=ãçåíÉê~ÇÉ=
Ñ∏êÉ=ëí~êíK

Ó c∏êë∏â=Éà=ëí~êí~=ãçíçêå=ìí~å=
í®åÇëíáÑíK

Ó s®åí~=íáääë=ÉîÉåíìÉääí=ìíëéáääí=Äê®åëäÉ=
~îÇìåëí~í=áåå~å=ãçíçêå=ëí~êí~ëK

Ó sáÇ=ÇêáÑí=~î=ã~ëâáåÉê=äìí~=~äÇêáÖ=
ãçíçêå=ÉääÉê=ã~ëâáåÉå=ë™I=~íí=
Äê®åëäÉ=â~å=êáåå~=ìíK

Ó ^åî®åÇ=~äÇêáÖ=ÅÜçâÉå=Ñ∏ê=~íí=
ëí~åå~=ãçíçêåK

Ó q∏ã=~ääíáÇ=í~åâÉå=Ñ∏êÉ=íê~åëéçêí=
~î ã~ëâáåÉêK

Ó c∏êî~ê~=~äÇêáÖ=ÄÉåëáå=ÉääÉê=ã~ëJ
âáåÉê=ãÉÇ=Ñìää=í~åâ=á=å®êÜÉíÉå=
~î î®êãÉëóëíÉãI=ìÖå~êI=î~êãJ
î~ííÉåÄÉêÉÇ~êÉ=ëçã=Ü~ê=î~êåáåÖëJ
ä~ãéçê=ÉääÉê=~åÇê~=í®åÇâ®ääçêI=
ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=â~å=~åí®åÇ~=ÄÉåëáåJ
™åÖçêå~K

bñéäçëáçåëJ=çÅÜ=
Äê~åÇÑ~ê~>

k®ê=ãçíçêå=ëí~êí~ë=ìééëí™ê=ÖåáëíçêK=
aÉëë~=â~å=~åí®åÇ~=ä®íí~åí®åÇäáÖ~=
™åÖçê=á=å®êÜÉíÉåK=
aÉíí~=â~å=äÉÇ~=íáää Éñéäçëáçå=ÉääÉê=
Äê~åÇK
Ó pí~êí~=Éà=ãçíçêå=á=å®êÜÉíÉå=~î=ÇÉJ
ÑÉâí~=Ö~ëÇêáîå~=~åä®ÖÖåáåÖ~êK

Ó ^åî®åÇ=Éà=ëí~êíÜà®äé=ëçã=ëí™ê=
ìåÇÉê=íêóÅâI=ÉÑíÉêëçã=ÇÉê~ë=
™åÖçê ®ê=ä®íí~åí®åÇäáÖ~K

hî®îåáåÖëêáëâ>
jçíçêÉê=Ñêáë®ííÉê=âçäãçåçñáÇI=
Éå äìâíJ=çÅÜ=Ñ®êÖä∏ë=ÖáÑíáÖ=Ö~ëK=
få~åÇåáåÖ=~î=âçäãçåçñáÇ=â~å=äÉÇ~=
íáää óêëÉäI=ãÉÇîÉíëä∏ëÜÉí=çÅÜ=Ñ~ê~=
Ñ∏ê äáîÉíK
Ó pí~êí~=ãçíçêå=çÅÜ=ä™í=ÇÉå=î~ê~=
áÖ™åÖ=ÉåÇ~ëí=ìíçãÜìëK

Ó pí~êí~=Éà=ãçíçêå=çÅÜ=ä™í=ÇÉå=áåíÉ=
î~ê~=áÖ™åÖ=á=ëäìíå~=êìãI=®îÉå=
çã Ñ∏åëíÉê=çÅÜ=Ç∏êê~ê=®ê=∏ééå~K

!

!

!

!
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oáëâ=Ñ∏ê=éÉêëçåëâ~Ççê>
bå=ç~îëáâíäáÖ=ëí~êí=â~å=äÉÇ~=íáää=ëî™ê~=
ëâ~Ççê=êÉëé=íáää=Äê~åÇ=ÉääÉê=ÉäÉâíêáëâ~=
ëí∏í~êK
Ó aê~=~ääíáÇ=~î=í®åÇëíáÑíëâçåí~âíÉå=
Ñ∏êÉ=~ää~=áåëí®ääåáåÖëJ=çÅÜ=êÉé~J
ê~íáçåë™íÖ®êÇÉê=çÅÜ=Ü™ää=ÇÉå=
é™ ~îëí™åÇ=íáää=í®åÇëíáÑíÉíK

Ó ^åî®åÇ=ÉåÇ~ëí=ÖçÇâ®åÇ=í®åÇåáåÖëJ
íÉëí~éé~ê~í=Ñ∏ê=í®åÇåáåÖëíÉëíÉêK

Ó q®åÇåáåÖëíÉëíÉê=Ñ™ê=Éà=Ö∏ê~ë=ãÉÇ=
Äçêíí~ÖÉí=í®åÇëíáÑíK

c∏êÄê®ååáåÖëÑ~ê~>=
_ê~åÇÑ~ê~>

bå=~êÄÉí~åÇÉ=ãçíçê=~äëíê~ê=î®êãÉK=
sáëë~=ãçíçêÇÉä~êI=ë®êëâáäí=~îÖ~ëJ
ê∏êÉíI=Ääáê=ãóÅâÉí=ÜÉí~K=sáÇ=ÄÉê∏êáåÖ=
â~å=ëî™ê~=Äê®ååëâ~Ççê=ìééëí™K=
_ê®ååÄ~êí=ã~íÉêá~ä=ëçã=ä∏îI=Öê®ëI=
Äìëâ~ê=çëî=â~å=Ñ~íí~=ÉäÇK
Ó i™í=~ääíáÇ=~îÖ~ëê∏êI=ÅóäáåÇÉêÄäçÅâ=
çÅÜ=âóäÑä®åë~ê=ëî~äå~=áåå~å=ÇÉ=
ÄÉê∏êëK

Ó e™ää=Ä~êå=Äçêí~=Ñê™å=ÇÉå=î~êã~=
ÉääÉê=ä∏é~åÇÉ=ãçíçêåK

Ó ^îä®Öëå~=Äê®ååÄ~êí=ã~íÉêá~ä=á=
å®êÜÉíÉå=~î=~îÖ~ëê∏ê=çÅÜ=ÅóäáåÇÉêK

oáëâ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê>=
_ê~åÇÑ~ê~>

q®åÇÖåáëíçê=â~å=Ñ∏êçêë~â~=Äê~åÇ=
ÉääÉê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~êK

oáëâ=Ñ∏ê=éÉêëçåëâ~Ççê>
oçíÉê~åÇÉ=ÇÉä~ê=â~å=îáÇê∏ê~=Ü®åÇÉêI=
Ñ∏ííÉêI=Ü™êI=âä®ÇÉê=ÉääÉê=âä®ÇÉëÇÉä~ê=
ÉääÉê=êáî~=ÇÉã=ãÉÇ=ëáÖK=
aÉí=â~å=äÉÇ~=íáää=ëî™ê~=ëâ~ÇçêK
Ó ^åî®åÇ=ÉåÇ~ëí=ã~ëâáåÉå=ãÉÇ=
ãçåíÉê~ÇÉ=ëâóÇÇë~åçêÇåáåÖ~êK

Ó e™ää=Ü®åÇÉê=çÅÜ=Ñ∏ííÉê=é™=~îëí™åÇ=
íáää=êçíÉê~åÇÉ=ÇÉä~êK

Ó _áåÇ=ìéé=ä™åÖí=Ü™ê=çÅÜ=í~=~î=~ää~=
ëãóÅâÉå=Ñ∏êÉ=~êÄÉíÉíK

Ó ^åî®åÇ=Éà=ä∏ëí=ëáíí~åÇÉ=âä®ÇëÉäI=
åÉÇÜ®åÖ~åÇÉ=ëå∏êÉå=ÉääÉê=ä∏ë~=
ÇÉí~äàÉê=ëçã=â~å=Ñ~ëíå~K

oáëâ=Ñ∏ê=éÉêëçåëâ~Ççê>
aÉå=ëå~ÄÄ~=áåÇê~ÖåáåÖÉå=~î=ëí~êíJ
ëå∏êÉí=EÄ~Åâëä~Ö=í=Éñ=îáÇ=ÑÉäí®åÇåáåÖF=
Çê~ê=Ü~åÇÉå=çÅÜ=~êãÉå=ëå~ÄÄ~êÉ=
ãçí=ãçíçêå=®å=ã~å=â~å=ëä®éé~=
ëí~êíÜ~åÇí~ÖÉíK=
e®êáÖÉåçã=â~å=ëâ~Ççê=ìééëí™K

Ó c∏ê=~íí=ëí~êí~=ãçíçêåW=aê~=ä™åÖJ
ë~ãí=á=ëí~êíÜ~åÇí~ÖÉí=íáääë=Éíí=ãçíJ
ëí™åÇ=ã®êâë=çÅÜ=ëí~êí~=ëÉÇ~å=
ãÉÇ=Éíí=ëå~ÄÄí=êóÅâK

Ó ^îä®Öëå~=~ää~=ä∏ë~=Ñ∏êÉã™ä=
é™ ãçíçêå=Ñ∏êÉ=ëí~êíK

Ó aáêÉâí=~åëäìíå~=ÇÉä~ê=ëçã=ëâ®êJ
âåáî~êI=Ñä®âíÜàìäI=Çêáî~åÇÉ=ÇÉä~ê=
çëî ã™ëíÉ=î~ê~=ë®âÉêí=ãçåíÉê~ÇÉK

oáëâ=Ñ∏ê=éÉêëçåëâ~Ççê>=
pâ~Ççê=é™=ã~ëâáåÉå>

aÉ=é™=Ñ~ÄêáâÉå=Ñ∏êáåëí®ääÇ~=
ãçíçêáåëí®ääåáåÖ~êå~=Ñ™ê=Éà=®åÇê~ëK

Symboler på maskinen
På motorn finns det säkerhets- och 
varningsanvisningar i form av sym-
boler eller piktogram. 
Symbolerna har följande betydelse:

OBS! 
Varning för farokälla.

Läs igenom bruks-
anvisningen innan 
maskinen tas i bruk!

Varning för het yta!

Varning för giftiga 
ångor!

Använd ej maskinen 
när det regnar!

Bensin är 
lättantändlig!

Tanka oblyat bränsle!

Se till att dessa symboler på 
maskinen alltid är läsbara.

Motorbeskrivning

I denna bruksanvisning beskrivs 
olika modeller. Detaljer på bilderna 
kan avvika från din maskin.
Jämför bild 1 med din maskin och 
gör dig förtrodd med var de olika 
manöverorganen och inställnings-
anordningarna sitter.

Bild 1
1 Tanklock
2 Starthandtaget
3 Oljetanklock/mätsticka
4 Motorkåpa
5 Avgasrör
6 a) Tändstift

b) Tändstiftskontakt
7 Flödare (beroende på modell)
8 Luftfilter
9 Strömställare TILL/FRÅN 

(beroende på modell)
10 Choke 

(beroende på modell)
11 Bensinkran 

(beroende på modell)

Driftanvisningar

Kontroll före start
Rekommenderade oljesorter

l_p>
j~ëâáåÉå=äÉîÉêÉê~ë=ìí~å=Äê®åëäÉ=
çÅÜ ìí~å=çäà~=á=ãçíçêåK=
jçíçêå=â~å=í~=~îëÉî®êÇ=ëâ~Ç~=çã=
ÇÉå=í~ë=á=ÇêáÑí=ìí~å=íáääê®ÅâäáÖí=ãÉÇ=çäà~K=
c∏ê=ë™Ç~å~=ëâ~Ççê=Ö®ääÉê=áåíÉ=Ö~ê~åíáåK
 Fyll på olja innan motorn startas. 

Fyll inte på för mycket. Oljetanken 
har en volym på ca 0,6 l.

Använd endast 4-taktsoljor med 
följande eller bättre kvalitetsbeteck-
ningar SF / SG / SH / SJ.
Välj oljans viskositet i förhållande 
till utetemperaturen i nedanstående 
tabell:

a) Enkelviskositet
b) Universalviskositet

Vid allmän användning inom det nor-
mala temperaturområdet rekommen-
deras SAE30 för typ A och SAE 10W-
30 för typ B. 

!

!

!

!

!

!

!

-30º -20º

10w
20w
20

30
40

20w40, 20w50
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10w40
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-10º 0º 10º 20º 30º40º(ºC)
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b
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Om olja med enkelviskositet används, 
bör en olja som är an-passad till 
genomsnittstemperaturen 
i användningsområdet väljas 
i tabellen.

l_p>
dÉåçã=~åî®åÇåáåÖ=~î=Éå=ãáåÇÉêJ
î®êÇáÖ=çäà~=ÉääÉê=Éå=çäà~=Ñ∏ê=OJí~âíëJ
ãçíçêÉê=â~å=ãçíçêå=í~=ëâ~Ç~=êÉëé=
ÇÉëë=äáîëä®åÖÇ=êÉÇìÅÉê~ëK

Kontroll av oljeståndet

l_p>
pÉ=îáÇ=âçåíêçää=íáää=~íí=ã~ëâáåÉå=
ëí™ê é™=Éå=à®ãå=óí~=ãÉÇ=Ñê™åëä~ÖÉå=
ãçíçêK
Bild 2
 Skruva av oljetanklocket (1) och 

torka av oljestickan. 
 För in oljestickan i påfyllningsröret.

Skruva in den ett kvarts varv.
 Skruva ut oljestickan.
 Dra ut oljestickan och kontrollera 

oljenivån.
Om oljenivån är för låg, fyll 
långsamt på olja upp till den 
övre markeringen ”max.” 
på mätstickan. 

 Skruva fast oljestickan innan 
motorn startas.

l_p>
cóää=Éà=é™=Ñ∏ê=ãóÅâÉí=çäà~K=
lã=ÇÉí=Ñóääë=é™=Ñ∏ê=ãóÅâÉí=çäà~=â~å=
ÇÉí=äÉÇ~=íáää=ãçíçêëâ~ÇçêI=ê∏âìíJ
îÉÅâäáåÖI=ëí~êíëî™êáÖÜÉíÉêI=ëçíáÖí=
í®åÇëíáÑí=ÉääÉê=çäàÉÑ∏êçêÉå~í=çäàÉÑáäíÉêK

Rekommenderade bränslen

c~ê~>
Ó råÇÉê=îáëë~=çãëí®åÇáÖÜÉíÉê=
®ê ÄÉåëáå=óííÉêëí=ä®íí~åí®åÇäáÖ=
çÅÜ ÉñéäçëáçåëÑ~êäáÖK

Ó q~åâ~=ÉåÇ~ëí=á=î®äîÉåíáäÉê~Ç=çãJ
ÖáîåáåÖ=çÅÜ=ãÉÇ=Ñê™åëä~ÖÉå=
ãçíçêK=o∏â=Éà=çÅÜ=ëä™=~î=~ää~=
í®åÇâ®ääçê=áåçã=í~åâçãê™ÇÉí=
çÅÜ=á=å®êÜÉíÉå=~î=Äê®åëäÉÑ∏êJ
î~êáåÖëéä~íëÉêK

Ó £îÉêÑóää=Éà=ÄÉåëáåí~åâÉå=EÇÉí=Ñ™ê=
Éà Ñáåå~ë=å™Öçí=Äê®åëäÉ=á=é™ÑóääJ
åáåÖëê∏êÉíFK=pÉ=ÉÑíÉê=í~åâåáåÖ=
íáää ~íí=í~åâäçÅâÉí=®ê=çêÇÉåíäáÖí=
ëí®åÖí=çÅÜ=ë®âê~íK

Ó pÉ=îáÇ=í~åâåáåÖ=íáää=~íí=áåÖÉí=Äê®åëäÉ=
ëéáääëK=ríëéáääí=Äê®åëäÉ=çÅÜ=ÄÉåëáåJ
™åÖçê=â~å=~åí®åÇ~ëK=lã=Äê®åëäÉ=
ëéáääíëI=ëÉ=íáää=~íí=ÇÉíí~=çãê™ÇÉ=íçêâ~í=
áåå~å=ãçíçêå=ëí~êí~ë=áÖÉåK

Ó råÇîáâ=ìééêÉé~Ç=ÉääÉê=ä®åÖêÉ=ÜìÇJ
âçåí~âí=ÉääÉê=~íí=~åÇ~ë=áå=™åÖçêå~K

oáëâ=Ñ∏ê=ãçíçêëâ~Ç~>
Ó _ä~åÇ~=áåíÉ=Äê®åëäÉ=çÅÜ=çäà~K
Ó ^åî®åÇ=ÉåÇ~ëí=êÉåíI=Ñ®êëâí=çÅÜ=
ÄäóÑêáíí=Äê®åëäÉK

Ó ^åî®åÇ=ÉåÇ~ëí=Äê®åëäÉ=ãÉÇ=
UT=ÉääÉê=ãÉê=çâí~åK

Ó ^åî®åÇ=áåíÉ=Äê®åëäÉ=ãÉÇ=
ëéÉÅáÑáâ~íáçåÉå=b=URLbNRK

Ó i~Öê~=ÉåÇ~ëí=Éå=Äê®åëäÉã®åÖÇ=
ëçã=â~å=Ñ∏êÄêìâ~ë=áåçã=PM=Ç~Ö~êK

Ó pÉ=íáää=~íí=áåÖÉå=ëãìíë=çÅÜ=áåÖÉí=
Ç~ãã=ÉääÉê=î~ííÉå=âçããÉê=
áå=á=í~åâÉåK

Kontroll av bensinståndet

l_p>
i™í=ãçíçêå=ëî~äå~=ãáåëí=íî™=ãáåìíÉê=
Ñ∏êÉ=í~åâåáåÖK
 Rengör området omkring påfyll-

ningsröret innan tanklocket 
öppnas och det tankas.

 Fyll tanken upp till ca 2 cm under 
påfyllningsrörets öppning så att 
bränslet kan expandera.

Motorstart

c~ê~>
e™ää=~ääíáÇ=Ü®åÇÉê=çÅÜ=Ñ∏ííÉê=
é™ ~îëí™åÇ=íáää=ê∏êäáÖ~=ÇÉä~êK=
^åî®åÇ áåÖÉå=ëí~êíÜà®äé=ëçã=
ëí™ê ìåÇÉê=íêóÅâK=
üåÖçêå~=®ê=ä®íí~åí®åÇäáÖ~K

c~ê~>=
c∏äà=~ää~=~åîáëåáåÖ~ê=á=Äêìâë~åîáëJ
åáåÖÉå=Ñ∏ê=ÇÉå=ã~ëâáå=ëçã=ãçíçêå=
®ê=áåÄóÖÖÇ=áK

Info:
Vissa modeller har 
– ingen choke resp ingen flödare:

Motorn ställs automatiskt in på resp 
start.

– ingen gasspak:
Varvtalet ställs in automatiskt. 
Motorn går alltid med optimalt 
varvtal.

Bild 3

Förbereda motorn för start
Vid kall motor:
 Ställ gasspaken (1, såvida sådan 

finns) på .
eller
 Dra ut choken (10, bild 1, såvida 

sådan finns).
eller
 Tryck på flödaren (7, bild 1; såvida 

sådan finns):
– vid temperatur över 10 °C:

tryck 1–3x
– Vid temperatur under 10 °C:

tryck 3–5x

Info:
– Förslut lufthålet på flödarknappen 

med fingret när flödaren trycks.
– Använd flödaren igen om motorn 

inte startar.
Vid varm motor:
 Ställ gasspaken (1, såvida sådan 

finns) på MAX/ .

Info
Även vid varm motor kan det 
eventuellt vara nödvändigt att
– använda choken (såvida sådan 

finns)
eller
– använda flödaren 1 gång

(såvida sådan finns).

Start med handstartanordning
 Öppna bensinkranen (11, bild 1; 

såvida sådan finns).
 Ställ strömställaren TILL/FRÅN 

på motorn (9, bild 1; såvida den 
finns) på ”On/I”.

 Ställ dig bakom maskinen, tryck 
säkerhetshandtaget (2, såvida 
sådant finns) nedåt och håll det 
tryckt mot stången.

 Dra något i starthandtaget (3) 
tills motstånd märks. 
Dra då snabbt och kraftigt för 
att övervinna kompressionen 
och för att förhindra backslag. 
Upprepa startförsöket vid behov.

l_p>
i™í=áåíÉ=ëí~êíÜ~åÇí~ÖÉí=ëä™=íáääÄ~â~=
ãçí=ãçíçêåK=c∏ê=ÇÉí=ä™åÖë~ãí=
íáääÄ~â~=Ñ∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=ëâ~Ççê=é™=
ëí~êí~åçêÇåáåÖÉåK

!

!

!

!
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Start med elektrisk startanord-
ning (beroende på modell)
 Skilj laddaren från nätet och 

maskinen.
 Öppna bensinkranen (11, bild 1; 

såvida sådan finns).
 Ställ strömställaren TILL/FRÅN 

på motorn (9, bild 1; såvida den 
finns) på ”On/I”.

 Ställ dig bakom maskinen, tryck 
säkerhetshandtaget (2, såvida 
sådant finns) nedåt och håll det 
tryckt mot stången.

 Vrid nyckeln på styrstången (4) 
åt höger och håll den tills motorn 
startar. 
– Max 5 sekunder per startförsök.
– Vänta 20 sekunder till nästa 

startförsök.

Efter motorstart
 Ställ gasspaken (såvida sådan 

finns) i önskat läge:
= högt motorvarvtal
= lågt motorvarvtal

 Tryck in choken (10, bild 1, såvida 
sådan finna) när motorn är 
varmkörd.

Motorstopp
Bild 3
 Släpp säkerhetshandtaget 

(såvida sådant finns).

eller
 Ställ gasspaken (såvida sådan 

finns) på STOP/ .
eller
 Ställ strömställaren TILL/FRÅN 

på motorn (9, bild 1; såvida 
den finns) på ”Off/0”.

 Stäng bensinkranen (11, bild 1; 
såvida sådan finns).

Info
Dra ut startnyckeln (såvida sådan 
finns) när du ställer ifrån dig eller 
lämnar maskinen.

Skötsel

c~ê~>
pí®åÖ=~ääíáÇ=~î=ãçíçêå=çÅÜ=ä™í=ÇÉå=
ëî~äå~=áåå~å=ëâ∏íëÉä=ÉääÉê=êÉåÖ∏êáåÖ=
é™Ä∏êà~ëK=aê~=~ääíáÇ=~î=í®åÇëíáÑíëJ
âçåí~âíÉå=Ñ∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=ç~îëáâíäáÖ=
ëí~êíK

l_p>
Ó jçíçêå=®ê=é™=Ñ~ÄêáâÉå=çéíáã~äí=
áåëí®ääÇ=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=ÉÑÑÉâí=çÅÜ=
Ñ∏êÄêìâåáåÖK==s~êàÉ=®åÇêáåÖ=~î=
ÇÉëë~=áåëí®ääåáåÖ~ê=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=
Ö∏ê~ë=ÖÉåçã=íáääîÉêâ~êÉå=ÉääÉê=
~î ~ìíçêáëÉê~Ç=éÉêëçå~äK

Ó lã=ãçíçêå=ã™ëíÉ=äìí~ë=Ñ∏ê=
íê~åëéçêíI=áåëéÉâíáçå=ÉääÉê=Ñ∏ê=~íí=
~îä®Öëå~=Öê®ë=ã™ëíÉ=~ääíáÇ=
í®åÇëíáÑíÉí=î~ê~=êáâí~í=ìéé™í=ë™I=~íí=
áåÖ~=ãçíçêëâ~Ççê=â~å=ìééëí™=
ÖÉåçã=Äê®åëäÉ=ÉääÉê=çäà~K

Ó oÉëÉêîÇÉä~ê=ã™ëíÉ=ìééÑóää~=
íáääîÉêâ~êÉåë=âê~îK

Ó ^åî®åÇ=Ç®êÑ∏ê=ÉåÇ~ëí=çêáÖáå~äJ
êÉëÉêîÇÉä~ê=ÉääÉê=~î=íáääîÉêâ~êÉå=
ÖçÇâ®åÇ~=êÉëÉêîÇÉä~êK=i™í=ÉåÇ~ëí=
Ñ~ÅâîÉêâëí~Ç=ìíÑ∏ê~=êÉé~ê~íáçåÉêK

För att upprätthålla motorns pres-
tanda är regelbundna inspektioner 
och justeringar nödvändiga. 
Regelbunden skötsel säkerställer lång 
livslängd. 
Nödvändiga skötselintervall och 
åtgärder som måste unföras framgår 
av nedanstående tabell. Intervallen 
efter drifttimmar resp övriga 
tidsangivelser måste beaktas. Vid drift 
under svåra villkor måste skötsel 
utföras oftare.
Låt en fackverkstad kontrollera och 
sköta maskinen vid säsongens slut.

Skötselschema

!

Skötselåtgärder
efter 

de 5 första 
drifttimmarna

före varje an-
vändning eller 
var 5 timmar

en gång per 
säsong eller 

var 25 timmar

en gång per 
säsong eller 

var 50 timmar

en gång per 
säsong eller 

var 100 timmar

Rengöra motorkåpan 

Kontroll av motoroljan 

Byte av motorolja  1) 

Luftfilterkontroll 

Luftfilterskötsel 2)

Tändstiftskontroll 

Tändstiftsskötsel 

Byte av bensinfilter 

Rengöring/byte av kolfilter 2)

Rengöring av 
avgasrörsområdet



1) Vid större belastning eller vid höga omgivningstemperaturer.
2) Rengör oftare vid dammig omgivning.
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Oljekontroll
 Kontrollera oljeståndet före varje 

motorstart.
 Se till att det föreskrivna olje-

ståndet alltid beaktas. 
Se ”Kontroll av oljeståndet”.

Oljebyte

c~ê~>
péáääçäà~=â~å=äÉÇ~=íáää=ÜìÇÅ~åÅÉê=
çã ÇÉå=çÑí~=çÅÜ=ä®åÖÉ=âçããÉê=
á ÄÉê∏êáåÖ=ãÉÇ=ÜìÇÉåK=
ûîÉå=çã=ÇÉíí~=®ê=ãóÅâÉí=çë~ååçäáâí=
çã=ã~å=áåíÉ=Ç~ÖäáÖÉå=Ü~åíÉê~ê=
ëéáääçäà~I=®ê=ÇÉí=ä®ãéäáÖí=~íí=ÉÑíÉê=
~êÄÉíÉ=ãÉÇ=ëéáääçäà~=~íí=ë™=ëå~êí=ëçã=
ã∏àäáÖí=íî®íí~=Ü®åÇÉêå~=åçÖÖê~åí=
ãÉÇ=íî™ä=çÅÜ=î~ííÉåK

l_p>
q~éé~=~î=çäà~å=å®ê=ãçíçêå=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=
®ê=î~êã=ãÉå=áåíÉ=ä®åÖêÉ=ÜÉí=EÜ®êîáÇ=
êáååÉê=çäà~å=ìí=ëå~ÄÄí=çÅÜ=Ñìääëí®åÇáÖíFK
Bild 4
 Ta av oljetanklocket (1).
 Tappa av oljan i ett lämpligt kärl 

genom att:
– Öppna oljepluggen (2) resp (3) 

– beroende på utförande
eller
– luta maskinen åt sidan 

(luftfiltersidan uppåt).

c~ê~>
i™í=ãçíçêå=Ö™=íáääë=ÄÉåëáåí~åâÉå=
®ê íçãI=áåå~å=ã~ëâáåÉå=äìí~ë=
Ñ∏ê=~íí=í~éé~=~î=çäà~K
 Skruva i oljeavtappningspluggen 

(såvida den var öppnad) ordentligt 
igen.

 Fyll oljetanken med den rekom-
menderade oljan och kontrollera 
oljenivån.

 Fäst oljetanklocket igen.

Info
Spillolja ska alltid hanteras enligt 
gällande miljöskyddsbestämmelser. 
Det rekommenderas att spilloljan 
samlas upp i en tät behållare och 
transporteras till en insamlingsställe 
för spilloja. Häll den inte i soporna 
och häll inte heller ut den på marken.

Luftfilterskötsel
Ett smutsigt luftfilter hindrar lufttill-
förseln till förgasaren. För att undvika 
förgasarens felfunktion bör luftfiltret 
rengöras/bytas regelbundet. 
I mycket dammig omgivning kan det 
vara nödvändigt att sköta det oftare.
Ett pappersfilter kan ej rengöras och 
måste bytas ut enligt skötselintervall.

c~ê~>
^åî®åÇ=~äÇêáÖ=ÄÉåëáå=ÉääÉê=ä∏ëåáåÖëJ
ãÉÇÉä=ãÉÇ=ä™Ö=Ñä~ããéìåâí=Ñ∏ê=~íí=
êÉåÖ∏ê~=äìÑíÑáäíêÉíK=aÉí=®ê=Ñ~ê~=Ñ∏ê=
Äê~åÇ=ÉääÉê=ÉñéäçëáçåK

l_p>
i™í=~äÇêáÖ=ãçíçêå=Ö™=ìí~å=äìÑíÑáäíÉêK=
aÉí=â~å=äÉÇ~=íáää=ãçíçêëâ~Ç~=ÉääÉê=
∏â~í=ãçíçêëäáí~ÖÉK
Bild 5
Typ A:
 Vrid luftfilterskyddet (1) moturs 

(åt vänster) och dra ut det bakåt.
 Avlägsna pappersfilterelementet (3).
 Rengör luftfilterskyddet (1) och 

monteringsflänsen (4).
 Montera nytt pappersfilterelement 

i luftfilterskyddet.
 Tryck in luftfilterskyddets hållare 

(2) i monteringsflänsens motsva-
rande öppningar (5) och vrid 
medurs (åt höger) till stoppet.

 Kontrollera att luftfilterskyddet 
är riktigt monterat!

Typ B: 
 Tryck på luftfilterskyddets (1) 

hållare (2) och ta av locket.
 Avlägsna pappersfilterelementet (3).
 Slå papperselementet lätt mot en 

hård yta för att avlägsna smutsen 
eller blås bort föroreningar inifrån 
genom filtret med tryckluft. 
Försök aldrig att borsta ut smutsen; 
borsten bara gnider den in i fibrerna. 
Byt ut papperselementet om det 
är mycket smutsigt.

 Sätt pappersfilterelementet 
in igen.

 Montera skyddet:
– Tryck in luftfilterskyddets under 

hållare i luftfilterhusets (4) 
motsvarande undre öppningar.

– Tryck luftfilterskyddet uppåt 
tills de övre hållarna (2) snäpper 
fast i de övre öppningarna (5).

 Kontrollera att luftfilterskyddet 
är riktigt monterat!

Tändstiftsskötsel

c~ê~>
i™í=ãçíçêå=ëî~äå~K
q®åÇåáåÖëíÉëíÉê=Ñ™ê=Éà=Ö∏ê~ë=ãÉÇ=
Äçêíí~ÖÉí=í®åÇëíáÑíK=c∏êë∏â=~äÇêáÖ=~íí=
ëí~êí~=ãçíçêå=ìí~å=í®åÇëíáÑíK
För att motorn ska fungera riktigt, 
måste tändstiftets elektrodavstånd 
vara riktigt inställt och elektroderna 
inte nedsmutsade.
Bild 6
 Dra av tändstiftskontakten (1) 

och skruva ut tändstiftet (2) med 
en tändstiftsnyckel.

 Kontrollera tändstiftet visuellt. 
Byt tändstift om det är tydligt slitet 
eller om isolatorn är skadad. 

 Rengör tändstiftet med en stål-
borste om det ska användas igen.

 Mät elektrodavståndet med ett 
slitsmått. Justera vid behov av-
ståndet genom att böja sidel-
ektroden. Elektrodavståndet ska 
vara 0,70–0,80 mm (bild 7).

 Kontrollera att tändstiftets tät-
ningsring är i bra skick och skruva 
därefter i tändstiftet för hand, för 
att undvika skador på gängan.

 Dra därefter åt tändstiftet med 
en tändstiftsnyckel.

l_p>
aê~=Éà=™í=í®åÇëíáÑíÉí=Ñ∏ê=Ü™êíK=
_É~âí~ Ñ∏äà~åÇÉ=î®êÇÉå=Ñ∏ê=~íí=Çê~=
™í í®åÇëíáÑíÉí=ãÉÇ=Éå=í®åÇëíáÑíëåóÅâÉäW

Ó kóíí=í®åÇëíáÑí=ã~ñ=NLO=î~êîK

Ó ^åî®åí=í®åÇëíáÑí=ã~ñ=NLU=Ó
NLQ=î~êîK

cÉä~âíáÖí=™íÇê~ÖÉí=í®åÇëíáÑí=â~å=Ääá=
ãóÅâÉí=ÜÉíí=çÅÜ=ëâ~Ç~=ãçíçêåK

Kol-/bensinfiltrets skötsel
Låt dessa serviceåtgärder utföras 
endast av en fackverkstad enligt 
skötselschemat.

!

!

!

!
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Motorrengöring

Låt motorn svalna minst en timma 
före rengöring om den varit igång. 
Avlägsna gräs och smuts på motorn 
regelbundet. Rengör fingerskyddet 
och området omkring avgasröret. 
Använd härför en borste eller tryck-
luft.

l_p>
péêìí~=áåíÉ=~î=ãçíçêå=ãÉÇ=î~ííÉåI=
ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=â~å=Ñ∏êçêÉå~=Äê®åëäÉíK=
s~ííÉå=Ñê™å=Éå=íê®ÇÖ™êÇëä~åÖ=ÉääÉê=
Ü∏ÖíêóÅâëíî®íí=â~å=çÅâë™=íê®åÖ~=
áå=á=äìÑíÑáäíêÉí=ÉääÉê=~îÖ~ë∏ééåáåÖÉå=
çÅÜ=ëâ~Ç~=ãçíçêåK

c~ê~>
pãìíë~îä~ÖêáåÖ~ê=çãâêáåÖ=~îÖ~ëJ
ê∏êÉí=â~å=äÉÇ~=íáää=Äê~åÇK=
hçåíêçääÉê~ çÅÜ=êÉåÖ∏ê=ÇÉíí~=
çãê™ÇÉ=Ñ∏êÉ=î~êàÉ=~åî®åÇåáåÖK

Förvaring

Info
Vid mer än 30 dagars förvaring kan 
bränslets tillsättas en stabilisator. 
Kontakta din fackhandlare eller 
kundtjänstverkstaden.
För att förhindra avlägringar i bränsle-
systemet och särskilt i viktiga delar 
av förgasaren, bör motorer som för-
varas mer än 30 dagar ej ha något 
bränsle i tanken.

 Låt motorn gå tills tanken är tom 
och motorn stannar.

 Byt olja. Se ”Oljebyte”.
 Ta ut tändstiftet och fyll ca 15 ml 

motorolja i cylindern. 
Skruva i tändstiftet igen och dra 
långsamt i startsnöret för att 
fördela oljan.

 Avlägsna gräs och smuts omkring 
motorn, under motorskyddet och 
omkring avgasröret. 

 Lackera över ställen där färgen 
flagat av och lägg på ett tunt skikt 
olja på andra ytor som kan rosta.

 Ställ maskinen på en ren, torr och 
välventilerad plats och inte i när-
heten av maskiner som arbetar 
med en flamma eller en varnings-
lampa som t.ex. värmesystem, 
varmvattenberedare eller tvättor-
kar. Undvik dessutom platser i när-
heten av gnistbildande elmotorer 
eller platser där elverktyg används.

 Undvik om möjligt också förvarings-
platser med hög luftfuktighet, efter-
som det främjar bildningen av rost 
och korrosion.

 Ställ maskinen på en jämn yta 
när den ska förvaras. 
Om maskinen lutas kan bränsle 
eller olja rinna ut.

Tillvägagångssätt efter 
längre förvaring
 Kontrollera motorn enligt beskriv-

ningen i avsnittet ”Kontroll före 
start”.

 Fyll tanken med färsk bensin 
om tanken tömts före förvaringen. 
Om en bensinkanister används för 
påfyllning, kontrollera att bensinen 
i den är färsk.

 Om cylindern var inoljad under 
förvaringen, bildas lite rök när 
motorn startas. Det är normalt.

Garanti

För varje land gäller vår represen-
tants garantivillkor. 
Eventuella fel på maskinen repareras 
kostnadsfritt under garantitiden, 
såvida orsaken är material- eller 
tillverkningsfel. 
Kontakta återförsäljaren eller vår 
representant vid garantifall.

Felsökning

!

Fel Möjlig orsak Åtgärd
Motorn startar inte. Säkerhetshandtaget ej tryckt. Tryck in säkerhetshandtaget (såvida sådant 

finns).
Inget bränsle i tanken. Fyll tanken med rent, färskt och oblyat 

bränsle.
Gammalt bränsle. Tappa av gammalt bränsle i ett lämpligt kärl 

utomhus. Fyll tanken med rent, färskt och 
oblyat bränsle.

Motorn kall, choke/flödare (såvida 
sådana finns) ej använts.

Använd choken/flödaren.
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Info
Kontakta din närmaste förhandlare med kundtjänstavdelningen vid större reparationer än ovannämnda åtgärder.

Motorn startar inte. Gasspaken ej ställd på ”START” resp 
på max varvtal.

Ställ gasspaken på ”START” – max varvtal.

Tändstiftskontakten ej monterad. Montera tändstiftskontakten på tändstiftet.
Tändstiftet smutsigt eller defekt. Rengör tändstiftet.

Justera elektrodavståndet eller byt 
tändstiftet.

Täppt bensinledning. Låt rengöra bensinledningen *).
Motorn går ojämnt. Choken (såvida sådan finns) använts. För tillbaka choken.

Tändstiftskontakten sitter löst. Sätt på tändstiftskontakten ordentligt.
Gammalt bränsle.
Vatten eller smuts i bränslesystemet.

Tappa av gammalt bränsle i ett lämpligt kärl 
utomhus. Fyll tanken med rent, färskt och 
oblyat bränsle.

Luftfiltret smutsigt. Rengör luftfiltret.
Tändstiftet defekt eller elektrodavståndet 
för stort.

Justera elektrodavståndet eller byt 
tändstiftet.

Motorn blir för varm. För lite motorolja. Fyll vevhuset med motsvarande mängd olja.
Luftflödet inskränkt. Avlägsna gräs och smuts i området omkring 

motorns kylflänsar och fläktkåpa.
Motorn feltänder vid 
högt varvtal.

Elektrodavståndet för litet. Ta ut tändstiftet och justera 
elektrodavståndet.

*) Dessa åtgärder får endast utföras i fackverkstad

Fel Möjlig orsak Åtgärd




