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DK: Læs brugsanvisningen før brug!

SE: Läs bruksanvisningen före 
användning!

DK: Brug høreværn!

SE: Använd hörselskydd!

DK: Brug arbejdshandsker!

SE: Använd arbetshandskar!

DK: Brug øjenværn!

SE: Använd ögonskydd!

DK: Brug støvmaske!

SE: Använd munskydd!

DK: Brug egnet fodtøj!

SE: Använd lämpliga skor!
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DKMULTIBESKÆREMASKINE MED 4 PÅSATSER
Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din 
nye multibeskæremaskine, beder vi dig 
gennemlæse denne brugsanvisning, før du 
tager maskinen i brug. 

Vi anbefaler dig desuden at gemme 
brugsanvisningen, hvis du senere skulle 
få brug for at genopfriske din viden om 
maskinens funktioner. 

Tekniske data

Motor:  2-takts 33 cm3 med rekylstart

Eff ekt: 0,85 kW

Brændstof:  olieblandet benzin, 40:1 (2,5%)
(bland 25 ml totaktsolie og 1 liter blyfri benzin)

Tankkapacitet, brændstof:  825 ml

Medfølgende tilbehør:

1 × brændstofbeholder 500 ml

1 × værktøjstaske i stof

1 × skiftenøgle M13/M19

1 × ringgaff elnøgle M8/M10

2 × stiftnøgler S5/S4

1 × beskyttelseshylster til grensavssværd

1 × dobbelt skulderrem med kliklås

Som buskrydder:
Samlet længde: 185 cm

Klinge: Ø255×1,4 mm

Centerhul: Ø25,4 mm

Arbejdsbredde: 255 mm

Lydeff ekt, LpA: 94,4 dB(A), KpA: 2,5 dB(A)

Lydtryk, LWALydtryk, LWALydtryk, L : 104,4 dB(A), KWA: 2,5 dB(A) 

Vibration 

Ved håndtag: 3,818 m/s2, K 1,5 m/s2

Ved støttegreb: 6,525 m/s2, K 1,5 m/s2

Som græstrimmer:
Samlet længde: 185 cm

Trimmertråd: Ø2,4 mm

Arbejdsbredde: 430 mm

Lydeff ekt, LpA: 96,2 dB(A), KpA: 2,5 dB(A)

Lydtryk, LWALydtryk, LWALydtryk, L : 103,4 dB(A), KWA: 2,5 dB(A)

Vibration 

Ved håndtag:  2,829 m/s2, K 1,5 m/s2

Ved støttegreb: 7,219 m/s2, K 1,5 m/s2

Som grensav:
Samlet længde: 208 cm

Sværd: 10” Oregon

Kæde: Oregon 91P040X

Ledtykkelse: 1,27 mm

Kædehastighed: 20 m/s

Tankkapacitet, kædeolie: 140 ml

Arbejdsbredde: 254 mm

Lydeff ekt, LpA: 93,9 dB(A), KpA: 2,5 dB(A)

Lydtryk, LWALydtryk, LWALydtryk, L : 108,2 dB(A), KWA: 2,5 dB(A)

Vibration 

Ved håndtag: 6,888 m/s2, K 1,5 m/s2

Ved støttegreb: 4,521 m/s2, K 1,5 m/s2
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Som hækkeklipper:
Samlet længde: 230 cm

Arbejdsbredde: 365 mm

Grentykkelse: maks. Ø24 mm

Vinkelindstillinger:  12 (fra -90 - +75°)

Lydeff ekt, LpA: 96,3 dB(A), KpA: 2,5 dB(A)

Lydtryk, LWALydtryk, LWALydtryk, L : 107,1 dB(A), KWA: 2,5 dB(A)

Vibration 

Ved håndtag:  7,132 m/s2, K 1,5 m/s2

Ved støttegreb: 5,502 m/s2, K 1,5 m/s2

Om vibrationsværdien
Tabellen viser, hvor lang tid man 
dagligt må udsætttes for vibration, hvis 
vibrationsbelastningen på 2,5 m/s2 ikke skal 
overskrides:

Vibration Maksimal tid

2,5 m/s2 8 timer

3,5 m/s2 4 timer

5,0 m/s2 2 timer

7,0 m/s2 1 time

10,0 m/s2 30 minutter

Særlige sikkerhedsforskrifter

Sikkerhedsforskrifter ved brug af maskinen
Sørg altid for at bære passende personlige 
værnemidler, når du arbejder med maskinen: 

• Sikkerhedsbukser med skæreværn 
fremstillet og godkendt iht. EN381-5.

• Sikkerhedssko med snitbeskyttelse 
fremstillet og godkendt iht. 
EN17250:2004.

• Sikkerhedshjelm fremstillet og godkendt 
iht. EN397.

• Beskyttelsesbriller fremstillet og 
godkendt iht. EN166.

• Høreværn fremstillet og godkendt iht. 
EN352.

• Beskyttelseshandsker, som er beregnet til 
skovarbejde.

Kraftige beskyttelseshandsker kan nedsætte 
vibrationer i hænderne. Hold regelmæssigt 
pauser i arbejdet med maskinen. 

Overskrid ikke den maksimale brugstid pr. 
dag i henhold til skemaet om vibration.

Personer under 18 år må ikke bruge 
maskinen.

Brugeren skal inden brug have læst 
brugsanvisningen, være grundigt instrueret 
i brug af maskinen og være vidende om 
de risici, der kan forekomme ved brug af 
maskinen.

Af hensyn til brugerens sikkerhed må der kun 
bruges originale reservedele ved reparation 
og vedligehold af maskinen.

Undlad af modi� cere maskinen på nogen 
måde!
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Brug aldrig maskinen, hvis gashåndtaget, 
sikkerhedsafbryderen og de øvrige 
sikkerhedsanordninger ikke fungerer 
korrekt.  Følg altid samtlige vedligeholdelses-
anvisninger for maskinen i afsnittet 
Vedligehold.

Start aldrig motoren, hvis luft� lteret ikke er 
monteret, eller hvis lyddæmperen er defekt. 

Stands omgående motoren, hvis der opstår 
motorproblemer.

Sluk motoren, og fj ern kablet fra tændrøret, 
inden du fj erner fastklemte genstande 
fra påsatsen, og inden rengøring eller 
vedligeholdelse af maskinen.

Brug altid beskyttelseshandsker, når du 
håndterer påsatserne. Hold krop, hænder og 
� ngre på sikker afstand af påsatsens kørende 
eller roterende dele under brug.

Påsatsens kørende eller roterende dele må 
ikke røre ved noget, når motoren startes.

Hold aldrig maskinen i hånden, når du starter 
den. Hvis påsatsen rammer dig, kan du 
komme alvorligt til skade.

Gå aldrig med maskinen, mens påsatsen 
kører eller roterer.

Læg aldrig maskinen fra dig, hvis den ikke 
er standset helt. Påsatsen fortsætter med 
at køre et kort øjeblik, efter at du slipper 
gashåndtaget.

Hold altid maskinen med begge hænder i 
det forreste håndtag og håndgrebet, når den 
er i brug.

Lad ikke andre personer eller dyr komme 
tættere end 15 meter på maskinen, mens 
den kører.

Sørg for, at maskinen ikke lækker brændstof 
under transport eller ved opbevaring.

Fastgør altid maskinen under transport, så 
den ikke kan bevæge sig og forårsage skade 
på personer og ting.

Rengør altid maskinen inden opbevaring.

Vær opmærksom på, at støjen fra maskinen 
kan forhindre dig i at høre advarsler 
og lignende. Vær opmærksom på dine 
omgivelser, mens du bruger maskinen.

Sikkerhedsforskrifter ved håndtering af 
brændstof
Motoren kører på olieblandet benzin 
1:40. Fyld derfor aldrig ren benzin, diesel, 
petroleum eller lignende i tanken. Bland kun 
totaktsolie til havemaskiner i benzinen. 

Bland brændstoff et i den medfølgende 
beholder. Sørg for, at benzinen og olien er 
blandet grundigt inden påfyldning.

Sørg for tilstrækkelig ventilation, når du 
blander og påfylder brændstof.

Påfyld aldrig brændstof, mens motoren kører 
eller er varm, da det kan medføre brandfare. 
Vent altid, indtil den er kølet af.

Rygning og brug af åben ild under 
påfyldning af brændstof og brug af maskinen 
er forbudt.

Påfyld aldrig brændstof i lukkede rum. 

Påfyldning af brændstof skal ske udendørs. 

Påfyld ikke for meget brændstof, da det 
medfører brandfare.

Aftør eventuelt spildt brændstof med en tør 
klud efter brændstofpåfyldning.

Kontrollér, at brændstofdækslet slutter 
tæt, da brændsto� ækager kan medføre 
brandfare.
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Efter påfyldning skal maskinen startes 
i en afstand af mindst 15 meter fra 
brændstofbeholderen og påfyldningsstedet.

Brændstoff et skal opbevares utilgængeligt 
for børn i en tydeligt mærket og godkendt 
beholder.

Sikkerhedsforskrifter ved 
anvendelsesområde
Maskinen må kun bruges udendørs. 

Udstødningsgasserne indeholder kulilte 
og kulbrinte, der er livsfarlige for både 
mennesker og dyr, hvis de indåndes.

Brug ikke maskinen i kraftig blæst eller 
nedbør eller ved dårlig sigtbarhed.

Brug kun maskinen i dagslys.

Brug aldrig maskinen stående på en stige 
eller lignende, og klatr ikke op i træer 
med maskinen, medmindre du er særligt 
uddannet til dette. Sørg altid for at stå fast og 
sikkert på jorden.

Hold øje med underlaget, når du bruger 
maskinen. Afsavede grene og hækafklip på 
jorden udgør en sikkerhedsrisiko, hvis du 
snubler over dem under arbejdet.

Planlæg arbejdet. Sørg for, at du eller andre 
ikke kan blive ramt af nedfaldende eller 
udslyngede genstande.

Motorens dele bliver varme under brug. 
Undgå at berøre dem, og lad ikke maskinen 
ligge på letantændeligt materiale (tørt græs, 
visne blade etc.), så længe motoren er varm.

Opbevar brændbare materialer på sikker 
afstand af motoren, da udstødningsgasserne 
er meget varme og kan antænde 
materialerne.

Sikkerhedsforskrifter ved brug som 
buskrydder
Brug altid beskyttelseshandsker, når du 
håndterer klingen. 

Vær opmærksom på, at maskinen kan ryste 
kraftigt eller slå tilbage, hvis klingen rammer 
hårde genstande.

Pas på, at du ikke ved et uheld kommer til at 
skære eller klippe elledninger, telefonkabler 
eller lignende over, og sørg altid for, at der 
ikke er mennesker eller dyr i nærheden af 
klingen eller trimmerhovedet, når maskinen 
startes eller er i brug.

Sikkerhedsforskrifter ved brug som 
hækkeklipper
Vær opmærksom på, at hækkeklipperen kan 
ryste kraftigt eller slå tilbage, hvis skæret 
rammer hårde genstande.

Brug ikke hækkeklipperen til at klippe andet 
end hække.

Pas på, at du ikke ved et uheld kommer til 
at klippe elledninger, telefonkabler eller 
lignende over, og sørg altid for, at der ikke er 
mennesker eller dyr i nærheden af skæret, 
når hækkeklipperen startes eller er i brug.

Sæt altid beskyttelsesskinnerne på 
skæret ved transport eller opbevaring af 
hækkeklipperen.

Sikkerhedsforskrifter ved brug som grensav
Sørg altid for, at der er tilstrækkelig kædeolie 
i tanken, og at kæden er � let og smurt.

Sav altid med undersiden af sværdet, når det 
er muligt, og undgå at save med spidsen af 
sværdet.
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Vær opmærksom på, at maskinen kan ryste 
kraftigt eller slå tilbage, når du saver med 
enden af sværdet.

Brug ikke maskinen til savning i andre 
materialer end træ.

Pas på, at du ikke ved et uheld kommer 
til at save elledninger, telefonkabler eller 
lignende over, og sørg altid for, at der ikke er 
mennesker eller dyr i nærheden af kæden, 
når maskinen startes eller er i brug.

Fjern sværdet fra arbejdsemnet, mens kæden 
stadig kører. Hvis kæden standser, mens 
den er i forbindelse med arbejdsemnet, kan 
brugeren blive trukket fremad og komme til 
skade. 

Sæt altid beskyttelseskappen på sværdet ved 
transport eller opbevaring af maskinen. 

Bemærk! Maskinen må kun bruges med 
den kombination af sværd og kæde, som er 
angivet i afsnittet Tekniske data.

Risici for personskade
Ved brug af maskinen skal du være særligt 
opmærksom på følgende risici:

• Kontakt med uafskærmede kørende 
eller roterende dele (risiko for snitsår og 
læsion)

• Uforudset pludselig bevægelse af 
påsatsen (risiko for snitsår og læsion)

• Bortslyngning af dele fra maskinen (risiko 
for læsion og øjenskader)

• Indånding af brændstofdampe, 
udstødningsgasser og savsmuld (risiko 
for forgiftning og lungeskade)

• Hudkontakt med benzin og olie (risiko for 
allergi og kræft)

• Kontakt med varm lyddæmper (risiko for 
forbrænding)

• Støj (risiko for høreskader ved manglende 
brug af godkendt høreværn)

Maskinens dele

Bemærk! Visse dele vises på andre 
illustrationer i denne brugsanvisning.

1. Støttegreb

1b. Håndtag

2. Øje til bæresele

3. Afbryderknap

4. Sikkerhedsknap

5. Luft� lterdæksel

6. Starthåndtag

7. Brændstoftank

8. Gashåndtag

9. Bæresele

10. Vingeskrue

11. Buskrydderklinge

12. Monteringsskruer og fj ederskiver

13. Yder� ange

14. Låsemøtrik til buskrydderklinge

15. Beskyttelsesskærm

15a. Afskæringskniv

16. Holder

17. Inder� ange

18. Beskyttelsesbøjle

19. Trimmerhoved

20. Forlænger

21. Kædeolietank

22. Kæde

23. Sværd

24. Choker

25. Primer

26. Sikringsstift

26a. Dæksel
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Tilbehør
27. Møtrik
28. Sekskantnøgle
29. Tændrørsnøgle
30. Brændstofbeholder
31. Skruetrækker
32. Skruenøgle
33. Hækkeklipperskær
34. Greb
35. Låsegreb
36. Låsegreb
37. Kædesmøringsskrue

Montering af støttegreb

Monter støttegrebet (1) og 
beskyttelsesbøjlen (18) på maskinen med 4 
monteringsskruer og 4 fj ederskiver (12) samt 
4 møtrikker (27) ved hjælp af sekskantnøglen 
(28).

Montering af påsats

Træk sikringsstiften (26) ud, og skub enden 
af påsatsens skaft ind i samleleddet, så 
drivakslen (a) i skaftet går i indgreb med 
drivsoklen på motordelen. Drej derefter 
vingemøtrikken for at fastspænde påsatsen. 

27
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Montering af beskyttelsesskærm

Monter beskyttelsesskærmen (15) på 
græstrimmer-/buskrydderpåsatsen med de 
medfølgende skruer.

Klargøring som buskrydder

Skru alle dele af spindelen. 

Sæt inder� angen (17) og buskrydderklingen  
(11) på spindelen. Sørg for at vende 
buskrydderklingen korrekt.

Sæt yder� angen (13) og holderen (16) på 
spindelen, og skru låsemøtrikken (14) fast på 
spindelens gevind med håndkraft mod uret. 
Bemærk: Venstregevind!

Bloker spindelen ved hjælp af sekskantnøgle 
(28).

Stram låsemøtrikken mod uret med den 
medfølgende tændrørsnøgle (29). 
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Klargøring som græstrimmer

Skru alle dele af spindelen.

Sæt inder� angen (17) på spindelens gevind.

Bloker spindelen ved hjælp af 
sekskantnøglen (28). 

Skru trimmerhovedet (19) på spindelen mod 
uret. Bemærk: Venstregevind!

De dele, der ikke er monteret, skal opbevares 
på et sikkert sted.

Montering af bæresele

Tag bæreselen (9) på, og indstil dens længde, 
så karabinhagen er cirka en håndbredde 
under din højre hofte.

Hægt karabinhagen (b) fast i øjet (2) på 
maskinen. 

I tilfælde af en nødsituation kan du trække 
i sikkerhedsudløseren (c) på bæreselen, så 
maskinen løsnes fra bæreselen, falder ned på 
jorden og går i stå. Denne mulighed må kun 
benyttes i absolutte nødstilfælde, da det kan 
medføre skade på maskinen!

19
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Påfyldning af brændstof

Motoren kører på en blanding af totaktsolie 
og blyfri benzin i forholdet 1:40 (bland 25 ml 
totaktsolie og 1 liter blyfri benzin).

Ryst brændstoftanken inden påfyldning, 
da det blandede brændstof kan skille ved 
længere tids opbevaring. Brug ikke blandet 
brændstof, der har stået i mere end en 
måned.

Skru tankdækslet af brændstoftanken (7), og 
påfyld brændstof. Skru tankdækslet på igen, 
og kontrollér, at det ikke kan løsne sig under 
brug.

Start af motor

Læg maskinen ned på en � ad stabil over-
� ade. Påsatsens hoved må ikke røre ved 
noget. 

Sæt afbryderknappen (3) i positionen ON/I.

Hvis motoren er kold, skal chokeren (24) 
skubbes til lukket position.

Tryk 10 gange på primeren (25), indtil den 
har pumpet brændstof frem til motoren.

Hold maskinen mod jorden med din ene 
hånd, aldrig med en fod. 

Træk � ere gange i starthåndtaget (6), til 
motoren starter.  Lad ikke starthåndtaget 
slå ind mod motoren, da det kan resultere i 
skader på motoren. 
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Når motoren starter, men går ud igen, skal 
du skubbe chokeren til åben position. Start 
maskinen igen.

Lad motoren varme op i et par minutter ved 
tomgang inden brug. 

Lad motoren køre med moderat hastighed i 
de første 10 driftstimer. 

Kontroller efter de første 2 driftstimer, at alle 
skruer, bolte og møtrikker stadig er spændt 
korrekt.

Standsning af motor

Lad motoren køre i tomgang i 10-20 
sekunder, inden du standser motoren. Sæt 
afbryderknappen (3) i positionen OFF/O. 

Motoren skal slukkes, inden maskinen 
transporteres mellem forskellige 
arbejdsområder.

Brug

Tag fat om håndtaget, så du trykker 
sikkerhedsknappen (4) ind med hånd� aden. 
Tryk gashåndtaget (8) ind, så påsatsens 
værktøj kører. 

Hvis gashåndtaget eller sikkerhedsknappen 
slippes, standser påsatsens værktøj, og 
motoren kører i tomgang.

Påsatsens værktøj skal ikke køre, når motoren 
går i tomgang. Hvis den gør det, skal du 
reducere tomgangshastigheden på skruen 
på karburatoren. Overlad indstilling af 
karburatoren til en fagmand.

Brug som græstrimmer eller 
buskrydder

Før maskinen fra side til side med jævne 
bevægelser for at slå eller trimme græsset 
eller planterne i den ønskede højde.

Vip eventuelt maskinen lidt bagover ved 
brug, så eventuelle genstande slynges væk 
fra dig.

Vær forsigtig, når du bruger maskinen tæt på 
mure eller andre forhindringer. Genstande 
i området kan rikochettere mod muren og 
blive slynget tilbage mod dig. Trim fra siden, 
aldrig lige forfra.

Undgå at bruge maskinen for tæt på 
trådhegn og lignende, da trimmertråden så 
kan blive klippet over, eller klingen kan blive 
beskadiget.

Udskiftning af trimmerspole
Når du bruger maskinen som græstrimmer, 
skal du trykke knappen under 
trimmerhovedet (19) mod jorden for at 
fremføre mere trimmertråd. Trimmertråden 
afskæres automatisk i den korrekte 
længde af afskæringskniven på kanten af 
beskyttelsesskærmen. Når der ikke er mere 
trimmertråd på spolen, skal den udskiftes 
med en ny original spole med trimmertråd.
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Drej dækslet på trimmerhovedet (19) til 
positionen OFF, og løft dækslet af. 

Tag den gamle trimmerspole ud, og fj ern 
eventuelle rester af trimmersnøre fra 
trimmerhovedet.

Træk trimmersnøren fra den nye 
trimmerspole ud gennem hullerne 
i trimmerhovedet, og sæt den nye 
trimmerspole ind i trimmerhovedet. 

Sæt dækslet på trimmerhovedet igen, og drej 
det til positionen ON.

Trimmertråden afskæres automatisk i den 
korrekte længde af afskæringskniven (15a).

15a
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Brug som hækkeklipper

Tryk låsegrebene (35, 36) ind mod hinanden, 
og drej påsatsens skær til den ønskede vinkel. 
Slip låsegrebene, så låsen går i indgreb med 
tandhjulet og låser hækkeklipperskæret fast i 
den ønskede vinkel. 

Klip alle tykkere grene i arbejdsområdet over 
med en grensaks, inden du bruger maskinen 
som hækkeklipper.

Kontrollér, at skæret er smurt.

Start maskinen, og før hækkeklipperen fra 
side til side med jævne bevægelser for at 
klippe hækken. Start altid nedefra og fra 
siden, og klip evt. i � ere omgange, hvis 
hækken er meget tæt.

Vær forsigtig, når du klipper tæt på 
mure, tykke grene, trådhegn eller andre 
forhindringer. Hvis skæret rammer 
en forhindring, kan det blive blokeret 
eller kastet tilbage. Stands omgående 
hækkeklipperen, hvis skæret blokeres. 
Skæret kan tage skade, hvis det kommer i 
kontakt med genstande af metal, sten eller 
lignende.

33

35

36

Brug som grensav

Fjern låsemøtrikken og dækslet (d) over 
kædehjulet med skruenøglen (32). 

Flyt kædestrammerbolten så langt ned 
mod kædehjulet (e) som muligt ved at 
dreje kædestrammerskruen (g) med en 
skruetrækker.

Læg sværdet (23) på påsatsen, så 
kædestrammerbolten passer ind i hullet på 
sværdet.

Læg savkæden (22) omkring kædehjulet og i 
rillen i sværdet. 
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Kontrollér, at kæden er monteret korrekt i 
forhold til omløbsretningen.

Monter afskærmningen og sværdet ved at 
skrue låsemøtrikken fast med hånden, mens 
du løfter sværdets ende opad. 

Drej kædestrammerskruen, til kædens 
styreled rører undersiden af sværdet. 

Spænd låsemøtrikken fast, og stram kæden 
endeligt, mens du holder sværdets ende 
opad.

Stramning af kæde
Kædens stramning justeres ved at 
drejekædestrammerskruen med en 
skruetrækker, f.eks. skruetrækkeren på 
tændrørsnøglen (29). 

Drej skruen med uret for at stramme kæden 
og mod uret for at løsne den. Kæden skal 
kunne løftes nogle få millimeter fra sværdet 
på midten af sværdet. Kæden må ikke hænge 
under sværdet. 

Bemærk! En ny kæde udvider sig i starten. 
Det er derfor vigtigt, at kædens stramning 
kontrolleres ofte i løbet af de første 
driftstimer. 

Påfyldning af kædeolie
Skru oliedækslet af kædeolietanken (21), og 
påfyld ren ny kædeolie af høj kvalitet. Skru 
dækslet på igen, og kontrollér, at det slutter 
tæt.

Kontroller, at der slynges olie af savkæden, 
når savkæden roterer. Læg eventuelt et 
stykke papir på jorden, så det er nemmere at 
se oliestænkene.

Hvis der ikke kommer tilstrækkeligt med 
olie på kæden, skal du afmontere sværdet, 
og fj erne støv og savsmuld omkring 
smørestudsen ved tandhjulet. 

Smør det forreste tandhjul i sværdet ved at 
komme lidt kædeolie i smørehullerne på 
sværdet.

Bemærk! En fuld kædeolietank passer til 
maksimalt 15 minutters drift. Sørg derfor for 
at kontrollere kædeoliestanden inden da og 
efterfylde, når det er nødvendigt.
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Justering af kædesmøring
Grensaven er forsynet med en pumpe, 
som smører kæden og sværdet, når kæden 
roterer. Oliemængden er indstillet fra 
fabrikken. 

Hvis du ønsker at ændre på oliemængden, 
skal du trykke kædesmøringsskruen (37) 
ind med en skruetrækker og dreje den mod 
symboler + eller - for henholdsvis at øge eller 
reducere oliemængden.

Vær opmærksom på, at du skal kontrollere 
kædeoliestanden oftere, hvis du øger 
oliemængden!

Savning
Tynde grene kan saves med ét snit. For at 
forhindre � osning og afbrækning bør grenen 
saves af i � ere stykker.

Ved savning i tykkere grene skal du først save 
på grenens underside for at forhindre, at 
grenen brækker af, og herefter save ned på 
grenens overside. 

Sav til sidst grenen af helt inde ved stammen. 

Forsegl eventuelt save� aden for at undgå, at 
træet bløder, hvis du foretager beskæring på 
blivende træer.

Kontrol af kæde
En skarp kæde laver store savspåner, mens 
en sløv kæde laver savsmuld. Når kæden 
er blevet sløv, skal saven også presses mod 
træet for at tage ved, og risikoen for at saven 
slår tilbage øges markant.

Når kæden ikke længere er skarp, skal 
tænderne skærpes ved hjælp af en rund� l 
med � lepåsats (A), en � ad� l (B) og et 
ryttermål (C). 

Du kan også bruge en elektrisk kædesliber. 

Vær forsigtig ved skærpning af tænderne 
- brug handsker! 

Udskift kæden, når tænderne er slidt ned til 
slidmærket.

A

B

C
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Slibning af kæde
1.  Fastgør sværdet i en skruestik. 

2. Kædens tænder peger skiftevis i modsat 
retning af hinanden. Du skal først slibe 
det ene sæt tænder, og derefter vende 
saven og slibe det andet sæt tænder. 
Tænderne skal slibes fra den side, som de 
peger ud mod. 

 Afmærk den første tand med en tusch 
eller lignende, så du kan se, hvornår du 
har slebet tænderne hele vejen rundt på 
kæden.

3. Læg � len vandret an mod en tand, og 
skub � len fremad i en vinkel på 30° i 
forhold til sværdet.

 Træk ikke � len bagud, men løft � len op, 
og � l fremad igen.  

 Fil hver tand med det samme antal strøg 
med � len.

0,65 mm0,65 mm

4. Filens overside skal rage cirka 1/5 op over 
tanden.

5. Fil til sidst rytterne ved hjælp af et 
ryttermål og en � ad� l. Rytterne skal alle 
have samme højde og være cirka 0,65 
mm lavere end tænderne.

30°
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6. Fjern savsmuld og snavs omkring 

kædehjulet, smørehullet, smørekanalen 
og kædestrammerbolten, inden du 
monterer sværdet igen.

7. Hvis du vender sværdet, hver gang 
du monterer det efter at have slebet 
kæden, bliver det slidt ensartet og holder 
længere.

Periodisk vedligehold af motor

Luft� lter
Luft� lteret skal rengøres med jævne 
mellemrum. Afmonter luft� lterdækslet (5, j), 
og tag � lterelementet (k) ud.

Filterelementet rengøres ved at vaske det i 
varmt vand tilsat lidt rengøringsmiddel. Lad 
� lterelementet tørre helt og hæld lidt ren 
olie på det, inden det monteres igen. Aftør 
indersiden af � lterdækslet med en fugtig 
klud. Hvis � lterelementet er beskadiget eller 
slidt, skal det udskiftes.

Tændrør
Tag tændrørshætten (i) af, og skru tændrøret 
(h) ud med tændrørsnøglen (29).

Hvis tændrøret er sodet til, skal det rengøres 
eller udskiftes. Udskift tændrøret med et nyt 
af samme type.

Kontrollér jævnligt med et søgerblad, at 
afstanden mellem tændrørets elektroder er 
0,6-0,7 mm. Juster afstanden, hvis den er for 
stor eller lille. 
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Eftersyn af lyddæmper
Afmonter lyddæmperen, og fj ern eventuelle 
sod- eller kula� ejringer med en skruetrækker. 
Monter lyddæmperen igen.

Smøring af gearkasser
Smør gearkasserne på hækkeklipperpåsatsen 
og græstrimmer-/buskrydderpåsatsen for 
hver 15 driftstimer.

Fjern smøreskruen (m) på gearkassen, 
og påfyld lithiumbaseret fedt med en 
fedtpresser.

Isæt og spænd smøreskruen igen.

Rengøring

Børst eventuelt snavs væk fra maskinen. 

Aftør maskinens dele med en fugtig klud. 
Smør alle bevægelige dele med smørespray 
eller syrefri olie. Hæng maskinen op, når den 
skal opbevares. 

Opbevaring i længere perioder

Tøm brændstoftanken, og start motoren for 
at fj erne alt brændstof i motoren.

Tag tændrøret ud, når motoren er kørt tør og 
er afkølet. 

Hæld 3 ml totaktsolie i tændrørshullet, og 
sæt tændrøret i igen.

Træk langsomt i 2-3 gange i starthåndtaget 
(6) for at fordele olien i motoren.

Rengør maskinen, og opbevar den på et rent, 
tørt og støvfrit sted.

m

m
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Fejlafhjælpning 

Problem Mulig årsag Løsning

Motoren starter ikke. 1. Luft� lteret er stoppet.

2. Motoren er druknet.

3. Tændrøret sidder løst.

4. Tændrørshætten sidder ikke 
korrekt.

5. Der er ikke mere brændstof i 
brændstoftanken.

1. Rengør eller udskift luft� lteret.

2. Tag tændrøret ud, tør det af med 
en ren klud, og sæt det i igen.

3. Spænd tændrøret.

4. Tryk tændrørshætten fast på 
tændrøret.

5. Påfyld brændstof.

Motoren starter, 
men dør igen.

1. Chokeren er indstillet forkert.

2. Karburatoren er justeret forkert.

1. Indstil chokeren korrekt.

2. Kontakt en fagmand.

Der kommer 
meget røg fra 
udstødningen.

1. Forholdet mellem benzin og 
totaktsolie er forkert.

1. Tøm brændstoftanken, og påfyld 
40:1 olieblandet benzin.

Motoren kører, men 
påsatsen kører ikke.

1. Påsatsen er monteret forkert.

2. Påsatsen er blokeret.

3. Koblingen er defekt.

1. Monter påsatsen korrekt.

2. Fjern blokeringen.

3. Kontakt en fagmand.

Maskinen yder ikke 
optimalt.

1. Maskinen er overbelastet.

2. Skæreværktøjet er sløvt.

1. Klip eller sav ad � ere gange. 

2. Slib eller � l skæreværktøjet.

Grensavspåsatsen 
fungerer ikke 
korrekt.

1. Kæden er sløv.

2. Kæden er for stram eller for slap.

3. Kæden er ikke monteret korrekt.

4. Kæden bliver ikke smurt 
tilstrækkeligt.

1. Fil kæden.

2. Stram kæden korrekt.

3. Vend kæden korrekt.

4. Påfyld kædesavsolie. Kontroller, 
at smørehullet og smørekanalen 
ikke er blokeret.
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Produceret i P.R.C.

Fabrikant:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK–5250 Odense SV

© 2019 Schou Company A/S 
Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejled-
ning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på 
nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske 
hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, 
oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og 
-hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra Schou 
Company A/S.

EF-overensstemmelseserklæring

Bemyndiget repræsentant: Schou Company 
A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, Danmark 
erklærer hermed, at

Multibeskæremaskine med 4 påsatser
68063/9522

0,85 kW
 er fremstillet i overensstemmelse med 
følgende standarder:

EN ISO 11680-1:2011

EN ISO 11806-1:2011

EN ISO 10517:2009/A1:2013

EN ISO 14982:2009

i henhold til bestemmelserne i direktiverne:

2006/42/EF    Maskindirektivet

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

08.10.2019 − Schou Company A/S, 6000 Kolding

Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer 
skal altid oplyses i forbindelse med din 
henvendelse. 
Modelnummeret fremgår af forsiden på 
denne brugsanvisning og af produktets 
typeskilt.

Når det gælder:

• Reklamationer

• Reservedele

• Returvarer

• Garantivarer

• www.schou.com
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MULTIBESKÄRARMASKIN MED 4 TILLSATSER
Inledning

För att du ska få så stor glädje som 
möjligt av din nya multibeskärarmaskin 
rekommenderar vi att du läser denna 
bruksanvisning innan du börjar använda 
apparaten. 

Vi rekommenderar dessutom att du sparar 
bruksanvisningen ifall du behöver läsa 
informationen om de olika funktionerna 
igen. 

Tekniska data

Motor:  2-takts 33 cm3 med ryckstart

Eff ekt: 0,85 kW

Bränsle:  oljeblandad bensin, 40:1 (2,5 %)
(blanda 25 ml tvåtaktsolja och 1 liter blyfri 
bensin)

Tankkapacitet, bränsle:  825 ml

Medföljande tillbehör:

1 × bränslebehållare 500 ml

1 × verktygsväska i tyg

1 × skiftnyckel M13/M19

1 × blocknyckel M8/M10

2 × insexnycklar S5/S4

1 × skyddsfodral till grensågssvärdet

1 × dubbel axelrem med klicklås

Som röjsåg:
Total längd: 185 cm

Klinga: Ø255×1,4 mm

Centrumhål: Ø25,4 mm

Arbetsbredd: 255 mm

Ljudeff ekt, LpA: 94,4 dB(A), KpA: 2,5 dB(A)

Ljudtryck, LWALjudtryck, LWALjudtryck, L : 104,4 dB(A), KWA: 2,5 dB(A) 

Vibration 

Vid handtag: 3,818 m/s2, K 1,5 m/s2

Vid stödgrepp: 6,525 m/s2, K 1,5 m/s2

Som grästrimmer:
Total längd: 185 cm

Trimmertråd: Ø2,4 mm

Arbetsbredd: 430 mm

Ljudeff ekt, LpA: 96,2 dB(A), KpA: 2,5 dB(A)

Ljudtryck, LWALjudtryck, LWALjudtryck, L : 103,4 dB(A), KWA: 2,5 dB(A)

Vibration 

Vid handtag:  2,829 m/s2, K 1,5 m/s2

Vid stödgrepp: 7,219 m/s2, K 1,5 m/s2

Som grensåg:
Total längd: 208 cm

Svärd: 10” Oregon

Kedja: Oregon 91P040X

Ledtjocklek: 1,27 mm

Kedjehastighet: 20 m/s

Tankkapacitet, kedjeolja: 140 ml

Arbetsbredd: 254 mm

Ljudeff ekt, LpA: 93,9 dB(A), KpA: 2,5 dB(A)

Ljudtryck, LWALjudtryck, LWALjudtryck, L : 108,2 dB(A), KWA: 2,5 dB(A)

Vibration 

Vid handtag: 6,888 m/s2, K 1,5 m/s2

Vid stödgrepp: 4,521 m/s2, K 1,5 m/s2
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Som häcksax:
Total längd: 230 cm

Arbetsbredd: 365 mm

Vinkelinställningar:  12 (från -90 - +75°)

Ljudeff ekt, LpA: 96,3 dB(A), KpA: 2,5 dB(A)

Ljudtryck, LWALjudtryck, LWALjudtryck, L : 107,1 dB(A), KWA: 2,5 dB(A)

Vibration 

Vid handtag:  7,132 m/s2, K 1,5 m/s2

Vid stödgrepp: 5,502 m/s2, K 1,5 m/s2

Om vibrationsvärden
Tabellen visar hur lång tid man 
dagligen får utsättas för vibration om 
vibrationsbelastningen på 2,5 m/s2 inte ska 
överskridas:

Vibration Maximal tid

2,5 m/s2 8 timmar

3,5 m/s2 4 timmar

5,0 m/s2 2 timmar

7,0 m/s2 1 timme

10,0 m/s2 30 minuter

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter vid användning av 
maskinen
Bär alltid passande personlig 
skyddsutrustning när du arbetar med 
maskinen: 

• Skyddsbyxor med skärskydd, tillverkade 
och godkända enligt EN381-5.

• Skyddsskor med skärskydd, tillverkade 
och godkända enligt EN17250:2004.

• Skyddshjälm, tillverkad och godkänd 
enligt EN397.

• Skyddsglasögon, tillverkade och 
godkända enligt EN166.

• Hörselskydd, tillverkade och godkända 
enligt EN352.

• Skyddshandskar som är avsedda för 
skogsarbete.

Kraftiga skyddshandskar kan minska 
vibrationerna i händerna. Ta regelbundet 
pauser i arbetet med maskinen. 

Överskrid inte den maximala brukstiden per 
dag i enlighet med tabellen för vibration.

Personer under 18 år får inte använda 
maskinen.

Användaren ska före användning ha läst 
bruksanvisningen, ha grundliga kunskaper 
om hur maskinen används och känna till 
riskerna som kan förekomma vid användning 
av maskinen.

Av hänsyn till användarens säkerhet får 
endast originalreservdelar användas vid 
reparation och underhåll av maskinen.

Försök inte modi� era maskinen på något 
som helst sätt!



25

SE

Använd aldrig maskinen om 
gasreglaget, säkerhetsbrytaren eller 
de övriga säkerhetsanordningarna inte 
fungerar korrekt.  Följ alltid samtliga 
underhållsinstruktioner för maskinen i 
avsnittet Underhåll.

Starta aldrig motorn om luft� ltret inte är 
monterat eller om ljuddämparen är trasig. 

Stanna motorn omgående om det uppstår 
motorproblem.

Stäng av motorn och dra ur kabeln från 
tändstiftet innan du tar bort fastklämda 
föremål från tillsatsen samt före rengöring 
och underhåll av maskinen.

Använd alltid skyddshandskar när du 
hanterar tillsatserna. Håll kropp, händer och 
� ngrar på säkert avstånd från tillsatsens 
körande eller roterande delar under 
användning.

Tillsatsens körande eller roterande delar får 
inte vidröra något när motorn startas.

Se till att maskinen har ett ordentligt stöd när 
du startar den. Om tillsatsen träff ar dig kan 
du skadas allvarligt.

Gå aldrig omkring med maskinen medan 
tillsatsen kör eller roterar.

Lägg aldrig ifrån dig maskinen om den inte 
har stannat helt. Tillsatsen fortsätter att röra 
sig ett kort ögonblick efter det att du släppt 
gasreglaget.

Håll alltid maskinen med båda händerna om 
både det främre och bakre handtaget vid 
användning.

Låt inga andra personer eller djur komma 
närmare än 15 meter från maskinen när den 
är igång.

Se till att maskinen inte läcker bränsle under 
transport eller vid förvaring.

Sätt alltid fast maskinen under transport, så 
att den inte kan röra sig och orsaka skador på 
personer eller egendom.

Rengör alltid maskinen före förvaring.

Tänk på att oväsendet från maskinen 
kan göra så att du inte hör varningar och 
liknande. Var uppmärksam på din omgivning 
när du använder maskinen.

Säkerhetsföreskrifter vid hantering av 
bränsle
Motorn körs på oljeblandad bensin 1:40. Fyll 
därför aldrig i ren bensin, diesel, fotogen eller 
liknande i tanken. Blanda bara tvåtaktsolja 
för trädgårdsmaskiner i bensinen. 

Blanda bränslet i den medföljande 
behållaren. Se till att bensinen och oljan är 
ordentligt blandade före påfyllning.

Se till att ventilationen är tillräcklig när du 
blandar och fyller på bränsle.

Fyll aldrig på bränsle medan motorn kör eller 
är varm, eftersom det kan medföra brandfara. 
Vänta alltid tills den har svalnat.

Det är förbjudet att röka och tända eld under 
påfyllning av bränsle eller när maskinen 
används.

Fyll aldrig på bränsle i ett stängt rum. 

Påfyllning av bränsle ska ske utomhus. 

Fyll inte på för mycket bränsle eftersom det 
medför brandfara.

Torka bort eventuellt spill med en torr trasa 
när du har fyllt på bränsle.

Kontrollera att tanklocket sluter tätt eftersom 
bensinläckage kan medföra brandfara.

Efter påfyllning ska maskinen startas 
på ett avstånd av minst 15 meter från 
bränslebehållaren och påfyllningsplatsen.

Bränslet ska förvaras otillgängligt för barn i 
en tydligt markerad och godkänd behållare.
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Säkerhetsföreskrifter vid 
användningsområdet
Maskinen får bara användas utomhus. 

Avgaserna innehåller kolmonoxid och 
kolväten som är livsfarliga för både 
människor och djur att inandas.

Använd aldrig maskinen i kraftig blåst eller 
nederbörd eller vid dålig sikt.

Använd maskinen endast i dagsljus.

Använd aldrig maskinen när du står på en 
stege eller liknande, och klättra inte upp i 
träd med maskinen om du inte har särskild 
utbildning för att göra det. Se alltid till att stå 
stadigt och säkert på marken.

Var uppmärksam på marken under dig när 
du använder maskinen. Avsågade grenar 
och trädgårdsklipp på marken utgör en 
säkerhetsrisk, om du snubblar över dem 
under arbetet.

Planera arbetet. Se till att varken du eller 
någon annan kan träff as av nedfallande eller 
utslungade föremål.

Motorns delar blir varma under användning. 
Undvik att röra vid motorns delar och låt inte 
maskinen ligga på lättantändligt material 
(torrt gräs, vissna löv etc.), så länge motorn 
är varm.

Förvara brännbara material på säkert avstånd 
från motorn eftersom avgaserna är mycket 
varma och kan antända materialen.

Säkerhetsföreskrifter vid användning som 
röjsåg
Använd alltid skyddshandskar när du 
hanterar klingan. 

Var uppmärksam på att maskinen kan rycka 
till kraftigt eller slå tillbaka om klingan träff ar 
hårda föremål.

Se upp så att du inte av misstag råkar skära 
eller klippa elledningar, telefonkablar eller 
liknande, och se alltid till att det inte är några 
människor eller djur i närheten av klingan 
eller trimmerhuvudet när maskinen startas 
eller används.

Säkerhetsföreskrifter vid användning som 
häcksax
Var uppmärksam på att häcksaxen kan rycka 
till kraftigt eller slå tillbaka om skärbladet 
träff ar hårda föremål.

Använd inte häcksaxen för att klippa annat 
än häckar.

Se upp så att du inte av misstag råkar 
klippa av elledningar, telefonkablar eller 
liknande, och se alltid till att det inte är några 
människor eller djur i närheten av skärbladet 
när häcksaxen startas eller används.

Sätt alltid på skyddet på skärbladet vid 
transport eller förvaring av häcksaxen.

Säkerhetsföreskrifter vid användning som 
grensåg
Se alltid till att det � nns tillräckligt med 
kedjeolja i tanken och att kedjan är slipad 
och smord.

Såga alltid med undersidan av svärdet när 
det är möjligt, och undvik att såga med 
spetsen på svärdet.

Var uppmärksam på att maskinen kan rycka 
till kraftigt eller slå tillbaka när du sågar 
längst ut på svärdet.

Använd inte maskinen för sågning i andra 
material än trä.

Se upp så att du inte av misstag råkar såga av 
elledningar, telefonkablar eller liknande, och 
se alltid till att det inte är några människor 
eller djur i närheten av kedjan när maskinen 
startas eller används.

Lyft svärdet från arbetsmaterialet medan 
kedjan fortfarande rör sig. Om kedjan stannar 
medan det rör vid arbetsmaterialet kan 
användaren tryckas framåt och komma till 
skada. 

Sätt alltid på skyddet på svärdet vid transport 
eller förvaring av maskinen. 

Observera! Maskinen får endast användas 
med den kombination av svärd och kedja 
som anges i avsnittet Tekniska data.
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Risk för personskada
Vid användning av maskinen ska du vara 
särskilt uppmärksam på följande risker:

• Kontakt med oavskärmade, körande 
eller roterande delar (risk för skärsår och 
skador)

• Oförutsedd plötslig rörelse av tillsatsen 
(risk för skärsår och skador)

• Delar kan slungas bort från maskinen 
(risk för skador och ögonskador)

• Inandning av bränsleångor, avgaser 
och sågdamm (risk för förgiftning och 
lungskada)

• Hudkontakt med bensin och olja (risk för 
allergi och cancer)

• Kontakt med varm ljuddämpare (risk för 
brännskador)

• Oljud (risk för hörselskador vid bristande 
användning av godkända hörselskydd)

Maskinens delar

Observera! Vissa delar visas på andra bilder i 
denna bruksanvisning.

1. Stödgrepp

1b. Handtag

2. Ögla för bärrem

3. Strömbrytare

4. Säkerhetsknapp

5. Luft� lterlock

6. Starthandtag

7. Bränsletank

8. Gasreglage

9. Bärsele

10. Vingskruv

11. Röjsågsklinga

12. Monteringsskruvar och 
 fj äderbrickor

13. Ytter� äns

14. Låsmutter till röjsågsklinga

15. Skyddsskärm

15a. Avskärningskniv

16. Hållare

17. Inner� äns

18. Skyddsbygel

19. Trimmerhuvud

20. Förlängare

21. Kedjeoljetank

22. Kedja

23. Svärd

24. Choke

25. Primerknapp

26. Säkerhetssprint

26a. Lock
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Tillbehör
27. Mutter

28. Insexnyckel

29. Tändstiftsnyckel

30. Bränslebehållare

31. Skruvmejsel

32. Skruvnyckel

33. Häcksaxskärblad

34. Handtag

35. Låsvred

36. Låsvred

37. Kedjesmörjningsskruv

Montering av stödgrepp

Montera stödgreppet (1) och skyddsbygeln 
(18) på maskinen med 4 monteringsskruvar 
och 4 fj äderbrickor (12) samt 4 muttrar (27) 
med hjälp av insexnyckeln (28).

Montering av tillsats

Dra ut säkerhetssprinten (26) och skjut änden 
av tillsatsens skaft in i monteringsdelen så 
att drivaxeln (a) i skaftet går i ingrepp med 
drivsockeln på motordelen. Vrid sedan 
vingmuttern för att spänna fast tillsatsen. 

27
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Montering av skyddsskärm

Montera skyddsskärmen (15) på 
grästrimmer-/röjsågstillsatsen med de 
medföljande skruvarna.

Förberedelse som röjsåg

Skruva loss alla delar av spindeln. 

Sätt inner� änsen (17) och röjsågsklingan (11) 
på spindeln. Se till att röjsågsklingan är vänd 
åt rätt håll.

Sätt ytter� änsen (13) och hållaren (16) på 
spindeln och skruva fast låsmuttern (14) på 
spindelns gänga moturs med handkraft. OBS! 
Vänstergänga!

Blockera spindeln med hjälp av insexnyckeln 
(28).

Dra åt låsmuttern moturs med den 
medföljande tändstiftsnyckeln (29). 
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Förberedelse som grästrimmer

Skruva loss alla delar av spindeln.

Sätt inner� änsen (17) på spindelns gänga.

Blockera spindeln med hjälp av insexnyckeln 
(28). 

Skruva trimmerhuvudet (19) moturs på 
spindeln. OBS! Vänstergänga!

De delar som inte har monterats ska förvaras 
på en säker plats.

Montering av bärsele

Ta på bärselen (9) och ställ in dess längd så 
att karbinhaken är ca en handbredd under 
din högra höft.

Häkta fast karbinhaken (b) i öglan (2) på 
maskinen. 

I händelse av en nödsituation kan du dra 
i säkerhetsutlösaren (c) på bärselen så att 
maskinen lösgörs från bärselen, faller ner 
på marken och stannar. Denna möjlighet får 
endast användas i absoluta nödfall, eftersom 
den kan medföra skada på maskinen!

19
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Påfyllning av bränsle

Motorn kör på en blandning av tvåtaktsolja 
och blyfri bensin i förhållandet 1:40 (blanda 
25 ml tvåtaktsolja och 1 liter blyfri bensin).

Skaka bränsletanken före påfyllning, 
eftersom det blandade bränslet kan 
separeras vid en längre tids förvaring. 
Använd inte blandat bränsle som har stått 
längre än en månad.

Skruva av tanklocket från bränsletanken (7) 
och fyll på bränsle. Skruva på tanklocket igen 
och kontrollera att det inte kan lossna under 
användning.

Starta motorn

Placera maskinen på en plan, stabil yta. 
Tillsatsens huvud får inte vidröra något. 

Sätt strömbrytaren (3) i läge ON/I.

Om motorn är kall ska choken (24) skjutas till 
stängt läge.

Tryck 10 gånger på primerknappen (25) tills 
den har pumpat fram bränsle till motorn.

Håll maskinen mot marken med din ena 
hand, aldrig med en fot. 

Dra � era gånger i starthandtaget (6) tills 
motorn startar.  Låt inte starthandtaget slå 
in mot motorn eftersom motorn då kan ta 
skada. 
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När motorn startar men stannar igen ska du 
skjuta choken till öppet läge. Starta maskinen 
igen.

Låt motorn värmas upp under ett par 
minuter på tomgång före användning. 

Låt motorn gå på måttlig hastighet de första 
10 driftstimmarna. 

Kontrollera efter de första 2 driftstimmarna 
att alla skruvar, bultar och muttrar 
fortfarande är ordentligt åtdragna.

Stanna motorn

Låt motorn köra på tomgång i 10-20 
sekunder innan du stänger av motorn. Sätt 
strömbrytaren (3) i läge OFF/O. 

Motorn ska stängas av innan maskinen 
transporteras mellan olika arbetsområden.

Användning

Ta tag i handtaget, så att du trycker in 
säkerhetsknappen (4) med hand� atan. Tryck 
in gasreglaget (8) så att tillsatsens verktyg 
kör. 

Om gasreglaget eller säkerhetsknappen 
släpps stannar tillsatsens verktyg och motorn 
kör på tomgång.

Tillsatsens verktyg ska inte köra när motorn 
går på tomgång. Om den gör det ska du 
minska tomgångshastigheten på skruven på 
förgasaren. Överlåt inställning av förgasaren 
till en fackman.

Användning som grästrimmer eller 
röjsåg

För maskinen från sida till sida med jämna 
rörelser för att slå eller trimma gräset eller 
växterna i önskad höjd.

Tippa eventuellt maskinen lite bakåt när 
du använder den, så att eventuella föremål 
slungas bort från dig.

Var försiktig när du använder maskinen nära 
väggar eller andra hinder. Föremål i området 
kan rikoschettera mot väggen och slungas 
tillbaka mot dig. Trimma från sidan, aldrig 
rakt framifrån.

Använd inte maskinen för nära 
ståltrådsstängsel och liknande, eftersom 
trimmertråden då kan gå av eller klingan kan 
skadas.

Byte av trimmerspole
När du använder maskinen som 
grästrimmer ska du trycka knappen under 
trimmerhuvudet (19) mot marken för att 
mata fram mer trimmertråd. Trimmertråden 
skärs av automatiskt i korrekt längd 
av avskärningskniven på kanten av 
skyddsskärmen. När det inte � nns mer 
trimmertråd på spolen ska den bytas mot en 
ny originalspole med trimmertråd.
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Vrid locket på trimmerhuvudet (19) till läge 
OFF och lyft av locket. 

Ta ut den gamla trimmerspolen och avlägsna 
eventuella rester av trimmertråd från 
trimmerhuvudet.

Dra trimmertråden från den nya 
trimmerspolen ut genom hålen i 
trimmerhuvudet och sätt in den nya 
trimmerspolen i trimmerhuvudet. 

Sätt tillbaka locket på trimmerhuvudet och 
vrid det till läge ON.

Trimmertråden skärs av automatiskt i korrekt 
längd av avskärningskniven (15a).

15a
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Användning som häcksax

Tryck in låsvreden (35, 36) mot varandra och 
vrid tillsatsens skärblad till önskad vinkel. 
Släpp låsvreden så att låset går i ingrepp med 
kugghjulet och låser fast häcksaxskärbladet i 
önskad vinkel. 

Klipp alla tjocka grenar i arbetsområdet med 
en grensax innan du använder maskinen som 
häcksax.

Kontrollera att skärbladet är smort.

Starta maskinen och för häcksaxen från sida 
till sida med jämna rörelser för att klippa 
häcken. Börja alltid nedifrån och från sidan 
och klipp eventuellt i � era omgångar, om 
häcken är mycket tät.

Var försiktig när du klipper nära murar, 
tjocka grenar, ståltrådsstängsel eller andra 
hinder. Om skärbladet träff ar ett hinder 
kan det blockeras eller kastas bakåt. Stäng 
omedelbart av häcksaxen om skärbladet 
blockeras. Skärbladet kan ta skada om det 
kommer i kontakt med föremål av metall, 
sten eller liknande.

33
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Användning som grensåg

Ta bort låsmuttern och skyddet (d) över 
kedjehjulet med skruvnyckeln (32). 

Flytta kedjesträckarbulten så långt ned 
mot kedjehjulet (e) som möjligt genom 
att vrida kedjesträckarskruven (g) med en 
skruvmejsel.

Lägg svärdet (23) på tillsatsen så 
kedjesträckarbulten passar in i hålet på 
svärdet.

Lägg sågkedjan (22) omkring kedjehjulet och 
i skåran i svärdet. 
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Kontrollera att kedjan är monterad korrekt i 
förhållande till rotationsriktningen.

Montera avskärmningen och svärdet genom 
att skruva fast låsmuttern för hand medan du 
lyfter svärdets ände uppåt. 

Vrid kedjesträckarskruven tills kedjans styrled 
berör svärdets undersida. 

Spänn fast låsmuttern, och spänn slutligen 
kedjan medan du håller svärdets ände uppåt.

Sträckning av kedja
Justera kedjans sträckning genom att vrida 
kedjesträckarskruven med en skruvmejsel, 
t.ex. skruvmejseln på tändstiftsnyckeln (29). 

Vrid skruven medurs för att sträcka kedjan 
och moturs för att lossa den. Kedjan ska 
kunna lyftas några få millimeter från svärdet 
på mitten av svärdet. Kedjan får inte hänga 
under svärdet. 

Observera! En ny kedja utvidgas i 
början. Det är därför viktigt att kedjans 
sträckning kontrolleras ofta under de första 
driftstimmarna. 

Påfyllning av kedjeolja
Skruva av locket från kedjeoljetanken (21) 
och fyll på ren, ny kedjeolja av hög kvalitet. 
Skruva på locket igen och kontrollera att det 
sluter tätt.

Kontrollera att olja slungas från sågkedjan 
när den roterar. Lägg eventuellt en bit 
papper på marken så att det är enklare att se 
oljestänken.

Om det inte kommer tillräckligt med 
olja på kedjan ska du demontera svärdet 
och avlägsna damm och sågspån runt 
smörjmunstycket vid kugghjulet. 

Smörj det främre kugghjulet i svärdet med 
lite kedjeolja i smörjhålen på svärdet.

Observera! En full kedjeoljetank passar till 
maximalt 15 minuters drift. Kontrollera därför 
kedjeoljenivån innan och fyll på när det 
behövs.
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Justering av kedjesmörjning
Grensågen är utrustad med en pump som 
smörjer kedan och svärdet när kedjan roterar. 
Oljemängden har ställts in på fabriken. 

Om du vill ändra oljemängden ska du trycka 
in kedjesmörjningsskruven (37) med en 
skruvmejsel och vrida den mot symbolerna 
+ eller minus - för att öka eller minska 
oljemängden.

Observera att du ska kontrollera 
kedjeoljenivån oftare om du ökar 
oljemängden!

Sågning
Tunna grenar kan sågas med ett snitt. För att 
förhindra att grenen splittras eller bryts av 
bör den sågas i � era stycken.

Vid sågning i tjockare grenar ska du först 
såga på grenens undersida för att förhindra 
att grenen bryts av. Sedan sågar du på 
grenens ovansida. 

Såga till sist av grenen ända inne vid 
stammen. 

Försegla eventuellt sågytan för att undvika 
att trädet blöder, om du gör beskäring på 
stående träd (som inte ska fällas).

Kontroll av kedja
En vass kedja gör stora sågspån medan en slö 
kedja gör � nfördelade sågspån. När kedjan 
har blivit slö ska sågen också pressas mot 
träet för att ta tag, och risken för att sågen 
slår tillbaka ökar markant.

När kedjan inte längre är vass ska tänderna 
vässas med hjälp av en rund� l med � lpåsats 
(A), en � at� l (B) och en ryttarmall (C). 

Du kan också använda en elektrisk 
kedjeslipare. 

Var försiktig när du vässar tänderna - använd 
handskar! 

Byt kedjan när tänderna är nedslitna till 
slitagemarkeringen.

A

B

C
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Slipning av kedja
1.  Sätt fast svärdet i ett skruvstäd. 

2. Kedjans tänder pekar växelvis i motsatt 
riktning till varandra. Du ska först slipa 
den ena uppsättningen tänder och 
sedan vända sågen och slipa den andra 
uppsättningen tänder. Tänderna ska 
slipas från den sida som de pekar ut mot. 

 Markera den första tanden med en 
tuschpenna eller liknande, så att du kan 
se när du har slipat tänderna hela vägen 
runt på kedjan.

3. Placera � len vågrätt mot en tand och 
för � len framåt i en vinkel på 30° i 
förhållande till svärdet.

 Dra inte � len bakåt, utan lyft upp � len 
och � la framåt igen.  

 Fila varje tand med samma antal rörelser 
med � len.

0,65 mm0,65 mm

4. Filens översida ska skjuta upp ca 1/5 över 
tanden.

5. Fila till sist ryttarna med hjälp av en 
ryttarmall och en � at� l. Samtliga ryttare 
ska ha samma höjd och vara ca 0,65 mm 
lägre än tänderna.

30°
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6. Avlägsna sågspån och smuts runt 
kedjehjulet, smörjhålet, smörjkanalen 
och kedjesträckarbulten innan du 
monterar svärdet igen.

7. Om du vänder svärdet varje gång du 
monterar det efter att ha slipat kedjan 
slits det jämnt och håller längre.

Regelbundet underhåll av motor

Luft� lter
Luft� ltret måste rengöras med jämna 
mellanrum. Demontera luft� lterlocket (5) och 
ta ut � lterelementet (k).

Rengör � lterelementet i varmt vatten med 
lite rengöringsmedel. Låt � lterelementet 
torka helt, och häll lite ren olja på det 
innan det monteras igen. Torka av insidan 
av � lterlocket med en fuktig trasa. Om 
� lterelementet är skadat eller slitet ska det 
bytas.

Tändstift
Ta av tändstiftshatten (i) och skruva ur 
tändstiftet (h) med tändstiftsnyckeln (29).

Om tändstiftet är smutsigt ska det rengöras 
eller bytas. Byt tändstiftet mot ett nytt av 
samma typ.

Kontrollera regelbundet med ett bladmått 
att avståndet mellan tändstiftets elektroder 
är 0,6-0,7 mm. Justera avståndet om det är 
för stort eller för litet. 
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Underhåll av ljuddämpare
Demontera ljuddämparen och avlägsna 
eventuella sot- eller kolavlagringar med en 
skruvmejsel. Montera ljuddämparen igen.

Smörjning av växellådor
Smörj växellådorna på häcksaxtillsatsen 
och grästrimmer-/röjsågstillsatsen var 15:e 
driftstimme.

Avlägsna smörjskruven (m) på växellådan 
och fyll på litiumbaserat fett med en 
fettpress.

Sätt i och dra åt smörjskruven igen.

Rengöring

Borsta bort eventuell smuts från maskinen. 

Torka av maskinens delar med en fuktig trasa. 
Smörj alla rörliga delar med smörjspray eller 
syrafri olja. Häng upp maskinen när den ska 
förvaras. 

Förvaring under längre perioder

Töm bränsletanken och starta motorn för att 
avlägsna allt bränsle ur motorn.

Skruva ur tändstiftet när motorn är körd helt 
torr och är sval. 

Häll 3 ml tvåtaktsolja i tändstiftshålet och sätt 
i tändstiftet igen.

Dra långsamt 2-3 gånger i starthandtaget (6) 
för att fördela oljan i motorn.

Rengör maskinen och förvara den på en ren, 
torr och dammfri plats.

m

m
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Problemlösning 

Problem Möjlig orsak Lösning

Motorn startar inte. 1. Luft� ltret är tilltäppt.

2. Motorn är sur.

3. Tändstiftet sitter löst.

4. Tändstiftshatten sitter inte 
korrekt.

5. Det är inte bränsle i 
bränsletanken.

1. Rengör eller byt luft� ltret.

2. Ta ut tändstiftet, torka av det med 
en ren trasa och sätt i det igen.

3. Dra åt tändstiftet.

4. Tryck fast tändstiftshatten på 
tändstiftet.

5. Fyll på bränsle.

Motorn startar men 
dör igen.

1. Choken är felaktigt inställd.

2. Förgasaren är felaktigt justerad.

1. Ställ in choken korrekt.

2. Kontakta en fackman.

Det kommer mycket 
rök från avgaserna.

1. Förhållandet mellan bensin och 
tvåtaktsolja är felaktigt.

1. Töm bränsletanken och fyll på 
40:1 oljeblandad bensin.

Motorn kör, men 
tillsatsen kör inte.

1. Tillsatsen är felaktigt monterad.

2. Tillsatsen är blockerad.

3. Kopplingen är defekt

1. Montera tillsatsen korrekt.

2. Avlägsna blockeringen.

3. Kontakta en fackman.

Maskinen presterar 
inte optimalt.

1. Maskinen är överbelastad.

2. Skärverktyget är slött.

1. Klipp eller såga � era gånger. 

2. Slipa eller � la skärverktyget.

Grentillsatsen 
fungerar inte 
korrekt.

1. Kedjan är slö.

2. Kedjan är för sspänd eller för slak.

3. Kedjan är inte korrekt monterad.

4. Kedjan smörjs inte tillräckligt.

1. Fila kedjan.

2. Sträck kedjan korrekt.

3. Vänd kedjan korrekt.

4. Fyll på kedjesågsolja. Kontrollera 
att smörjhålet och smörjkanalen 
inte är blockerade.
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OBS! Produktens modellnummer ska alltid 
uppges vid kontakt med återförsäljaren. 
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