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Omgang med 
dokumentet
Læs denne driftsvejledning 
grundigt igennem, inden maskinen 
tages i brug. Følg vejledningen og 
opbevar den til senere brug. Giv 
aldrig børn eller andre personer, 
som ikke kender denne 
betjeningsvejledning, lov til at 
benytte maskinen.
Denne vejledning indeholder 
sikkerhedshenvisninger, der
– gør opmærksom på farer 

i forbindelse med motoren,
– henviser til risiko for kvæstelse,
– viser hvordan risikoen for 

kvæstelse kan forhindres 
eller reduceres.

Sikkerhedshenvisningerne i denne 
vejledning er kendetegnet på 
følgende måde:

! Fare!
Betegner en umiddelbart truende 
fare. Hvis denne henvisning ikke 
iagttages, kan det medføre 
dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

Pas på!
Betegner en farlig situation. 
Hvis denne henvisning ikke 
iagttages, kan der opstå mindre 
kvæstelser eller tingsskader.

Bemærk
Betegner 
anvendelseshenvisninger og vigtig 
information.

Angivelser på motorhuset
Fig. 8
Disse angivelser er meget vigtige 
for kundeservice til senere 
identificering ved bestilling af dele 
til motoren. Notér alle oplysninger 
om motoren i rubrikken (Fig. 9).

For Deres egen 
sikkerheds skyld

Bemærk
Det følgende drejer sig generelt om 
„maskinen“. Motoren kan 
indbygges i forskellige maskiner.

! Eksplosions- og  
brandfare!

Benzin og benzindampe er meget 
brandfarlige og eksplosive. 
Ved brand eller eksplosion kan der 
opstå alvorlige forbrændinger, eller 
det kan medføre dødsfald. Hvis der 
skulle komme benzin på kroppen 
eller tøjet, skal huden omgående 
vaskes af og tøjet udskiftes.
– Stands motoren og lad den 

afkøle mindst 2 minutter, 
inden tankdækslet tages af for 
påfyldning af brændstof.

– Fyld brændstoftanken i det fri 
eller i et godt ventileret rum.

– Anvend kun godkendte brænd-
stofdunke.

– Fyld aldrig dunken op i et køretøj, 
på en traktor eller en sættevogn 
med kunststofbeklædning. 
Stil altid dunken, der skal fyldes, 
på jorden med rigelig afstand til 
køretøjet.

– Fjern om muligt motordrevne 
apparater fra lastbilen eller fra 
sættevognen og fyld tanken op 
på jorden. Hvis det ikke er muligt, 
skal der til disse maskiner anven-
des en dunk til optankning 
i stedet for at anvende 
benzinslangen 
fra benzinstanderen direkte.

– Lad altid tanksnablen hvile på 
kanten af tankens påfyldnings-
studs eller på dunken, indtil 
tankningen er afsluttet. 
Benyt aldrig indgrebshåndtaget 
til konstant påfyldning.

– Tanken må aldrig overfyldes. 
Fyld kun tanken op til ca. to 
centimeter under påfyldnings-
studsens ansats, således at 
brændstoffet kan udvide sig.

– Hold brændstof væk fra gnister, 
åben ild, advarselslamper, 
varme- og andre 
antændelseskilder.

– Tank aldrig i lukkede rum, da der 
kan danne sig antændelige 
dampe.

– Rygning forbudt.
– Kontrollér brændstofledninger, 

tank, tankdæksel og 
forbindelses-dele regelmæssigt 
for revner og utætheder.  
Udskift delene om nødvendigt.

– Kontrollér at tændrør, lyddæmper, 
tankdæksel og luftfilter sidder 
korrekt.

– Start ikke motoren, når tændrøret 
er taget ud.

– Spildt brændstof skal først være 
fordampet, inden motoren startes.

– Vip ikke motoren og maskinen til 
en vinkel, hvor der kan løbe 
brændstof ud.

– Benyt ikke chokeren for at standse 
motoren.

– Transporter maskinen med tom 
brændstoftank.

– Placer aldrig maskinen eller 
brænd-stoffet i nærheden af 
varmeanlæg, ovne, 
varmtvandskedler eller lignende 
med tændflammer eller 
antændelseskilder, da benzin-
dampene kan antændes af disse.

! Eksplosions- og  
brandfare!

Ved start af motoren opstår 
der gnister.  
Brændbare dampe i nærheden kan 
antændes af disse. Det kan 
medføre eksplosion eller brand.
– Start aldrig motoren i nærheden 

af beskadigede, gasdrevne 
anlæg.

– Anvend aldrig startvæsker under 
tryk, da deres dampe er antæn-
delige.
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Kvælningsfare!
Motorudstødningsgas indeholder 
kulilte, en giftig farveløs gas, der 
ikke lugter. Indånding af kulilte kam 
medføre svimmelhed, 
bevidstløshed eller dødsfald.
– Motoren må kun startes og køre 

i det fri.
– Motoren må ikke startes og køre 

i lukkede rum, også hvis døre 
eller vinduer er åbnet.

! Fare for kvæstelse!
Utilsigtet start kan medføre alvorlige 
kvæstelser, brand eller elektriske 
stød.
– Fjern altid tændrørshætten, inden 

der f.eks. udføres indstillings- 
eller reparationsarbejder, og hold 
den altid væk fra tændrøret.

– Der må kun anvendes en 
godkendt gnistmåler ved 
gnistkontrollen.

– Foretag ikke kontrol at gnisttilste-
deværelsen, mens tændrøret 
er afmonteret.

! Fare for forbrænding! 
Brandfare!

Igangværende motorer udvikler 
varme. Motordelene, især udstød-
ningen, bliver meget varme. 
Berøring kan medføre alvorlige 
forbrændinger. 
Brændbare fremmedlegemer som 
f.eks. blade, græs, buske osv. kan 
fænge ild.
– Lad udstødningen, cylinder-

blokken og køleribberne afkøle, 
inden de berøres.

– Hold børn væk fra varme eller 
igangværende motorer.

– Fjern brændbare fremmed-
legemer i nærheden af udstød-
ningen og cylinderen.

! Fare for elektrisk stød! 
Brandfare!

Tændingsgnister kan forårsage 
brand og elektrisk stød.

! Fare for kvæstelse!
Roterende dele kan berøre eller 
gribe fat i hænder, fødder, hår, 
tøj eller beklædningsdele. Dette 
kan medføre alvorlige kvæstelser.

– Beskyttelsesanordninger, der 
hører til maskinen, skal være 
monteret på plads.

– Hold hænder og fødder væk 
fra roterende dele.

– Bind langt hår sammen og 
tag smykker af inden arbejdet 
påbegyndes.

– Undgå at bære løsthængende 
tøj, nedhængende snore eller 
beklædningsgenstande, der kan 
komme ind i roterende dele.

! Fare for kvæstelse!
Hurtig indtrækning af startanord-
ningen (tilbageslag ved f.eks. 
fejltænding) trækker hånden og 
armen hurtigere i retningen af 
motoren, end det er muligt at slippe 
starterhåndtaget. Dette kan 
medføre kvæstelse.
– Træk ved start af motoren først 

langsomt i starterhåndtaget, 
indtil modstanden kan mærkes. 
Træk derefter kraftigt.

– Fjern evt. dele, der måtte ligge på 
motoren, inden motoren startes.

– Direkte tilsluttede komponenter 
som f.eks. knive, ventilatorhjul, 
drivdele osv. skal fastgøres 
sikkert.

! Fare for kvæstelse! 
Beskadigelse af maskinen!

Indstillingen af motoren, der er 
forindstillet på fabrikken, må ikke 
ændres.

Symboler på maskinen
På motoren findes sikkerheds- og 
advarselshenvisninger, der vises 
som symboler eller piktogrammer. 
Symbolerne har følgende 
betydning:

Pas på!  
Advarer mod fare.

Læs brugsanvis-
ningen inden 
ibrugtagning!

Advarsel mod varm 
overflade!

Advarsel mod giftige 
dampe!

Benzin er antændelig!

Tank blyfri benzin!

Disse symboler på maskinen 
skal altid være letlæselige.

Oplysninger på motoren
Sammenlign Fig. 1 med Deres 
maskine og gør Dem fortrolig med, 
hvor de forskellige betjeningsele-
menter og reguleringsanordninger 
er placeret.
Fig. 1

1 Tankdæksel
2 Starterhåndtag
3 Oliepåfyldningsdæksel/

målepind
4 Olieaftapningsskrue
5 Motorafdækning
6 Luftfilter
7 Primer (alt efter model)
8 a) Tændrør

b) Tændrørshætte
9 Udstødning

Anvisninger vedrørende 
drift
Kontrol inden drift
Anbefalede olietyper

Pas på!
Maskinen leveres uden brændstof 
og uden olie i motoren. Hvis 
motoren arbejder uden tilstræk-kelig 
olie, kan den beskadiges betydeligt. 
For disse skader ydes der ingen 
garanti.
 Fyld olie på, inden motoren 

startes. Fyld ikke for meget olie i. 
Olietanken kan rumme ca. 0,6 
liter.

Anvend kun 4-takt-olie med 
klassifi-kationen SF / SG / SH / SJ 
eller højere.

!
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Anvend oliens viskositet fra 
følgende tabel afhængig af 
udetemperaturen:

a) Enkeltviskositet
b) Multiviskositet
SAE 10W-30 anbefales til generel 
brug i normalt temperaturområde. 
Anvendes der olie med enkelt-
viskositet, bør den vælges til 
gennemsnitstemperaturen 
i anvendelsesområdet fra tabel.

Pas på!
Anvendes der olie af dårligere 
kvalitet eller olie til 2-takt-motorer, 
kan motorens levetid reduceres 
eller motoren beskadiges.
Kontrol af oliestand

Pas på!
Sørg for at maskinen står på en 
plan flade og motoren er slukket, 
når oliestanden kontrolleres.
Fig. 2
 Skru oliepåfyldningsdækslet (3) 

af og tør oliepinden af. 
 Stik oliepinden ned i påfyldnings-

studsen.
Type A: 
Skrues en kvart omgang ind.
Type B:  
Skubbes ind, må ikke skrues på.

 Tag oliepinden ud og kontroller 
olieniveauet.
Hvis niveauet er for lavt, hældes 
olien langsomt i op til „max“ 
mærket på målepinden. 

 Skru oliepinden fast, 
inden motoren startes.

Pas på!
Kom ikke for meget olie på.  
Det kan medføre motorskade, 
røgudvikling, startvanskeligheder, 
tilsodning af tændrør eller tilsmuds-
ning af luftfilter.

Anbefalet brændstof
! Fare!

– Benzin er yderst brandfarlig 
og eksplosionsfarlig under 
visse betingelser.

– Fyld kun brændstof på i godt 
ventilerede områder, når motoren 
er standset. I tankområdet eller 
på opbevaringsstedet til brænd-
stoffer er rygning forbudt, og alle 
antændelseskilder skal slukkes.

– Overfyld ikke benzintanken 
(brænd-stoffet må ikke befinde sig 
i påfyld-ningsstudsen). Luk og lås 
tankdækslet efter optankning.

– Pas på ikke at spilde brændstof 
ved påfyldning. Spildt brændstof 
eller benzindampe kan antændes. 
Spildt brændstof skal først være 
fordampet, inden motoren startes.

– Undgå gentagen eller længere 
hudkontakt og indånding af 
dampe.

! Fare for motorskader!
– Brændstof må ikke blandes 

med olie.
– Anvend kun rent, frisk og blyfrit 

brændstof.
– Anvend kun brændstof med 

et oktantal på 87 eller højere.
– Der må ikke anvendes brændstof 

med specifikationen E85/E15.
– Hav kun en mængde brændstof 

på lager, som kan forbruges 
indenfor 30 dage.

– Pas på at der ikke kommer snavs, 
støv eller vand i tanken.

Kontrol at benzinniveau
Pas på!

Lad motoren afkøle i mindst 
to minutter, inden der fyldes 
brændstof på.
 Rengør området omkring 

påfyldningsstudsen, inden 
tankdækslet tages af.

 Fyld kun tanken op til ca. 2 cm 
under påfyldningsstudsens 
ansats, således at brændstoffet 
kan udvide sig.

Start af motoren
! Fare!

Hold altid hænder og fødder væk 
fra roterende dele. Anvend ikke 
start-hjælp, der er forsynet med 
tryk.  
Dampene kan antændes.
! Fare! 

Følg alle betjeningsanvisninger 
i betjeningsvejledningen for 
maskinen, som denne motor 
er monteret på.

Bemærk:
Nogle modeller er ikke udstyret 
med
– choker eller primer:

Motoren indstilles automatisk på 
den pågældende startprocedure.

– gashåndtag:
Omdrejningstallet indstilles auto-
matisk. Motoren kører altid med 
optimalt omdrejningstal.

Fig. 3
Forberedelse af motoren 
inden start
Hvis motoren er kold:
 Aktiver chokeren alt efter model 

(hvis den findes):
– Stil chokeren (1) i position 

START/ /
eller
– Træk chokeren (2) ud
eller
– Indstil gashåndtaget (3) på 

.
eller
 Tryk på primeren (7, Fig. 1; 

hvis den findes):
– ved temperaturer over 10 °C: 

tryk 1–3 gange
– ved temperaturen under 10 

°C: 
tryk 3–5 gange

Bemærk:
– Luk hullet ved at trykke 

på udluftningshullet på 
primerknappen.

– Aktiver primeren igen, 
hvis motoren ikke starter.

Hvis motoren er varm:
 Stil gashåndtaget (3; hvis det 

findes) i position MAX/ .
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Bemærk
Selv om motoren er varm, kan det 
evt. være nødvendigt
– at aktivere chokeren (hvis den 

findes)
eller
– at aktivere primeren én gang 

(hvis den findes).
Start med håndstart
 Stil Dem bag ved maskinen, tryk 

sikkerhedsbøjlen (4; hvis den 
findes) nedad og hold den fast 
mod stangen.

 Træk lidt i startergrebet (5) indtil 
der mærkes modstand. 
Træk derefter hurtigt og kraftigt 
for at overvinde kompressionen 
og for at forhindre, at det springer 
tilbage. Gentag proceduren, hvis 
det er nødvendigt.

Pas på!
Lad ikke startergrebet springe 
tilbage mod motoren.  
Før det langsomt tilbage for at 
undgå, at starteren beskadiges.
Start med elektrostart 
(alt efter model)
 Afbryd forbindelsen fra 

ladeaggre-gat til nettet og 
maskinen.

 Stil Dem bag ved maskinen, tryk 
sikkerhedsbøjlen (4; hvis den 
findes) nedad og hold den fast 
mod stangen.

 Drej nøglen på instrumentbrættet 
(6) mod højre og hold den fast, 
indtil motoren starter. 
– Et startforsøg maks. 

5 sekunder.
– Vent 20 sekunder, inden 

næste forsøg foretages.

Efter start af motoren
 Når motoren kører og er 

varmkørt, stilles chokeren (hvis 
den findes) på RUN/ / , 
eller den skubbes tilbage.

 Stil gashåndtaget (hvis den 
findes) i ønsket position:

= hurtigt 
motoromdrejningstal

= langsomt motoromdrej-
ningstal

Standsning af motoren
Fig. 3
 Slip sikkerhedsbøjlen  

(hvis den findes).
eller
 Stil gashåndtaget (hvis den 

findes) i position STOP/ .

Bemærk
Fjern tændingsnøglen (hvis den 
findes), når maskinen henstilles 
eller forlades.

Vedligeholdelse/
rengøring

! Fare!
Stands motoren og lad den afkøle, 
inden arbejdet påbegyndes, f.eks. 
vedligeholdelses- og rengørings-
arbejder. Fjern altid 
tændrørshætten for at undgå 
utilsigtet start.

Pas på!
– Motoren er fra fabrikken optimalt 

indstillet med hensyn til ydelse 
og forbrug. Enhver ændring af 
disse indstillinger må 
udelukkende foretages af 
producenten eller en autoriseret 
faguddannet person.

– Hvis motoren skal vippes for 
transport af maskinen, inspektion 
eller for at fjerne græs, skal det 
ske således, at tændrøret peger 
opad for ikke at beskadige 
motoren som følge af brændstof 
eller olie.

– Reservedele skal opfylde de 
af fabrikanten fastlagte krav.

– Anvend derfor kun originale 
reservedele eller reservedele, 
der er godkendt af fabrikanten. 
Reparationer må kun udføres 
på et autoriseret værksted.

For at bibeholde en ensartet høj 
ydelse skal der regelmæssigt 
udføres inspektion og motoren 
justeres. Regelmæssig 
vedligeholdelse garanterer en lang 
driftstid. 
Nødvendige vedligeholdelses-
intervaller og vedligeholdelses-
arbejdernes art fremgår af skemaet 
nedenfor. Intervallerne efter drifts-
timerne eller andre tidsangivelser, 
der afhænger af, hvilket tidspunkt 
der kommer først, bør overholdes. 
Ved drift under vanskelige vilkår er 
vedligeholdelsesintervallerne 
kortere.
Lad et autoriseret værksted 
kontrollere maskinen og udføre 
service, når sæsonen er afsluttet.
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Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesarbejde
efter de første 
5 driftstimer

hver gang 
inden brug 
eller hver 
5. time

én gang for 
hver sæson 
eller hver 
25. time

én gang for 
hver sæson 
eller hver 
50. time

én gang for 
hver sæson 
eller hver 
100. time

Rengøring af 
motorafdækning



Kontrollér motorolien 

Udskift motorolien  1) 

Kontrollér luftfilteret 

Servicer luftfilteret 2)

Kontrollér tændrørene 

Servicer tændrørene 

Udskiftning af benzinfilter 

Rengør udstødningsområdet 

Oliekontrol
 Kontrollér altid oliestanden inden 

motoren igangsættes.
 Sørg for at oliestanden er 

korrekt. Se „Kontrol af oliestand“.

Olieskift
! Fare!

Brugt motorolie kan medføre 
hudkræft ved hyppig og langvarig 
kontakt med huden. Selv om dette 
er usandsynlig, hvis man da ikke 
håndterer dagligt med brugt olie, 
anbefales hurtigst mulig at vaske 
hænderne grundigt med sæbe og 
vand, hvis man har arbejdet med 
brugt motorolie.

Pas på!
Tap olien af, mens motoren er varm 
men ikke mere hed (al olie løber 
derved hurtige ud).
Fig. 4
 Tag oliepåfyldningsdækslet (3) 

af.
 Lad olien løbe ud i en egnet 

beholder ved at:
– åbne olieaftapningsskruen (4) 
eller
– vippe maskinen om på siden 

(luftfilterside opadvendt).

! Fare!
Lad motoren løbe, indtil benzin-
tanken er tom, inden maskinen 
vippes om på siden for at aftappe 
olien.
 Skru olieaftapningsskruen fast 

igen (hvis den er fjernet).
 Fyld olietanken med anbefalet 

olie og kontrollér oliestanden.
 Fastgør oliepåfyldningsdækslet 

igen.

Bemærk
Den brugte olie skal altid 
bortskaffes i henhold til de 
gældende miljø-bestemmelser. Det 
anbefales at aflevere olien i en 
tætsluttende beholder på et 
indsamlingssted for brugt olie. 
Brugt olie må ikke bortskaffes 
sammen med restaffald eller 
hældes ud på jorden.

Vedligeholdelse af luftfilter
Et tilsmudset luftfilter indskrænker 
luftstrømmen til karburatoren. 
Rengør luftfilteret regelmæssigt 
for at forebygge fejlfunktion af 
karburatoren. I områder, hvor der 
opstår meget støv, kan det være 
nødvendigt at rengøre filteret 
oftere.

! Fare!
Brug aldrig benzin eller opløsnings-
midler med et lavt flammepunkt til 
rengøring af luftfilteret. 
Dette medfører brand- eller 
eksplosionsfare.

Pas på!
Lad aldrig motoren løbe uden 
luftfilter. Motoren kan beskadiges 
eller slides mere.
Modeller uden primer:
Fig. 5a
 Fjern vingeskruen og tag låget 

af luftfilteret. Tag de enkelte 
filterelementer ud og skil dem ad. 
Kontrollér begge elementer 
grundigt for huller eller revner 
og udskift dem om nødvendigt.

 Skumelement (1):
Rengør elementet i varmt vand 
tilsat et rengøringsmiddel til 
husholdningsbrug. Skyl dem 
grundigt. Eller vask dem i et ikke 
antændeligt opløsningsmiddel 
eller et opløsningsmiddel med et 
højt flammepunkt. Lad elementet 
tørre tilstrækkeligt længe.

1) Ved stor belastning eller høje omgivelsestemperaturer.
2) Hyppigere rengøring, hvis der opstår meget støv i området.
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 Papirelement (2):
Bank papirelementet lidt på en 
hård overflade nogle gange for 
at fjerne snavs eller blæs trykluft 
indefra gennem filteret. Prøv 
aldrig at børste snavs af; den vil 
derved sætte sig fast i fibrene. 
Udskift papirfilteret, hvis det er 
meget snavset.

 Sæt filteret på plads igen 
og montér afdækningen.

Modeller med primer:
Fig. 5b
 Tryk på det afmærkede område 

(3) på luftfilterdækslet (4) og tag 
dækslet af.

 Rengør filterelementet (5) og 
udskift det, hvis det er beskadiget.
Rengør elementet i varmt vand 
tilsat et rengøringsmiddel til 
husholdningsbrug. Skyl dem 
grundigt. Eller vask dem i et ikke 
antændeligt opløsningsmiddel 
eller et opløsningsmiddel med et 
højt flammepunkt. Lad elementet 
tørre tilstrækkeligt længe. 
Læg elementet i ren motorolie 
og pres overskydende olie ud.
Motoren vil ose lidt, når den 
igangsættes igen, hvis der er 
for meget olie i skummaterialet.

 Sæt filteret på plads igen 
og montér dækslet.

Vedligeholdelse 
af tændrøret
! Fare!

Lad motoren afkøle.
Foretag ikke kontrol at 
gnisttilstedeværelsen, mens 
tændrøret er afmonteret. Start ikke 
motoren, hvis tændrøret er fjernet.
Tændrørets elektrodeafstand skal 
indstilles korrekt og snavs fjernes, 
så motoren løber rigtigt.
Fig. 6
 Træk tændrørshætten (1) af 

og skru tændrøret (2) ud med 
tændrørsnøglen.

 Kontrollér tændrøret visuelt. 
Udskift tændrøret, hvis der 
konstateres tydelige tegn på slid, 
eller hvis isolatoren er 
beskadiget. 

 Rengør tændrøret med en 
trådbørste, hvis det skal 
anvendes igen.

 Mål elektrodeafstanden med en 
søgelære. Juster evt. afstanden 
lidt ved at bøje sideelektroden. 
Elektrodeafstanden skal ligge 
mellem 0,70 og 0,80 mm (Fig. 7).

 Kontrollér om tændrørets pakring 
er i orden og skru derefter tænd-
røret i med hånden for ikke 
at ødelægge gevindet.

 Efterspænd med en tændrørs-
nøgle, når tændrøret er skruet 
fast med hånden.

Pas på!
Tændrøret må ikke spændes 
for stramt. Følgende værdier skal 
overholdes ved fastspænding 
af tændrøret med en 
tændrørsnøgle:
– et nyt tændrør maks. 1/2 omgang 
– brugte tændrør maks.  

1/8 – 1/4 omgang.
Et ikke korrekt fastspændt tændrør 
kan blive meget varm og beskadige 
motoren.

Vedligeholdelses af 
benzinfilter
Disse opgaver må kun udføres af et 
fagværksted i henhold til 
vedligeholdelsesplanen.

Rengøring af motoren
Hvis motoren har været i gang 
forinden, skal den først afkøle 
i mindst en time inden rengøring. 
Fjern regelmæssigt græs- og 
smuds, der har samlet sig i 
motoren. Rengør 
fingerbeskyttelsen og området 
omkring udstødningen. Anvend til 
dette formål en børste eller trykluft.

Pas på!
Motoren må ikke spules med vand, 
da det kan forurene brændstoffet. 
Vand fra haveslangen eller 
højtryksrenseren kan trænge 
ind i luftfilteret eller åbningen 
i udstødningen og beskadige 
motoren.

! Fare!
Fjern ansamlinger af brændbare 
fremmedlegemer omkring udstød-
ningen. Kontrollér og rengør altid 
området, inden maskinen tages 
i brug.

Oplagring

Bemærk
Skal maskinen oplagres i mere end 
30 dage, kan der tilsættes en 
stabilisator til brændstoffet. Kontakt 
en autoriseret forhandler eller et 
kundeserviceværksted.
Der bør ikke være brændstof i 
tanken ved motorer, der opbevares 
længere end 30 dage for at undgå, 
at der dannes rester i 
brændstofanlægget, især på 
vigtige dele på karburatoren.
 Lad motoren løbe indtil tanken 

er tom og motoren står stille.
 Udskift olien. Se „Olieskift“.
 Fjern tændrøret og fyld ca. 15 ml 

motorolie i cylinderen. 
Montér tændrøret igen og træk 
langsomt i starttovet for at 
fordele olien.

 Fjern græs og snavs omkring 
motoren, under motorafdæk-
ningen og omkring 
udstødningen. 

 Områder, hvor malingen er 
skallet af, males igen. Steder, 
hvor der kan opstå rust, forsynes 
med en oliefilm.

 Opbevar maskinen på et rent, 
tørt og godt ventileret sted og ikke 
i nærheden af apparater, der 
arbejder med en flamme eller 
en advarselslampe, f.eks. varme-
anlæg, vandvarmere eller tørret-
umblere. Desuden bør områder 
undgås, hvor der findes en gnist-
fremkaldende elektromotor, eller 
hvor elektroværktøjer benyttes.

 Maskinen bør heller ikke opbe-
vares i rum med høj luftfugtighed, 
da det fremmer rustdannelse 
og korrosion.

 Opstil maskinen på en jævn 
overflade. Brændstof og olie kan 
slippe ud, hvis maskinen vippes.
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Fremgangsmåde efter 
langvarig lagring
 Kontrollér motoren som 

beskrevet i afsnittet „Kontrol 
inden drift“.

 Fyld frisk brændstof på tanken, 
hvis det har været aftappet inden 
oplagring. Anvendes der 
en benzindunk, skal der sørges 
for, at den indeholder frisk benzin.

 Hvis der er smurt olie på cylin-
deren, udvikler motoren lidt røg, 
når den startes. Det er normalt.

Garanti
I hvert land gælder de garanti-
bestemmelser, som er udstedt 
af vores selskab eller af 
importøren. Vi afhjælper indenfor 
rammerne af garantien og uden 
beregning fejl på Deres maskine, 
såfremt det drejer sig om en 
materiale- eller produk-tionsfejl. De 
bedes i garantitilfælde kontakte 
Deres forhandler eller den 
nærmeste afdeling af vores firma.

Fejlsøgning

Fejl Mulig årsag Afhjælpning
Motor starter ikke. Sikkerhedsbøjle ikke aktiveret. Aktiver sikkerhedsbøjlen (hvis den findes).

Intet brændstof i tank. Fyld tanken med ren, frisk og blyfri benzin.
Brændstof gammelt. Aftap gammel benzin i en egnet beholder 

udendørs. Fyld tanken med ren, frisk og blyfri 
benzin.

Kold motor, choker/primer  
(hvis den findes) er ikke aktiveret.

Aktiver choker/primer.

Gashåndtag ikke på „START“ eller 
maks. omdrejningstal.

Stil gashåndtaget i position „START“ – 
maksimalt omdrejningstal.

Tændrørshætte ikke påsat. Sæt tændrørshætten på tændrøret.
Tændrør snavset eller defekt. Rengør tændrøret.

Juster elektrodeafstanden eller udskift 
tændrøret.

Tilstoppet benzinledning. Lad benzinledningen rengøre *).
Motor løber uregel-
mæssigt (hakker).

Choker (hvis den findes) aktiveret. Tilbagestil chokerhåndtaget.
Tændrørshætte ikke påsat korrekt. Sæt tændrørshætten fast på tændrøret.
Brændstof gammelt.
Vand eller snavs i brændstofanlæg.

Aftap gammel benzin i en egnet beholder 
udendørs. Fyld tanken med ren, frisk og blyfri 
benzin.

Ventilationshul i tankdæksel tilstoppet. Rengør tankdækslet.
Luftfilter snavset. Rengør luftfilteret.
Tændrør smeltet, defekt eller for stor 
elektrodeafstand.

Juster elektrodeafstanden eller udskift 
tændrøret.

Motor 
overophedet.

For lidt motorolie. Fyld passende mængde olie på krumtap-huset.
Indskrænket luftstrømning. Fjern græs og snavs fra området omkring 

motorens køleribber og ventilatorhuset.
Motor har udsætter 
ved højt 
omdrejningstal.

For lille elektrodeafstand. Afmontér tændrøret og juster 
elektrodeafstanden.

Bemærk
For udførelse af reparationer, der ikke er inkluderet i ovennævnte arbejder, bedes De kontakte Deres nærmeste 
forhandler med en kundeserviceafdeling.

*) Disse arbejder må kun udføres af et autoriseret værksted




