
IT  
Tosasiepi portatile a motore - MANUALE DI ISTRUZIONI
ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.

CS  
Přenosné motorové plotové nůžky - NÁVOD K POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.

DA  
Bærbar motordreven Hækkeklipper - BRUGSANVISNING
ADVARSEL: læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager denne maskine i brug.

DE  
Tragbare motorbetriebene Heckenschere - GEBRAUCHSANWEISUNG
ACHTUNG: vor inbetriebnahme des geräts die gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.

EL  
Φορητό ψαλίδι μπορντούρας βενζίνης - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιησετε το μηχανημα, διαβαστε προσεκτικα το παρον εγχειριδιο.

EN  
Powered hand-held hedge trimmer - OPERATOR’S MANUAL
WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.

ES  
Cortasetos portátil de motor - MANUAL DE INSTRUCCIONES
ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.

ET  
Kaasaskantav mootoriga hekilõikur - KASUTUSJUHEND
TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.

FI  
Käsin kannateltava moottorikäyttöinen pensasleikkuri
KÄYTTÖOHJEET - VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä.

FR  
Taille-haie portatif à moteur - MANUEL D’UTILISATION
ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d’utiliser cette machine.

HR  
Prijenosne motorne škare za živicu - PRIRUČNIK ZA UPORABU
POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

HU  
Hordozható motoros sövénynyíró - HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FIGYELEM! a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.

LT  
Rankinės motorinės gyvatvorių žirklės - NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
DĖMESIO: prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą.

LV  
Ar piedziņu aprīkotais rokturamais dzīvžoga apgriezējs 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA - UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet 

doto instrukciju.

MK  
Преносен поткаструвач - УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: прочитајте го внимателно ова упатство пред да ја користите машината.

NL  
Draagbare heggeschaar met motor - GEBRUIKERSHANDLEIDING
LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen.

NO  
Bærbar motordrevet hekksaks - INSTRUKSJONSBOK
ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen.

PL  
Ręczny sekator spalinowy - INSTRUKCJE OBSŁUGI
OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

PT  
Corta-sebes portátil motorizado - MANUAL DE INSTRUÇÕES
ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.

RU  
Портативные моторизованные шпалерные ножницы 
РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ - ВНИМАНИЕ: прежде чем 

пользоваться оборудованием, внимательно прочтите зто руководство по зксплуатации.

SL  
Prenosni motorni rezalnik grmičevja - PRIROČNIK ZA UPORABO
POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili.

SV  
Motordrivna handhållna häcksaxar - BRUKSANVISNING
VARNING: läs igenom hela detta häfte innan du använder maskinen.

TR  
Motorlu elde taşınabilir çit budama makinesi - KULLANIM KILAVUZU
DİKKAT: makıneyı kullanmadan önce talımatlar ıçeren kilavuzu dıkkatle okuyun.
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SVPRESENTATION 1

Bästa kund,

vi vill först och främst tacka för att du har valt en av våra produkter. Vi hoppas användning av din nya maskin 
kommer att medföra tillfredsställelse och att den kommer att motsvara dina förväntningar till fullo. Denna 
bruksanvisning har tagits fram för att ge dig en möjlighet att lära känna maskinen bättre för att använda den 
på ett säkert och effektivt sätt. Glöm inte att bruksanvisningen är en viktig del av maskinen; ha den alltid till 
hands och se till att den följer med maskinen om den säljs vidare eller om ni lånar ut den.

Denna nya maskin har utarbetats och tillverkats enligt gällande standarder och den är därmed säker och 
pålitlig, förutsatt att den används helt enligt instruktionerna i denna bruksanvisning (avsedd användning); 
all annan användning samt bristande observation av säkerhetsföreskrifterna, instruktionerna för underhåll 
och reparation är att betraktas som “felaktig användning” och medför att garantin upphör att gälla och likaså 
allt ansvar för tillverkaren. Användaren ansvarar då själv för eventuella skador eller åverkan på egen eller 
annan person.

Ifall ni skulle stöta på några mindre skillnader mellan vad som beskrivs här i denna bruksanvisning och er 
maskin så ha i minnet att detta kan bero på den kontinuerliga förbättringen av produkten. Informationen i 
denna bruksanvisning kan ändras utan att i förhand meddela detta och utan uppdateringsplikt. Däremot 
kommer de huvudsakliga egenskaperna för säkerhet och funktion alltid att kvarstå. Vid tvivel, kontakta er 
återförsäljare. Lycka till!

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.  Identifiering av huvudkomponenter  ............................................  2
2.  Symboler  ....................................................................................  3
3.  Säkerhetsföreskrifter  ..................................................................  4
4.  Förberedelse av arbetet  .............................................................  6
5.  Start - Användning – Stopp av motorn ........................................  7
6.  Användning av maskinen  ...........................................................  8
7.  Underhåll och förvaring  ............................................................  10
8.  Felsökning  ................................................................................  12
9.  Tekniska specifikationer  ...........................................................  12



SV

 1.  Motor
 2.  Skärenhet (blad)
 3.  Skyddsplatta skärning
 4.  Främre handtag
 5.  Bakre handtag
 6.  Kommando för att fri-

ställa det bakre hand-
taget

 7.  Bladskydd 
10.  Märkplåt

REGLAGE 
OCH TANKNINGAR

11.  Stoppkontakt
12.  Bladets reglage (gas-

reglage)
13.  Gasreglagets säker-

hetsspak
14.  Starthandtag
15.  Chokereglage (Starter)
16.  Reglage för evakue-

ringspump (Primer)
21.  Bränsletank
22.   Luftfilterlock

2 IDENTIFIERING AV HUVUDKOMPONENTER
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SVSYMBOLER 3

 2. SYMBOLER

1) Varning! Fara

2) Läs igenom bruksanvisningen innan du använ-
der maskinen.

3) Det finns fara för allvarlig hörselskada.
Vi varnar användare av denna maskin att en dag-
lig och kontinuerlig användning av denna maskin 
under normala förhållanden kan utsättas för buller 
på: 85 dB (A).

Bär personliga skyddsutrustningar.
Bär alltid skyddsglasögon och hörselskydd när 
maskinen används.
Bär alltid skyddshjälm vid arbete i områden där 
risk för fallande föremål föreligger.

4) Bladet är mycket vasst och kan lätt orsaka 
skärskador.

VARNING: maskinen som du köpt har konstruerats för hobbybruk.

MÄRKPLÅT

1)  Ljudeffektnivå 
2)  Överensstämmelsemärke
3)  Tillverkningsmånad/-å
4)  Typ av maskin
5)  Serienummer
6)  Tillverkarens namn och adress
7)  Artikelnummer

11)  Bränsletank

12)  Chokereglage (Starter)

13)  Reglage för evakueringspump (Primer)

FÖRKLARING AV SYMBOLER PÅ MASKINEN (i förekommande fall)

dB

L WA

Art.N.

Type:

- s/n

26 14

5 73

Ett exempel på en försäkran om överensstäm-
melse finns på de sista sidorna i handboken.



SV

A) LÄRA KÄNNA MASKINEN

1) DEN HÄR MASKINEN KAN ORSAKA ALLVAR-
LIGA SKADOR OCH SÅR. Läs noggrant igenom 
instruktionerna för en korrekt användning, förbere-
delse, underhåll, start och stopp av maskinen. Lär 
dig att känna igen reglagen och använd maskinen 
på lämpligt sätt. Lär dig att snabbt stänga av motorn.
2) Använd maskinen för avsedd användning, dvs. 
”beskärning och i trimning av häckar bestå-
ende av buskar med små grenar”. All annan 
användning kan vara farlig och skada maskinen. 
Följande anses som felaktig användning (som ex-
empel, men inte uteslutande):
–  gräsklippning i allmänhet och speciellt nära rep,
–  malning av material för kompostering,
–  beskärningar,
–  använda maskinen för ett annat material än väx-

ter och planter,
–  att maskinen används av flera personer.
3) Tillåt aldrig att maskinen används av barn eller av 
personer utan kunskap om instruktionerna. Lokala 
bestämmelser kan ange en åldersgräns för dess 
användning.
4) Maskinen får endast användas av en person.
5) Använd aldrig maskinen:
–  i närheten av personer, speciellt barn, eller djur,
–  om användaren är trött eller mår dåligt, eller har 

tagit medicin, droger, alkohol eller andra ämnen 
som kan påverka omdömet och uppmärksamhet,

–  om användaren inte är i grad att hålla i den med 
ett fast grepp med båda händerna och/eller stå 
stadigt på benen under arbetet.

6) Kom ihåg att operatören eller användaren ansva-
rar för oförutsedda olyckor som kan uppstå på andra 
personer eller deras egendom.

B) FÖRBEREDELSER

1) Under arbetet så är det nödvändigt att bära 
lämplig klädsel som inte hindrar arbetet. 
–  Bär åtsittande skyddskläder med skärskydd.
–  Bär handskar, skyddsglasögon och skyddsskor 

med halksäker sula. 
–  Använd hörselskydd för att skydda hörseln.
–  Bär inte skor, skjortor, halsband, armband eller 

hur som helst hängande eller stora accessoarer 
som kan fångas in i maskinen eller i föremål och 
material som finns på arbetsplatsen.

–  Samla ihop långt hår.
2) VARNING: FARA! Bensinen är mycket brand-
farlig.
–  förvara bränslet i därtill avsedd godkänd behål-

lare;
–  rök inte när du hanterar bränslet;
–  öppna bränslelocket långsamt så att det inre 

trycket gradvis töms ut;
–  påfyllning av bränsle får endast ske utomhus med 

hjälp av en tratt;

–  fyll på innan motorn startas; fyll inte på med 
bränsle eller ta bort tanklocket när motorn är i 
funktion eller är varm;

–  sätt inte på motorn om det läcker bensin och för 
att inte orsaka brandrisk så ta bort maskinen från 
området där bränslet har spillts och vänta tills 
bränslet har avdunstat och bensinångorna har 
lösts upp,

–  gör noggrant rent alla spår av bensin som spillts 
på maskinen eller marken;

–  starta inte maskinen på nytt på den plats där på-
fyllningen genomförts;

–  undvik att spilla bränsle på kläderna, om detta 
skulle inträffa så byt kläder innan motorn startas;

–  bränsletankens lock skall alltid vara monterat och 
fastdraget.

3) Byt ut felaktiga eller trasiga ljuddämpare.
4) Innan användning, utför en allmän kontroll av 
maskinens funktion och då särskilt:
–  Gasreglaget och gasreglagespärren skall ha en 

fri rörelse utan att vara trög och när man släpper 
dem så skall de automatiskt och snabbt gå till-
baka till neutral position;

–  gasreglaget skall vara blockerat om man inte 
trycker på gasreglagespärren;

–  motorns stoppkontakt skall lätt flytta sig från en 
position till en annan;

–  elkablar och särskilt tändstiftets kabel skall var 
hela för att undvika att det uppstår gnistor och 
hatten skall vara korrekt monterat på tändstiftet;

–  handtag och skydd på maskinen skall hållas rena 
och torra och fast fixerade till maskinen;

–  bladen får aldrig komma till skada;
5) Innan arbetet inleds, se till att alla skydd sitter 
korrekt monterade.

C) UNDER ANVÄNDNINGEN

1) Starta aldrig motorn i stängda utrymmen där livs-
farlig koloxidgas kan ackumuleras.
2) Arbeta endast vid dagsljus eller med en god 
belysning. 
3) Inta en stilla och stabil ställning:
–  så länge det är möjligt så undvik att arbeta på 

våt eller halkig mark eller på en ojämn eller brant 
mark som inte garanterar stabilitet för operatören 
under arbetet;

–  undvik en användning av ostabila trappor och 
plattformar;

–  spring aldrig utan gå och se upp för alla ojämn-
heter på marken och om det finns några hinder 
i vägen.

–  Var alltid medveten om omgivningen och var för-
beredd på möjliga risker som du kanske inte kan 
uppmärksamma på grund av maskinens ljudnivå.

4) Starta motorn med maskinen blockerad ordent-
ligt med den fria handen: 
–  starta motorn åtminstone 3 meter från den plats 

där man fyllt på med bränsle;

4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
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E) TRANSPORT OCH FÖRFLYTTNING

1) Var gång som maskinen måste granskas, förflyt-
tas eller transporteras ska du:
–  stänga av motorn, vänta till bladen stannat upp, 

koppla från tändstiftets hatt och vänta tills maski-
nen svalnat;

–  installera bladens skydd;
–  håll enbart maskinen i handtagen och rikta bladen 

i motsatt riktning än den för drift.
2) När man transporterar maskinen med ett fordon, 
så måste man placera den så att den inte utgör fara 
för någon och sätta fast den ordentligt så att den 
inte välter, vilket kan göra att den går sönder och att 
bränsle rinner ut.

F) HUR DU LÄSER BRUKSANVISNINGEN

I bruksanvisningens text så finns det några paragra-
fer av särskild vikt som markerats efter graden av 
vikt och vars innebörd är den följande:

ANMÄRKNING  
eller

VIKTIGT  Föreskrifter eller annan infor-
mation till tidigare indikeringar och som syftar till att 
undvika skador på maskinen eller andra skador.

VARNING!  Försummelse kan medföra 
skador på egen eller annan person.
 

FARA!  Försummelse kan medföra 
allvarliga eller livshotande skador på egen eller 
annan person.

–  kontrollera så att övriga personer befinner sig på 
minst 15 meters avstånd från maskinens räck-
vidd;

–  rikta aldrig ljuddämparen och därmed avgasen 
mot lättantändligt material.

5) Var försiktig nära spänningssatta elkablar.
6) Ändra inte motorns inställningar och låt inte mo-
torn nå ett alltför högt varvtal.
7) Kontrollera att maskinens varvtal inte hindrar 
en fri rörelse av skärbladen. Kontrollera att motorn 
snabbt sjunker mot tomgång efter att ha gasat.
8) Se till att bladet inte slår emot främmande före-
mål och se upp för föremål som kan slungas iväg på 
grund av bladens rörelse.
9) Om skärenheten stöter emot ett främmande fö-
remål eller om häcksaxen har ett ovanligt ljud eller 
vibrerar, släck av motorn och låt maskinen stanna 
upp. Koppla ur tändstiftets kabel och gör så här:
–  kontrollera skadorna;
–  kontrollera om det finns lösa delar och dra åt dem;
–  byt ut eller reparera de skadade delarna med de-

lar av motsvarande egenskaper.
10) Stoppa motorn innan du:
–  gör rent den eller frigör den vid blockering; 
–  kontrollera, utför underhåll eller arbetar på häck-

saxen; 
–  ställer in skärenhetens placering;
–  ämnar maskinen utan bevakning.

D) UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

1) Se till att muttrar och skruvar är åtdragna för 
att alltid ha en maskin under säkra funktionsförhål-
landen. Ett regelmässigt underhåll är väsentligt för 
säkerheten och för att upprätthålla prestationsnivån.
2) Förvara aldrig maskinen med bensin i tanken i ett 
rum där bensinångorna kan nå en flamma, en gnista 
eller en stark värmekälla.
3) Låt motorn kallna innan maskinen ställs undan.
4) För att minska brandrisken ska motorn, utloppet 
samt ljuddämparen och bensinens förvaringsställ 
vara fria från grenar, löv eller överflödigt fett. Lämna 
inte behållare med överblivet material från beskär-
ningen inomhus.
5) Om tanken måste tömmas, så skall detta göras 
utomhus och med kall motor.
6) Bär skyddshandskar för alla slags arbeten på 
skärenheten.
7) Håll skärbladen vassa. Alla åtgärder gällande 
bladet är arbeten som kräver en specifik kompetens 
och användning av lämpliga utrustningar. Av säker-
hetsskäl krävs det därför att de alltid utförs hos ett 
specialiserat center.
8) För säkerhets skull så använd aldrig maskinen 
om skärutrustningen eller andra delar är utslitna 
eller trasiga. Trasiga delar måsta bytas ut, aldrig 
repareras. Använd endast originalreservdelar. Delar 
av annan kvalitet kan skada maskinen och påverka 
säkerheten.
9) Ställ maskinen utom räckhåll för barn!
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•  Förberedelse och bevaring av bränsle-
blandningen

FARA!
Bensinen och bränsleblandningen är flamfar-
liga!

–  Bevara bensinen och bränsleblandningen 
i en godkänd behållare för bränsle, på en 
säker plats, långt från värmekällor eller fria 
flammor.

–  Lämna inte behållarna så att barn kan 
komma åt dem.

–  Rök inte under förberedelse av blandningen 
och undvik att andas in bensinångorna.

Tabellen indikerar mängden bensin och olja som 
skall användas för att förbereda blandningen i 
funktion till typen av olja som används.

Vid förberedelse av blandningen:

–  Häll cirka hälften av bensinen i en godkänd be-
hållare.

–  Häll på all olja, enligt tabellen.
–  Fyll på med resten av bensinen.
–  Stäng locket och skaka energiskt.

VIKTIGT  Bränsleblandning åldras. För-
bered inte för mycket bränsleblandning för att und-
vika beläggningar.

VIKTIGT  Ställ behållarna med bräns-
leblandningen och bensinen åtskilda åt och gör så 
att de är identifierbara så att de inte förväxlas vid 
användningstillfället.

VIKTIGT  Gör regelbundet rent behål-
larna från bensinen och bränsleblandningen så att 
eventuella beläggningar avlägsnas.

KONTROLL AV MASKINEN

Innan man påbörjar arbetet så måste man:

–  Kontrollera att det inte finns några lösa skruvar 
på maskinen och svärdet;

–  kontrollera att bladen är vassa och utan skador
–  kontrollera att luftfiltret är rent;
–  kontrollera att skydden sitter riktigt och fungerar;
–  kontrollera att handtagen sitter fast ordentligt.

FÖRBEREDELSE AV BRÄNSLEBLANDNING

Denna maskin är utrustad med en tvåtaktsmotor 
som kräver en bränsleblandning av bensin och 
smörjolja.

VIKTIGT  Att använda enbart bensin 
skadar motorn vilket medför att garantin upphör att 
gälla.

VIKTIGT  Använd endast bränsle och 
smörjmedel som bibehåller prestationerna och ga-
ranterar att de mekaniska enheterna varar med ti-
den.

• Bensinens egenskaper

Använd endast blyfri bensin (grön) med minst 90 
oktan.

VIKTIGT  Grön bensin avger belägg-
ningar i behållaren om den bevaras där i mer än 2 
månader. Använd alltid färsk bensin!

• Oljans egenskaper

Använd endast syntetisk olja av bästa kvalitet, spe-
cifik för tvåtaktsmotorer.

Din återförsäljare har olja som är avsedd för denna 
typ av motor, som är i grad att garantera ett bra 
skydd.

Användning av dessa oljor gör det möjligt med en 
blandning på 2,5% som består av en del olja var 
40:e del bensin.
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 Bensin Syntetisk tvåtaktsolja
 liter liter cm3

 1 0,025 25
 2 0,050 50
 3 0,075 75
 5 0,125 125
 10 0,250 250



VARNING!  Om apparaten inte hålls 
stadigt kan motorns tryckkraft leda till att an-
vändaren förlorar balansen eller slunga bladet 
mot ett föremål eller mot användaren.

5.  Dra långsamt ut starthandtaget cirka 10-15 cm 
ända tills man känner på ett lätt motstånd och 
dra därefter ytterligare några snabba och kraf-
tigare ryck tills den startar.

VIKTIGT  Dra inte ut linan helt och hål-
let så att den går sönder och låt den inte släpa 
längs kanten av linhjulet. Släpp sedan handtaget 
gradvis och undvik att linan åker tillbaka på ett 
okontrollerat sätt.

6.  Dra på nytt i starthandtaget ända tills motorn 
startar på ett riktigt sätt.

7.  Ställ starterns styrspak (3) på läget «RUN».

8.  Låt motorn gå på lågvarv i minst 1 minut innan 
en acceleration till max varvtal.

VIKTIGT  Om handtaget (4) för startli-
nan aktiveras flera gånger med starterns (3) styrs-
pak i läget «CHOKE» kan det komma för mycket 
bränsle till motorn vilket försvårar starten.

Om motorn försetts med för mycket bränsle, mon-
tera bort tändstiftet och dra sakta i startlinans 
handtag (5) för att avlägsna överflödet av bränsle, 
torka därefter av elektroderna på tändstiftet och 
montera tillbaka det på motorn.

START AV MOTORN

VARNING!  Start av motorn skall utfö-
ras på åtminstone 3 meters avstånd från tank-
ningsstället.

Innan man startar motorn:

–  Ställ maskinen stabilt på marken.
–  Avlägsna bladets skydd.
–  Se till att bladet inte vidrör marken eller andra 

föremål.
–  Se till att handtaget blockerats i mittpositionen.

• Kallstart

ANMÄRKNING  Med ”kallstart” menas en 
start som utförs åtminstone 5 minuter efter att mo-
torn stannat eller efter påfyllning av bränsle.

För att starta motorn (fig. 2):

1.  Ställ kontakten (1) i positionen «I».

2.  Tryck lätt på ”primerns” kulknapp (2) 7-10 
gånger tills bränslet rinner ut ur ventilationsröret.

3.  Ställ starterns styrspak (3) på läget «CHOKE».

4.  Håll maskinen stadigt på marken med en hand 
på handtaget för att inte förlora kontrollen under 
starten.

–  Öppna varsamt tanklocket för att gradvis tömma 
trycket. Tanka med hjälp av en tratt och undvik 
att fylla på tanken upp till brädden (fig. 1).

VARNING!  Tanklocket skall alltid 
stängas och skruvas åt ända in.

VARNING!  Gör genast rent alla spår 
av bränsleblandningen som hamnat på maski-
nen eller marken och starta inte motorn förrän 
bensinångorna har avdunstat.

PÅFYLLNING AV BRÄNSLE

FARA!  Rök inte under påfyll-
ningen och undvik att andas in bensinång-
orna.

VARNING!  Öppna varsamt locket på 
dunken då det kan ha bildats ett tryck i den.

Innan man utför påfyllningen:

–  Skaka tanken med kraft.
–  Ställ maskinen plant i en stabil position med 

tanklocket uppåt.
–  Gör rent tanklocket och området runtomkring 

så att man inte smutsar ner under påfyllningen.
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lig kraft som är av sådan typ att man inte kan utesluta 
möjligheten av störningar hos aktiva eller passiva 
medicinska utrustningar som har implanterats hos 
operatören. Detta kan medföra allvarliga risker för 
operatörens hälsa. Vi rekommenderar därför att bä-
rare av liknande medicinsk utrustning rådfrågar sin 
läkare eller utrustningens tillverkare innan de använ-
der maskinen.

VARNING!  Bär lämplig klädsel under ar-
betet. Er återförsäljare kan ge er information gällande 
mest lämplig säkerhetsutrustning för att förebygga 
olyckor och för att garantera säkerheten under arbe-
tet.

VARNING!  Vid förstörelse eller olyckor un-
der arbetet, stäng omedelbart av motorn och ställ 
maskinen på avstånd för att inte orsaka fler skador. 
Vid olyckor som medför kroppsskador, ge omedelbart 
första hjälpen och kontakta ett sjukhus för nödvändig 
vård. Ta noggrant bort eventuella rester som kan or-
saka materialskador eller skador på människor eller 
djur om de inte tas bort.

För respekt av andra och för miljön så:

–  Undvik att skapa hinder.
–  Följ noggrant lokala bestämmelser för bortskaf-

fande av material som finns kvar efter klippningen.
–  Följ lokala bestämmelser noggrant för bortskaf-

fande av olja, bensin, trasiga delar och andra en-
heter som kan förstöra miljön.

–  Bortskaffandet av emballagen ska göras enligt gäl-
lande lokala bestämmelser.

VARNING!  Om man utsätts en längre tid 
för vibrationer så kan man få neurovaskulära skador 
och störning (kända även som Raynaud fenomen eller 
vita fingrar) speciellt för de som lider av cirkulations-
störningar. Symptomerna kan gälla händer, handleder 
och fingrar och symtomen kan vara att man förlorar 
känseln, avtrubbning, att det kliar, smärta, hudföränd-
ringar eller strukturella ändringar på huden. Dessa 
effekter kan öka vid låga miljötemperaturer och /eller 
av ett för hårt grepp om handtaget. Om någon av 
dessa symptom skulle uppstå, minska på använd-
ningstiden och kontakta en läkare.

FARA!  Denna maskinens startanord-
ning ger upphov till ett elektromagnetiskt fält av mått-

• Varmstart

För varmstart (omedelbart efter 
motorstopp) följ därefter punkterna 1 - 4 - 5 - 6 i 
föregående procedur.

ANVÄNDNING AV MOTORN (fig. 3)

Hastigheten för skärenheten regleras av gasspa-
ken (1), som sitter på det bakre handtaget (2).

Aktiveringen av denna spak är endast möjlig om 
säkerhetsspak (3) trycks ner samtidigt.

Rörelsen överförs från motorn till bladen genom en 
koppling med centrifugalvikter som förhindrar bla-
dens rörelse när motorn står på tomgångsvarvtal.

VARNING!  Använd inte maskinen om 
skärenheten rör sig med motorn på minimilä-
get. I detta fall ska du kontakta din återförsäl-
jare.

Rätt arbetshastighet uppnås när gasspaken styrs-
pak (1) trycks ända in.
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VIKTIGT  Under de första 6-8 timmar-
nas maskindrift så undvik att sätta motorn på max-
imalt varvtal.

STOPP AV MOTORN (fig. 4)

För att stoppa motorn:

–  Släpp gasspaken (1) och låt motorn gå på tom-
gång under några sekunder.

–  Tryck brytaren (2) till läget «O».

VARNING!  Det några sekunder innan 
bladet stannar upp efter att gasreglaget ställts 
på tomgång.

VARNING!  Vid ett nödstopp, flytta 
brytaren omedelbart till «O».
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REGLERING AV HANDTAGET (fig. 5) 

Det bakre handtaget (1) kan inta tre olika riktningar jämfört 
med klippsystemet, för att på ett bekvämare sätt kunna 
finputsa häcken.

VARNING!  Handtaget ska regleras när 
maskinen står still.

• Typ I
–  Sänk frigöringsspaken (2).
–  Vrid det bakre handtaget (1) till önskat läge.
–  Innan maskinen används, se till att frigöringsspaken (2) 

gått tillbaka i lyft läge och att det bakre handtaget är 
stabilt.

• Typ II
–  Dra frigöringsspaken (2).
–  Vrid det bakre handtaget (1) till önskat läge.
–  Innan maskinen används, se till att frigöringsspaken (2) 

gått tillbaka i lyft läge och att det bakre handtaget är 
stabilt.

VARNING!  Under arbetet ska det bakre 
handtaget alltid vara vertikalt, oberoende av positio-
nen för skärenheten (3).

BESKÄRNINGSLÄGE

VARNING!  Under beskärningen så ska 
alltid maskinen hållas ordentligt med båda händerna.

VARNING!  Stäng omedelbart av motorn 
om bladen blockeras under arbetet eller fastnar i bus-
karnas grenar.

Det rekommenderas att först skära häckens två vertikala 
sidor och sedan överdelen.

• Vertikal beskärning (fig. 6)

Beskärningen ska göras med bågrörelse nerifrån och upp 
med bladet så långt från kroppen som möjligt.

• Horisontell beskärning (fig. 7)

Det bästa resultatet uppnås med bladet lätt lutat (5° - 10°) 
i skärriktningen, 
med en bågrörelse och arbeta långsamt och konstant, 
speciellt med mycket tjocka häckar.

SMÖRJNING AV BLADEN UNDER ARBETET

Om skärenheten värms upp för mycket under arbetet ska 
bladens invända ytor smörjas.

VARNING!  Detta arbete ska utföras med 
släckt motor och stillastående blad.

NÄR ARBETET AVSLUTATS

När arbetet avslutats:
–  stoppa motorn enligt tidigare indikationer (Kap. 5).
–  Vänta till bladen stannat upp och montera skyddet.



Kontrollera och återställ ett korrekt avstånd mellan 
elektroderna (Fig. 9).

Montera tillbaka tändstiftet och skruva åt ända in 
med nyckeln som medföljer.

Tändstiftet skall bytas ut mot ett med samma 
egenskaper om det skulle finnas brända elektroder 
eller förstörd isolering och i vilket fall som helst var 
50:e funktionstimme.

REGLERING AV FÖRGASAREN

Förgasaren är fabriksinställd för att uppnå en max-
imal prestanda i samtliga arbetssituationer med en 
minimal emission av skadliga gaser i enlighet med 
gällande standarder.

Vid dålig prestanda ska du först och främst kont-
rollera att bladen inte är blockerade eller deforme-
rade och kontakta därefter återförsäljaren för en 
kontroll av förgasaren och motorn.

•  Reglering av tomgången

VARNING!  Skärenheten ska inte röra 
sig med motorn på minimiläget. Om skären-
heten rör sig med motorn på minimiläget, kon-
takta din återförsäljare för en korrekt reglering 
av motorn.

SMÖRJNING AV REDUKTIONSVÄXELN (fig. 10)

Var 20:e arbetstimma ska speciellt molybdendi-
sulfidbaserat fett användas. Skruva loss skruven 
(1) i smörjnippelns (2) hål, nere på maskinen, och 
spruta in fettet.

KONTROLL OCH RENGÖRING AV BLADEN

VARNING!  Kontrollera regelbundet 
att bladen inte är böjda eller skadade och att 
skruvarna har dragits åt riktigt.

Ingen reglering av avståndet mellan bladen är nöd-
vändig eftersom spelet är fabriksinställt.
Avlägsna regelbundet skräp från de invändiga 
rännorna som kan hindra bladens korrekta rörelse. 

För en rengöring (fig. 11):

–  Skruva loss skruvarna (1) och avlägsna (2) svär-
det (3).

Ett korrekt underhåll är fundamentalt för att kunna 
bibehålla maskinens effektivitet och säkerhet un-
der användningen.

VARNING!  Vid underhållsarbete:

–  ta bort tändhatten.
–  Vänta tills motorn har svalnat ordentligt.
–  Använd skyddshandskar vid arbete med 

bladen.
–  Låt bladets skydd sitta kvar förutom i det fall 

då arbeten ska göras på själva bladet.
–  Häll inte ut olja, bensin eller annat miljöför-

störande material.

RENGÖRING AV MOTORN OCH LJUDDÄMPA-
REN

För att minska risken för brand så gör ofta rent 
vingarna på cylindern med tryckluft och ta bort 
grenar, löv och annat från ljuddämparen.

RENGÖRING AV LUFTFILTRET

VIKTIGT  Rengöring av luftfiltret är be-
tydelsefullt för en bra funktion och varaktighet av 
maskinen. 

Rengöringen skall utföras var 15:e arbetstimma.

För att göra rent filtret (Fig. 8):

–  Så skruva loss vredet (1) ta bort locket (2) och 
filterelementet (3).

–  Rengör filterelementet (3) med tvål och vatten. 
Använd inte bensin eller andra lösningsmedel.

–  Låt filtret lufttorka. 
–  Montera tillbaka den filtrerande enheten (3) 

locket (2) och dra ordentligt åt vredet.

FÖRGASARFILTER

Inuti tanken så finns ett filter som hindrar att smuts 
kommer in i motorn.
En gång om året så är det lämpligt att byta ut filtret 
hos er återförsäljare.

KONTROLL AV TÄNDSTIFTET

Man skall regelbundet ta bort tändstiftet och göra 
rent det genom att ta bort beläggningar med en 
metallborste.
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LÄNGRE STILLASTÅENDE

VIKTIGT  Om maskinen ska ställas un-
dan under en period som överstiger 2-3 månader 
ska vissa åtgärder utföras för att undvika svårighe-
ter när arbetet återupptas eller permanenta skador 
på motorn.

• Förvaring

Innan man ställer undan maskinen:

–  Töm bränsletanken.
–  Starta motorn och håll den i drift på tomgång 

ända tills den stannar så att allt bränsle som 
finns kvar i bränsletanken konsumeras.

–  Låt motorn kallna och montera bort tändstiftet.
–  Häll en tesked olja (ny) för tvåtaktsmotorer, i 

hålet på tändstiftet.
–  Dra flera gånger i starthandtaget för att fördela 

olja i cylindern.
–  Montera tillbaka tändstiftet med kolven på den 

yttersta övre punkten (syns från skåran på tänd-
stiftet när kolven är i maximal bana).

• Återuppta arbetet

När maskinen ska användas igen:

–  Ta bort tändstiftet.
–  Använd startlinan några gånger för att få bort 

överflöd av olja.
–  Kontrollera tändstiftet enligt beskrivningen i ka-

pitel ”Kontroll av tändstiftet”.
–  Förbered maskinen enligt anvisningarna i kapitel 

”Förberedelse av arbetet”.

–  Gör noggrant rent öppningarna (4) genom av-
lägsna damm och skräp.

–  Smörj bladets invändiga ytor.
–  Montera tillbaka svärdet (3) med skruvarna (2) 

och se till att noggrant sätt tillbaka avståndshål-
larna (5) och brickorna (6) och (7) under mutt-
rarna (1).

–  Dra åt muttrarna (1) ända in.

VARNING!  Kontrollera alltid att mutt-
rarna (1) är åtdragna ända in innan arbetet 
återupptas.

SLIPNING AV BLADEN

En slipning av skärbladen är nödvändig när klipp-
ningen inte längre är tillfredsställande och när gre-
nar fastnar ofta.

VARNING!  Ett blad med slitna skär 
ska aldrig slipas. Byt det.

VIKTIGT  Det är alltid bäst att slip-
ningen utförs hos er återförsäljare som har rätt ut-
rustning och nödvändig kompetens

Använd en fin fil för att slipa bladen och utför föl-
jande åtgärder (fig. 12):

–  Placera bladet (1) på skärtanden (2) med en vin-
kel på 45° och fortsätt uppifrån mot skärkanten.

–  Se till att filen endast används i framåt riktning 
och lyft den i returriktningen.

–  Avlägsna så lite material som möjligt.
–  Avlägsna grad med en slipsten.
–  Avlägsna alla spår av slipningen och smörj bla-

den innan de monteras tillbaka.

SÄRSKILDA UNDERHÅLL

De underhållsingrepp som inte anges i denna 
bruksanvisning får endast utföras av er återför-
säljare.
Ingrepp som utförs på en servicecentral som inte 
auktoriserats eller av ej kvalificerade personer 
medför att all slags garanti upphör att gälla.

FÖRVARING

När arbetet avslutats, gör noggrant rent maskinen 
från damm och skräp, reparera eller byt ut felaktiga 
delar och smörja bladen för att förhindra rost.

Maskinen ska förvaras på en torr plats, skyddas 
mot väder med bladens skydd riktigt monterat.
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 8. FELSÖKNING

–  Fel startprocedur
–  Tändstiftet är smutsigt eller så är 

avståndet mellan elektroderna fel-
aktigt

–  Igensatt luftfilter

–  Problem med förgasaren

–  Igensatt luftfilter

–  Problem med förgasaren

–  Tändstiftet är smutsigt eller så är 
avståndet mellan elektroderna fel-
aktigt

–  Problem med förgasaren

–  Felaktig komposition av blandningen

–  Problem med förgasaren

1) Motorn startar inte 
eller så stannar den

2) Motorn startar 
men med lite effekt

3) Motorn fungerar 
oregelbundet eller så 
har den ingen effekt

4) Motorn avger för 
mycket rök

–  Följ instruktionerna (se kap. 5)
–  Kontrollera tändstiftet (se kap. 7)

–  Gör rent och/eller byt ut filtret (se 
kap. 7)

–  Kontakta din återförsäljare

–  Gör rent och/eller byt ut filtret (se 
kap. 7)

–  Kontakta din återförsäljare

–  Kontrollera tändstiftet (se kap. 7)

–  Kontakta din återförsäljare

–  Förbered blandningen enligt 
instruktionerna (se kap. 4)

–  Kontakta din återförsäljare 

FEL MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD

 9. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

H 555 H 645 H 655
Cylindervolym cm3 22,5 22,5 22,5
Effekt kW 0,65 0,65 0,65
Förhållande bensin: olja 40 : 1 40 : 1 40 : 1
Tank kapacitet liter 0,26 0,26 0,26
Beskärningslängd mm 560 455 560
Vikt kg 5,1 5,1 5,1
Ljudtrycksnivå vid användarens öra
- Mätosäkerhet 

dB(A)
dB(A)

99,5
3

97,5
3

99,5
3

Mätt ljudeffektnivå 
- Mätosäkerhet

dB(A)
dB(A)

105,5
3

105,3
3

105,5
3

Garanterad ljudeffektsnivå dB(A) 108 108 108

Vibrationer på handen på det främre handtaget 
- Mätosäkerhet 

m/s2

m/s2
3,3
1,5

2,6
1,5

3,3
1,5

Vibrationer på handen på det bakre handtaget 
- Mätosäkerhet

m/s2

m/s2
3,8
1,5

2,8
1,5

3,8
1,5

- Skärenhetens kod 118805310/0 118805311/0 118805309/0
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LT • Šio naudotojo vadovo turinys ir paveikslėliai skirti tik „ST. SpA“ ir yra saugomi autorių teisėmis – dokumentą atgaminti ar modifikuoti, 
visiškai arba iš dalies, yra draudžiama.
LV • Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs un attēli ir veidoti tikai ST. SpA un ir aizsargāti ar autortiesībām. Jebkāda dokumenta vai tā daļas 
prettiesiska kopēšana vai pārveide ir stingri aizliegta.
MK • Содржината и сликите во Упатството за корисникот се подготвени исклучиво за ST. SpA и се заштитени со авторски права 
– забрането е секое делумно или целосно неовластено репродуцирање или измена на документот.
NL • De inhoud en de afbeeldingen van deze gebruikshandleiding werden gerealiseerd voor rekening van ST. SpA en zijn beschermd door 
het auteursrecht – Elke niet-geautoriseerde reproductie of wijziging, ook gedeeltelijke, van het document is verboden.
NO • Innholdet og bildene i denne brukerveiledningen er utført på oppdrag fra ST. SpA og er beskyttet ved opphavsrett - Enhver gjengivel-
se eller endring, selv kun delvis, er forbudt.
PL • Treść oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi powstały na zlecenie spółki ST. SpA i są chronione prawami autorskimi – 
Zabrania się wszelkiego kopiowania bądź modyfikowania, także częściowego, niniejszego dokumentu bez uzyskania stosownej zgody.
PT • As imagens e os conteúdos contidos no presente Manual do Utilizador foram expressamente criados para uso exclusivo da ST. SpA, 
encontrando-se protegidos por direitos de autor. Qualquer tipo de reprodução ou alteração, parcial ou integral, não autorizadas deste 
Manual estão expressamente proibidas.
RO • Conţinutul şi imaginile din manualul de utilizare de faţă au fost realizate în numele ST. SpA şi sunt protejate de drepturi de autor – 
Este interzisă orice reproducere sau modificare chiar şi parţială neautorizată a documentului.
RU • Тесты и изображения, содержащиеся в настоящем руководстве, были созданы в интересах ST. SpA и защищены 
авторскими правами – Любое несанкционированное воспроизведение или изменение документа запрещено.
SK • Obsah a obrázky v tomto návode na používanie boli spracované menom spoločnosti ST. SpA a sú chránené autorským právom – 
Reprodukcie či nepovolené pozmeňovanie tohto dokumentu, a to aj čiastočné, je zakázané.
SL • Vsebine in slike v tem uporabniškem priročniku so izdelane za podjetje ST. SpA in so zaščitene z avtorskimi pravicami – vsakršno 
nepooblaščeno razmnoževanje ali spreminjanje dokumenta, v celoti ali delno, je prepovedano.
SR • Sadržaj i slike ovog priručnika za upotrebu su napravljeni u ime ST. SpA i zaštićeni su autorskim pravima – Zabranjena je svaka 
potpuna ili delimična reprodukcija ili izmena dokumenta bez odobrenja.
SV • Innehållet och bilderna i denna användarhandbok har framställts för ST. SpA och skyddas av upphovsrätt – all form av reproduktion 
eller ändring, även partiell, som inte auktoriserats är förbjuden.
TR • Bu Kullanıcı Kılavuzundaki içerik ve resimler açıkça ST. SpA için üretilmiştir ve telif hakkı ile korunmaktadır – dokümanın izinsiz olarak 
tamamen ya da kısmen herhangi bir şekilde çoğaltılması ya da değiştirilmesi yasaktır.
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