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ANVÄNDARHANDBOK
VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du
förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov.

BRUKERHÅNDBOK
VIKTIG INFORMASJON: Vennligst les disse instruksjonene nøye og pass
på at De forstår dem før De bruker trimmeren og oppbevar den for senere bruk.

KÄYTTÖOHJEKIRJA
TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta.
Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten.

BRUGERHÅNDBOG
VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt og
vær sikker på, at De forstår dem, før De anvender græstrimmeren og gemme til
senere henvisning.
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MANUAL DO OPERADOR
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Queira ler cuidadosamente estas
instruções e tenha certeza de entendê--las antes de usar a cortadores de
relva e guarde para consulta futura.
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IDENTIFIERING (VAD ÄR VAD?)

Metallskydd

Blad

Riggrör

Hängare

Bruksanvisning

Insexnyckel

Handtag

Transportskydd

Axelrem

FÖRKLARING AV SYMBOLER

A. D.

B.

F.

E.

C.

G.

A. VARNING! Denna trimmer kan vara farlig! Vårdslös eller felaktig användning kan
orsaka allvarlig eller livshotande skada.

B. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.
C. Max. varvtal på utgående axel, rpm
D. Använd alltid:

Skyddshjälm där det finns risk, hörselskydd, godkända ögonskydd, halkfria och stadiga
stövlar, och godkända skyddshandskar.

E. Användare av maskinen ska under arbetets gång se till att inga människor eller djur
kommer närmare än 15 meter.

F. FARA! KLINGKASTNING -- Maskiner utrustade med gräsklinga kan kasta våldsamt
åt sidan när klingan kommer i kontakt med fasta föremål. Klingan kan amputera både
armar och ben. Håll alltid människor och djur minst 15 meters avstånd från maskinen.

G. VARNING! Varning för utslungade föremål och rikoschetter. Knivbladet sprider ob-
jekt med våldsam kraft. Du och andra kan drabbas av blindhet/skada. Använd alltid
godkända ögonskydd.
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�$�2�1�3�+�-�(�7�5�+

�2�4�1�(�,�'�1�2�1�,�+�5�+: �(�L�U�F�MÝ�T�U�F �U�B
�Q�B�S�B�LÜ�U�W �%Þm�B�U�Bm�F�UÜ�B�Qü �L�B�R�F �X�SÞ�T�I:
S �$�GÞ�T�U�F �O�B �L�S�Vþ�T�F�J �U�P �F�DÜ�S�U�Im� B � L� B� J � U� P

�L�J�Cþ�U�J�P �U�B�X�V�UÞ� U� W� O � Q� S� J� O � U� I� O � B� Q� P� RÞ�L�F�V�T�IÞ �U�I
m�F�U�B�G�P�SÜ.

S �$�Q�P�R�I�L�Fý�T�U�F �U�P �F�DÜ�S�U�Im�B m� F � U� P
�Q�S�P�T�U�B�U�F�V�U�J�Lü �U�Ij �M�F�Qß�E�Bj �T�U�I �RÝ�T�I �U�P�V.

S �6�P�Q�P�R�F�UÞ�T�U�F �U�P �F�DÜ�S�U�Im�BÝ�U�T�Jþ�T�U�F �O�Bm�I�O
m�Q�P�S�Fß �O�B �Q�S�P�L�B�MÝ�T�F�J �U�S�B�Vm�B�U�J�Tmü
�P�S�P�J�P�EÞ�Q�P�U�F �B�J�Xm�I�Sü �B�O�U�J�L�Fßm�F�O�P.

S �$�Q�P�R�I�L�Fý�F�U�F �U�P �F�DÜ�S�U�Im� B � Y� I� MÜ, �T�F
�E�S�P�T�F�Sü, �T�U�F�H�Oü �L�B�J �L�B�MÜ �B�F�S�J�Züm�F�O�P
�F�T�W�U�F�S�J�Lü �Xþ �S�P, m�B�L�S�JÜ �B�Qü �Q�B�J�E�JÜ.

�$�2�1�3�+�-�(�7�5�+ �6�1�7 �(�2�*�$�.�(�,�1�7
�2�S�P�F�U�P�JmÜ�T�U�F �U�P �F�S�H�B�M�Fß� P � T� Bj �H�J�B �B�Q�P�RÞ�L�F�V�T�I
�T�U�P �UÝ�M�Pj �U�Hj �L�B�M�P�L�B�J�S�J�OÞj �Q�F�S�Jü�E�P�VÞ �B�O �E�F�O
�Q�Sü�L�F�J�U�B�J �O�B �U�P �X�S�I�T�Jm�P�Q�P�JÞ�T�F�U�F �H�J�B30 Þ
�Q�F�S�J�T�Tü�U�F�S�Fj �ImÝ�Q�Fj.
�$�O �Q�Sü�L�F�J�U�B�J �O�B �B�Q�P�R�I�L�Fý�T�F�U�F �U�P �F�S�H�B�M�Fß� P � T� Bj
�H�J�BÝ�O�B �B�S�L�F�Uü �X�S�L�F�Uü �X�S�P�O�J�Lü �E�JÜ�T�U�Im�B:

S �-�B�R�B�Sß�T�U�F �P�Mü�L�M�I�S�P �U�P �F�DÜ�S�U�Im�B
S �(�Q�J�R�F�W�SÞ�U�F �U�I�O �Q�F�S�J�P�XÞ�U�P�V �Q�S�P�T�U�B�U�F�V�U�J�L�Pý

�U�Ij �M�F�Qß�E�Bj �L�B�J �L�B�R�B�Sß�T�U�Fü�U�J �C�S�Wm�JÝj, �Xü�S�U�B,
�Gý�M�M�BÞ�T�L�P�V�Qß�E�J�Bm�Q�P�S�Fß�O�BÝ�X�P�V�Om�B�Z�F�V�U�Fß.
�(�Q�J�R�F�W�SÞ�T�U�F �U�I �M�F�Qß�E�B �L�B�J �U�P �Q�S�P�T�U�B�U�F�V�U�J�Lü
�U�Ij �M�F�Qß�E�Bj, �B�O�U�J�L�B�U�B�T�UÞ�T�U�Fm�J�B �M�F�Qß�E�Bj �I
�P�Q�Pß�B, Ý�X�F�J �T�U�S�B�Cþ�T�F�J, �T�U�S�F�Cþ�T�F�J, �S�B�Hß�T�F�J,
�T�QÜ�T�F�JÞ Ý�X�F�J �V�Q�P�T�U�Fß �P�S�P�J�B�EÞ�Q�P�U�FÜ�M�M�I
�Z�Im�JÜ.

S �.�B�Eþ�T�U�F �F�L�B�G�SÜ �U�Jj �F�D�W�U�F�S�J�LÝj m�F�U�B�M�M�J�LÝj
�F�Q�J�GÜ�O�F�J�Fj.

S �(�MÝ�H�D�U�F �P�Mü�L�M�I�S�P �U�Pm�I�XÜ�O�Im� B � H� J� B � Cß�E�Fj,
�Q�B�D�JmÜ�E�J�B �L�B�Jm�Q�P�V�Mü�O�J�B �Q�P�Vm�Q�P�S�Fß �O�B
Ý�X�P�V�O �X�B�M�B�Sþ�T�F�J. �$�O�U�J�L�B�U�B�T�UÞ�T�U�F
�F�D�B�S�UÞm�B�U�B �Q�P�Vm�Q�P�S�Fß�O�BÝ�X�P�V�O �QÜ�R�F�J �Z�Im�JÜ,
�O�BÝ�X�P�V�O �T�QÜ�T�F�JÞ�O�B �Fß�O�B�J �G�R�B�SmÝ�O�B.

S �$�L�P�M�P�V�R�Fß�U�F �U�Jj �P�E�I�Hß�Fj �B�Q�P�RÞ�L�F�V�T�Ij �U�P�V
�F�H�X�F�J�S�J�Eß�P�V �P�E�I�H�Jþ � O � U� Ij �L�J�O�I�UÞ�S�J�Bj
�L�F�G�B�MÞj �H�J�B �Q�M�I�S�P�G�P�Sß�Fj �T�X�F�U�J�LÜ m� F � U� P
�T�W�T�Uü �U�Sü�Q�P �B�Q�P�RÞ�L�F�V�T�Ij �L�B�J �U�I�O
�F�Q�P�X�J�B�LÞ�X�SÞ�T�I.
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�' Þ�M�W�T�I �5�Vmmü�S�G�W�T�Ij �H�J�B �U�I�O �(�V�S�W�Q�B�…�LÞ �(�O�W�T�I(�,�T�Xý�F�Jmü� O� P� O � H� J� B � U� I� O � (� V� Sþ �Q�I)

�(m�Fßj, �I Husqvarna AB, SE---561 82 Huskvarna, �5�P�V�F�Eß�B, �U�F�M: +46---36---146500, �Wj
�F�D�P�V�T�J�P�E�P�U�ImÝ�O�Pj �B�O�U�J�Q�Sü�T�W�Q�Pj �T�U�I�O �-�P�J�Oü�U�I�U�B, �C�F�C�B�Jþ�O�P�Vm�Fü�U�J �U�B �X�P�S�U�P�X�P�Q�U�J�Lü m�I�XÜ�O�Im�B
BCA 4000�B�Qü �U�P�Vj �B�S�J�Rm�Pýj �T�F�J�SÜj �L�B�U�B�T�L�F�VÞj Ý�U�P�Vj 2012 �L�B�J �F�DÞj ( �U�PÝ�U�Pj �B�O�B�H�SÜ�G�F�U�B�J
�P�Mü�L�M�I�S�P �T�U�I�O �Q�J�O�B�Lß�E�Bm�P�O�UÝ�M�P�V, �B�L�P�M�P�R�Pým�F�O�P �B�Qü �U�P�O �B�S�J�Rmü�T�F�J�SÜj), �B�O�U�B�Q�P�L�Sß�O�P�O�U�B�J �T�U�Jj
�Q�S�P�E�J�B�H�S�B�GÝ� L � U� Ij �1�'�+�*�,�$�5 �6�1�7 �5�7�/�%�1�7�.�,�1�7.

�U�Ij 17�Ij �/�B�…�P�V2006 “�T�X�F�U�J�LÜ m�Fm�I�X�B�OÞm�B�U�B”2006/42/�(�- .

�(�G�B�Smü�T�U�I�L�B�O �U�B �F�DÞj �Q�Sü�U�V�Q�B: ISO 12100:2010, ISO 11806---1:2011.

�+ SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, S---754 50 Uppsala,�5�P�V�I�Eß�B, Ý�X�F�J
�F�L�U�F�MÝ�T�F�J �Q�S�P�B�J�S�F�U�J�Lü Ý�M�F�H�X�Pm�P�O�UÝ�M�P�V �H�J�B �M�P�H�B�S�J�B�Tmü �U�Ij Husqvarna AB. �$�V�Uü �U�B
�X�P�S�U�P�X�P�Q�U�J�Lü m�I�XÜ�O�Im�BÝ�X�F�J �F�H�L�S�J�R�Fß� H� J� B � U� B � Q� B� S� B� LÜ�U�Wm�P�O�UÝ�M�B:

McCulloch 250CXL, 2500CXL, Cabrio 433L, Cabrio 433B, MT 250CLS, MT255CLS, B28 PS

Partner B250 L, B250 B, BC 433L, BC433B

Poulan PRO PPT 255CLS

WEED EATER WT 250CLS, WT 255CLS

Flymo XLT 2500

12—08—15

Ronnie E. Goldman, �7�Q�Fý�R�V�O�Pj �/�I�X�B�O�J�Lüj
�(�D�P�V�T�J�P�E�P�U�ImÝ�O�Pj �B�O�U�J�Q�Sü�T�W�Q�Pj �U�Ij
Husqvarna AB �L�B�J �V�Q�Fý�R�V�O�Pj �H�J�B �U�I�O �U�F�X�O�J�LÞ
�U�F�Lm�I�Sß�W�T�I

�6�(�9�0�,�-�$ �5�6�1�,�9�(�,�$
�/�1�0�6�(�.�1 : BCA 4000
�%�$�4�1�5
�/�I�X�B�OÞm�B�U�Pj m� F � U� B � F� D� B� S� UÞm�B�U�B, �X�W�Sßj �U�P �L�P�Q�U�J�Lü �L�B�Mþ �E�J�P,
m�FÜ�E�F�J�P �S�F�Z�F�S�C�P�VÜ� S � L� B� V� Tßm�P�V, kg 2,6
�-�1�2�6�,�-�1 �-�$�.�8�'�,�1
�.�F�Qß�E�B, �B�S�J�Rmü�O #530055892

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

FARA! Detta maskinredskap kan vara
farligt! Grästrimmern kan nämligen föranleda
allvarlig personskada inklusive förlust av
kroppslem eller blindhet för operatör och andra.
Instruktionerna i denna handbok beträffande
varning och säkerhet måste åtlydas så att viss
säkerhet och effektivitet kan åstadkommas vid
användning av trimmern.

VARNING: När trädgårdsmaskiner
används måste alltid vissa grundläggande
säkerhetsföreskrifter följas för att reducera
risken för brand ochallvarliga personskador. Läs
och följ alla instruktioner.
Det är användarens ansvar att följa de
instruktioner och varningar angående tillbehöret
och drivenheten som finns både i
instruktionsboken och på delarna. Läs hela
instruktionsboken för både tillbehöret och
drivenheten innan du använder maskinen! Gör
dig helt införstådd med hur reglagen fungerar
och hur maskinen skall användas på rätt sätt
Begränsa användningen av denna utrustning till
personer som har läst och förstått och kommer
att följa instruktionerna och varningarna på
maskinen och i dessa bruksanvisningar. Låt
aldrig barn använda denna maskin.

FARA! Använd aldrig slaga.

VARNING: Håll avstånd från det
roterande bladet. Du och andra kan bli blinda
eller skadade på annat sätt. Bär
skyddsglasögon och benskydd.

VARNING: Knivbladet fortsätter att
rotera efter att gasreglaget släppts upp eller
motorn slagits av. Det fritt roterande bladet
kan slunga föremål eller åsamka dig allvarlig
skärskada om olycklig kontakt med bladet
äger rum. Stoppa bladet genom att föra
vänster sida av det fritt snurrande bladet i
kontakt med material som redan klippts.

Stoppa det fritt kringvri-
dande bladet genom
kontakt med material
som redan klippts.

ANVÄNDARSÄKERHET

VARNING: Då detta tillbehör kopplas
till drivenheten skapas ett elektromagnetiskt
fält under användning. Detta fält kan under
vissa omständigheter ge påverkan på aktiva
eller passiva medicinska implantat. För att
reducera risken för allvarliga eller livshotande
skador rekommenderar vi därför personer
med implantat att rådgöra med läkare samt
tillverkaren av det medicinska implantatet
innan denna maskin används.
S Bär skyddsutrustning. Bär alltid arbetsskor

med stålhätta, åtsittande kläder, kraftiga
långbyxor, skjorta med långa ärmar; kraftiga
och halksäkra handskar, skyddsglasögon
(gärna ventilerade och dimfria) eller
ansiktsmask, godkänd skyddshjälm och
hörselskydd. Användare som ofta arbetar
med maskinen bör kontrollera sin hörsel
regelbundet eftersom motorbullret kan orsaka
hörselskador. Fäst upp långt hår ovanför
axlarna. Fäst eller avlägsna löst sittande
kläder och smycken eller klädesplagg med
löst hängande remmar, snören, fransar, tofsar,
etc. Genom att du är fullt påklädd skyddas du
också mot skräp och delar av giftiga växter
som kastas i väg av det roterande bladet.

Tätt
åtsittande
klädsel

Skydds---
stövlar

Skyddsbyxor

Kraftiga
handskar

Ögon-
skydd

Hörsel--
skydd

Hjälm

S Var vaksam. Kör inte denna trimmer när du är
trött, sjuk, upprörd eller under påverkan av
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alkohol, droger eller läkemedel. Se efter vad
du håller på med och använd sunt förnuft.

S Håll händer och fötter borta från
skärområdet och det roterande bladet.

S Starta aldrig eller kör trimmern i ett slutet
rum eller byggnad. Inandning av avgaser
kan vara livsfarligt.

S Håll handtagen rena från olja och bensin.
S Använd dig alltid av hållarstången och en

korrekt anpassad axelrem vid arbete med
ett blad (se avsnittet MONTERING).

S Rikta aldrig materialutkast mot åskådare och
låt ingen komma nära arbetsplatsen. Var
försiktig när du riktar utkastet så att du
undviker glasrutor, motorfordon och liknande.

S Använd aldrig utan skärbladsskyddet sitter
ordentligt på plats.

S Stäng av motorn innan du lägger ned
maskinen.

BRÄNSLESÄKERHET
S Blanda och fyll på bränsle utomhus.
S Håll gnistor och öppen eld på avstånd.
S Använd behållare som är godkända för

bränsle.
S Röka inte och tillåt inte rökning i närhetenav

bränsle eller drivenheten.
S Undvik att spilla ut bränsle eller olja. Torka

upp allt bränslespill innan drivenheten
startas.

S Flytta maskinen minst tre meter bort från
påfyllningsplatsen innan du startar motorn.

S Stäng av motorn och låt den kallna innan du
lossar tanklocket.

S Skruva loss tanklocket försiktigt.
TRIMMER/UNDERHÅLL
S Koppla loss tändstiftet innan du genomför

underhåll.
S Inspektera hela maskinen före varje

användningstillfälle. Byt ut skadade delar.
Kontrollera maskinen avseende
bränsle--läckor. Kontrollera att alla tank-- och
oljelock, skruvar och andra fästdon är på plats
och ordentligt åtdragna.

S Underhåll utrustningen enligt
rekommenderade procedurer. Håll bladet
skärpt. Använd aldrig piskande tillbehör,
metalltrådar, rep, snören, etc.

S Överlåt allt service-- och underhållsarbete till
en auktoriserad serviceverkstad, förutom de
procedurer som förklaras i denna
bruksanvisning.

S Kassera blad som är böjda, skeva, spruckna
eller skadade på något annat sätt. Byt ut delar
som spruckit, flisats eller skadats på annat
sätt innan du använder maskinen.

S Använd endast rekommenderade tillbehör
och reservdelar. Använd aldrig piskande
tillbehör, metalltrådar, rep, snören, slaga,
etc.

S Installera erforderligt skärmskydd innan
trimmern tas i bruk. Använd skärmen av
metall för all användning av metallblad.

S Använd endast angivet skärblad; se till att
korrekt installation och fastsättning föreligger.

S Se till att skärbladet stannar när motorn går
på tomgång (se bruksanvisningarna för
drivenheten för motor/förgasar--justering).

S Utför justeringar av förgasaren med den
lägre änden understödd så att det
förhindras att skärbladet eller trimmerns
skärtråd kommer i kontakt med något
föremål. Håll redskapet med handen och
använd inte axelremmen som stöd.

S Utför inga justeringar av förgasaren från den
sida av maskinen där skärbladet sitter.

S Håll åskådare på avstånd vid justering av
förgasaren.

S Starta aldrig maskinen med kopplingshuset
demonterat. Kopplingen kan flyga av och
orsaka allvarliga personskador.

S Undvik kraftig kontakt med solida föremål
som kan stoppa skärbladet. Om detta
inträffar, stanna maskinen och kontrollera
om den har skadats.

S Spruta aldrig vatten eller någon annan
vätska på maskinen. Rengör produkten och
dess dekaler med en fuktig svamp.

ANVÄNDARSÄKERHET

VARNING: Inspektera området innan
du påbörjar arbetet. Avlägsna allt skräp och
alla hårda föremål såsom stenar, glas,
metalltrådar, etc, som kan rikoschettera,
slungas iväg eller på annat sätt orsaka skador
påperson eller egendomunder arbetets gång.
S Håll barn, djur, bredvidstående eller andra

hjälpsamma på ett betryggande, minst 15
meters avstånd. Stanna motorn omedelbart
om någon närmar sig ditt arbetsområde.
Starta inte motorn när någon står framför
bladet.

S Håll alltid trimmerns motor på högra sidan
av kroppen.

S Håll trimmern stadigt med bägge händerna.
S Stå stadigt och ha god balans. Sträck dig

inte för långt fram.
S Håll knivbladet under midjenivå. Lyft ej

motorn i höjd ovanför midjan.
S Se till att alla delar av din kropp befinner sig

bort från knivblad och ljuddämpare när motorn
är igång. En het ljuddämpare kan ge dig
allvarliga brännskador.

S Utför skärningen/klippningen av gräset från
vänster till höger. Klippning på höger sidaav
skärmen slungar skräp bort från
operatören.

S Använd aldrig utan skärbladsskyddet sitter
ordentligt på plats.

S Använd trimmern endast i dagsljus eller vid
god konstbelysning.

S Använd trimmern endast för arbeten som
beskrivs i denna handbok.

TRANSPORT OCH FÖRVARING
S Greppa inte och håll inte i det exponerade

skärbladet.
S Stäng av drivenheten innan du lämnar

arbetsplatsen eller lägger ned maskinen.
S Låt drivenheten och drevhuset kallna före

förvaring eller transport i ett fordon.
S Förvara maskin och bränsle på en plats där

bränsleångor inte kan nås av gnistor eller
öppen eld från varmvattenberedare,
elmotorer, strömbrytare, spisar, etc.
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�5�(�4�%�,�5

�$�.�.�$�*�+ �-�1�2�6�,�-�1�7 �0�+�/�$�6�1�5

�2�4�1�(�,�'�1�2�1�,�+�5�+: � + � M� F� Qß�E�B
�T�V�O�F�Xß�Z�F�J �O�B �Q�F�S�J�T�U�SÝ�G�F�U�B�Jm�F�UÜ �U�I�O
�B�Q�F�O�F�S�H�P�Q�Pß�I�T�I �U�P�V �L�J�O�I�UÞ�S�B Þ �U�I�O
�B�Q�F�I�F�V�RÝ�S�W�T�I �U�Ij �M�B�CÞj �U�P�V �H�L�B�Z�J�Pý. �*�J�B �O�B
�B�Q�P�G�F�V�X�R�Fß �T�P�C�B�Süj �U�S�B�Vm�B�U�J�Tmüj,
�C�F�C�B�J�W�R�Fß�U�Fü�U�J �I �M�F�Qß�E�B �E�F�O �Q�F�S�J�T�U�SÝ�G�F�U�B�J
�F�M�Fý�R�F�S�B �L�B�J �B�Q�P�T�V�O�EÝ�T�U�F �U�Pm�Q�P�J�Zß �Q�S�J�O
�F�L�U�F�MÝ�T�F�U�F �F�S�H�B�Tß�Fj �T�U�I �M�F�Qß�E�B.

�2�4�1�(�,�'�1�2�1�,�+�5�+: �)�P�SÜ�U�F
�Q�S�P�T�U�B�U�F�V�U�J�LÜ �HÜ�O�U�J�Bü�U�B�O �X�F�J�Sß�Z�F�T�U�F �I
�Q�S�B�Hm�B�U�P�Q�P�J�Fß�U�F �T�V�O�UÞ�S�I�T�I �T�U�I �M�F�Qß�E�B �H�J�B
�O�B �C�P�I�RÞ�T�F�U�F �T�U�I�O �B�Q�P�G�V�HÞ�U�S�B�Vm�B�U�J�Tm�Pý. �+
�M�F�Qß�E�B �Fß�O�B�J �L�P�G�U�F�SÞ�L�B�Jm�Q�P�S�Fß�O�B �T�Bj �Lü�Y�F�J
�B�Lüm� I � L� B� Jü�U�B�O �Fß�O�B�J �B�Lß�O�I�U�I.
1. � *� J� B � O� B � B� G� B� J� SÝ�T�F�U�F �U�I �M�F�Qß�E�B,

�F�V�R�V�H�S�Bmmß�T�U�F �U�I�O �P�QÞ�T�U�P �L�B�QÜ�L�J �T�Lü�O�Ij
m� F � U� I� O � P� QÞ �T�U�P �Q�M�F�V�Sü �U�P�V �L�J�Cþ�U�J�P�V
�U�B�X�V�UÞ�U�W�O �Q�F�S�J�T�U�SÝ�G�P�O�U�Bj �U�I �M�F�Qß�E�B.

2. �(�J�TÜ�H�F�U�FÝ�O�Bm�J�L�Sü �L�B�U�T�B�Cß�E�J �T�U�Jj
�F�V�R�V�H�S�Bmm�J�TmÝ�O�Fj �P�QÝj. �$�V�Uü �R�B
�Fm�Q�P�Eß�T�F�J �U�P�OÜ�D�P�O�B �O�B �Q�F�S�J�T�U�S�B�G�Fß�F�Oþ
�R�B �X�B�M�B�Sþ �O�F�U�F �U�P �Q�B�D�JmÜ�E�J �U�Ij �M�F�Qß�E�Bj.

�-�B�U�T�B�Cß�E�J

3. �(�Oþ �L�S�B�UÜ�U�F �U�P �L�B�U�T�B�Cß�E�J �T�U�I �RÝ�T�I �U�P�V,
�B�G�B�J�SÝ�T�U�F �U�P �Q�B�D�JmÜ�E�J �U�Ij �M�F�Qß�E�Bj
�Q�F�S�J�T�U�SÝ�G�P�O�UÜj �U�P �E�F�D�Jü�T�U�S�P�G�B.

4. �$�G�B�V�SÝ�T�U�F �L�B�J �U�P�Vj �Eý� P � E� B� L� U� V� Mß�P�Vj �L�B�J �U�I
�M�F�Qß�E�B �B�Qü �U�P�OÜ�D�P�O�B �U�Ij �M�F�Qß�E�Bj. �$�GÞ�T�U�F
�U�P �L�B�QÜ�L�J �T�Lü�O�Ij �T�U�P �L�J�Cþ �U�J�P �U�B�X�V�UÞ�U�W�O.

5. �6�P�Q�P�R�F�UÞ�T�U�Fm�J�B �OÝ� B � M� F� Qß�E�B �L�B�J �E�B�L�Uý�M�J�P
�T�V�H�L�SÜ�U�I�T�Ij �T�U�P�OÜ�D�P�O�Bm� F � U� P � T� Q� Fß�S�Wm�B
�Q�P�V �F�DÝ�X�F�J �B�Qü �U�P �L�J�Cþ �U�J�P �U�W�O �U�B�X�V�UÞ�U�W�O
(� I � M� F� Qß�E�B �Q�SÝ�Q�F�J �O�B �C�Sß�T�L�F�U�B�Jm�F�U�B�Dý �U�P�V
�L�B�Q�B�L�J�Pý �T�Lü�O�Ij �L�B�J �U�P�V �E�B�L�U�V�Mß�P�V
�T�V�H�L�SÜ�U�I�T�Ij). �%�F�C�B�J�W�R�Fß�U�F �Q�Wj �U�P
�B�O�B�T�I�L�WmÝ�O�B �UmÞm� B � U� Ij �S�P�EÝ�M�Bj
�T�V�H�L�SÜ�U�I�T�Ij �C�Sß�T�L�F�U�B�J �T�Fm�F�U�W�Q�J�Bß� B � RÝ�T�I
m� F � U� P � L� J� Cþ �U�J�P �U�B�X�V�UÞ�U�W�O �L�B�J �Q�Wj �U�P
�B�O�B�T�I�L�WmÝ�O�PmÝ�S�Pj �U�Ij �S�P�EÝ�M�Bj Ý�X�F�Jm�Q�F�J
mÝ�T�B �T�U�I�O �P�QÞ �Q�P�V �C�Sß�T�L�F�U�B�J �T�U�P �LÝ�O�U�S�P
�U�Ij �M�F�Qß�E�Bj.

�/�F�U�B�M�M�J�LÞ
�$�T�Qß�E�B

�-�J�Cþ �U�J�P
�U�B�X�V�UÞ�U�W�O

�7�Q�P�E�P�XÝ� B � T� Lü�O�Ij '�$�D�P�O�B

�.�F�Qß�E�B
�4�P�EÝ�M�B
�T�V�H�L�SÜ�U�I�T�Ij

�- �V�Q�F�M�M�P�F�J�EÞ
�S�P�EÝ�M�B

�2�B�D�JmÜ�E�J

6. �%�F�C�B�J�W�R�Fß�U�F �Q�Wj � I � L� V� S� UÞ �Q�M�F�V�SÜ �U�Ij
�S�P�EÝ�M�Bj �Fß�O�B�J �Q�S�Pj �U�PmÝ�S�Pj �U�Ij �M�F�Qß�E�Bj.

7. �6�P�Q�P�R�F�UÞ�T�U�F �U�P �Q�B�D�JmÜ�E�J �U�Ij �M�F�Qß�E�Bj
�C�J�Eþ �O�P�O�UÜj �U�P �B�S�J�T�U�F�Sü�T�U�S�P�G�B.

�5�+�/�(�,�8�5�+: �%�F�C�B�J�W�R�Fß�U�F �Q�Wj ü �M�B �U�B
�F�D�B�S�UÞm�B�U�B �Fß�O�B�J �T�W�T�UÜ �U�P�Q�P�R�F�U�ImÝ�O�Bü�Q�Wj
�V�Q�P�E�F�J�L�Oý�F�U�B�J �T�U�Jj �B�Q�F�J�L�P�Oß�T�F�Jj �L�B�J �I �S�P�EÝ�M�B
�C�Sß�T�L�F�U�B�J �B�OÜm�F�T�B �T�U�P�O �L�P�O�J�P�T�V�M�MÝ�L�U�I �L�B�J �U�I
�S�P�EÝ�M�B �T�V�H�L�SÜ�U�I�T�Ij. � + � M� F� Qß�E�B �R�B �Q�SÝ�Q�F�J �O�B
�F�G�B�Smü�Z�F�J �B�Qü�M�V�U�B m�F�U�B�Dý �U�P�V
�L�P�O�J�P�T�V�M�MÝ�L�U�I �L�B�J �U�Ij �S�P�EÝ�M�Bj �T�V�H�L�SÜ�U�I�T�I
�X�W�Sßj �O�B �V�QÜ�S�X�P�V�O �E�JÜ�L�F�O�B.
8. �(�Gß�D�U�F �L�B�MÜ�U�P �Q�B�D�JmÜ�E�J �U�Ij �M�F�Qß�E�Bj m�FÝ�O�B

�L�M�F�J�Eß�F�Oþ �L�S�B�UÜ�U�F �U�P �L�B�U�T�B�Cß�E�J �T�U�I �RÝ�T�I
�U�P�V.

9. �$�G�B�J�SÝ�T�U�F �U�P �L�B�U�T�B�Cß�E�J.
10.�*�V�Sß�T�U�F �U�I�O �M�F�Qß�E�Bm� F � U� P � XÝ�S�J. �(�B�O �I

�M�F�Qß�E�B �U�Sß�C�F�U�B�J �QÜ�O�W �T�U�Pm�F�U�B�M�M�J�Lü
�Q�S�P�T�U�B�U�F�V�U�J�Lü �LÜ�M�Vmm�B, � I � M� F� Qß�E�B �E�F�O �Fß�O�B�J
�L�F�O�U�S�B�S�J�TmÝ�O�I. �(�Q�B�O�B�U�P�Q�P�R�F�UÞ�T�U�F �U�I�O
�M�F�Qß�E�B.
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S �'�J�B�U�I�S�Fß�U�F �T�U�B�R�F�SÜ �U�B �Qü�E�J�B �T�Bj �T�U�P
Ý�E�B�G�Pj �L�B�UÜ�U�I �X�SÞ�T�I �U�P�V �F�S�H�B�M�Fß�P�V. �*�J�B �O�B
�U�P �Q�F�Uý�X�F�U�F �B�V�Uü, Ý�X�F�U�F �U�B �SÝ�Mm�B�U�B �U�W�O
�Q�P�E�Jþ � O � T� Bj �T�U�B�R�F�SÜ �T�U�PÝ�E�B�G�Pj �F�Oþ
�T�V�O�F�Xß�Z�F�U�F �O�B �U�BÝ�X�F�U�F �F�M�B�G�Sþj �B�O�P�J�X�UÜ�T�F
�UÝ�U�P�J�B �B�Qü�T�U�B�T�Im�F�U�B�Dý �U�P�Vj �Q�P�V �O�B
m�Q�P�S�Fß�U�F �O�B �E�J�B�U�I�S�Fß�U�F �U�I �T�U�B�R�F�SÞ
�J�T�P�S�S�P�Qß� B � U� P� V � Tþm�B�Uüj �T�Bj.

S �-�B�UÜ�U�I �E�JÜ�S�L�F�J�B �U�Ij �L�P�SÞj, �L�P�V�OÜ�U�F �F�M�B�G�SÜ
�U�P �QÜ�O�WmÝ�S�Pj �U�P�V �Tþm�B�Uüj �T�Bj �B�Qü �U�B
�B�S�J�T�U�F�SÜ�Q�S�Pj �U�B �E�F�D�JÜ.'�1�U�B�O �Q�S�P�X�W�SÞ�T�F�U�F
�T�U�P �F�Qüm�F�O�P �T�Im�Fß� P � L� P� QÞj, �C�F�C�B�J�W�R�Fß�U�F �L�B�J
�QÜ�M�J �Q�Wj �U�B �QÝ�Mm�B�UÜ�T�Bj �B�L�P�Vm�QÜ� O � T� U� B� R� F� SÜ
�T�U�PÝ�E�B�G�Pj �L�B�J �Q�Wj �I �J�T�P�S�S�P�Qß� B � U� P� V
�Tþm�B�Uüj �T�Bj �Fß�O�B�J �F�Qß�T�Ij �T�U�B�R�F�SÞ.

�3Ý�T�I �B�Qü �U�I�O
�M�F�Qß�E�B

2 þ �S�B

4 þ �S�B

�3�(�5�+ �-�1�2�+�5

�2�4�1�(�,�'�1�2�1�,�+�5�+: �2�S�Pj
�B�Q�P�G�V�HÞ�T�B�C�B�S�Pý �U�S�B�Vm�B�U�J�Tm�Pý, � P � X� F� J� S� J� T� UÞj
�U�P�V �F�S�H�B�M�Fß�P�VÞ Ü�M�M�B �U�S�J�Hý�S�WÜ�U�Pm� B � E� F� O � R� B
�Q�SÝ�Q�F�J �O�B �Q�S�P�T�Q�B�RÞ�T�P�V�O �O�B �L�B�R�B�Sß�T�P�V�O �U�B
�R�Sýmm�B�U�B �B�Qü �U�I�O �Q�F�S�J�P�XÞ �U�Ij �L�P�QÞj �F�Oþ �P
�L�J�O�I�UÞ�S�Bj �Fß�O�B�J �B�Lüm� B � T� F � M� F� J� U� P� V� S� Hß�B Þ
�T�V�O�F�Xß�Z�F�U�B�J �I �Q�F�S�J�T�U�S�P�GÞ �U�Ij �M�F�Qß�E�Bj.
�5�U�Bm�B�UÞ�T�U�F �U�I �M�F�J�U�P�V�S�Hß� B � U� P� V � L� J� O� I� UÞ�S�B �L�B�J �U�Ij
�M�F�Qß�E�Bj �Q�S�J�O �L�B�R�B�Sß�T�F�U�F �U�B �E�JÜ�G�P�S�B �T�L�P�V�Qß�E�J�B
�Q�P�VÝ�X�P�V�Om�B�Z�F�V�U�Fß�T�U�I �M�F�Qß�E�BÞ �T�U�P �T�W�MÞ�O�B
�U�P�V �F�S�H�B�M�Fß�P�V.

�5�7�0�6�+�4�+�5�+

�2�4�1�(�,�'�1�2�1�,�+�5�+: �$�Q�P�T�V�O�EÝ�T�U�F
�U�Pm�Q�P�V�Zß�Q�S�J�O �LÜ�O�F�U�F �T�V�O�UÞ�S�I�T�I, �F�L�Uüj �B�Qü
�U�I �Sý�Rm�J�T�I �U�P�V �L�B�Sm�Q�V�S�B�UÝ�S.

�(�.�(�*�&�6�( �*�,�$ �)�3�$�4�/�(�0�$ Þ
�-�$�6�(�5�6�4�$�/�/�(�0�$ �(�&�$�4�6�+�/�$�6�$
�*�J�B �U�I�O �B�O�U�J�L�B�UÜ�T�U�B�T�I �L�B�U�F�T�U�S�BmmÝ�O�W�OÞ
�G�R�B�SmÝ�O�W�O �F�D�B�S�U�ImÜ�U�W�O �B�Q�F�V�R�V�O�R�Fß�U�F �T�F
Ý�O�B �(�D�P�V�T�J�P�E�P�U�ImÝ�O�P �5Ý�S�C�Jj.
S �/�F�U�B�M�M�J�Lü �2�S�P�T�U�B�U�F�V�U�J�Lü. �'�J�B�Lü�Y�U�F �U�I

�X�SÞ�T�I �U�P�V �F�D�B�S�UÞm�B�U�Pj �X�P�S�U�P�L�P�Q�U�J�L�Pý m�F
m�F�U�B�M�M�J�LÞ �M�F�Qß�E�B �FÜ� O � U� Pm�F�U�B�M�M�J�Lü
�Q�S�P�T�U�B�U�F�V�U�J�Lü Ý�X�F�J �QÜ�R�F�J �Z�Im�JÜ.

�(�.�(�*�&�6�( �*�,�$ �6�7�9�1�0 �9�$�.�$�4�1�7�5
�5�)�,�*�-�6�+�4�(�5 �-�$�, �(�&�$�4�6�+�/�$�6�$
S �/�F�U�B�M�M�J�Lü �Q�S�P�T�U�B�U�F�V�U�J�Lü
S �2�B�D�PmÜ�E�J �M�F�Qß�E�Bj
S �'�J�B�UÜ�D�F�Jj �L�M�F�J�Tßm�B�U�Pj

�(�2�,�3�(�8�4�+�5�+ �-�$�, �-�$�3�$�2�,�5�/�1�5
�6�+�5 �5�7�5�-�(�7�+ �-�$�, �6�8�0
�$�7�6�1�-�1�.�.�+�6�8�0 �(�,�-�(�6�8�0
S �/�F�UÜ�B�Qü �-�B�R�F �X�SÞ�T�I, �F�Q�J�R�F�W�SÞ�T�U�Fü�M�I �U�I

�T�V�T�L�F�VÞ �H�J�B �U�V�Xü� O � M� B� T� L� B� S� J� TmÝ�O�BÞ
�L�B�U�F�T�U�S�BmmÝ�O�B �F�D�B�S�UÞm�B�U�B.�-�B�R�B�Sß�T�U�F �U�I
�T�V�T�L�F�VÞ �L�B�J �U�Jj �B�V�U�P�Lü�M�M�I�U�Fj �F�U�J�LÝ�U�Fj Ý�O�B
�Q�B�Oß m�P�V�T�L�FmÝ�O�P m�F Ý�O�B �F�M�B�G�Sý
�L�B�R�B�S�J�T�U�J�Lü.

S �5�L�P�V�Qß�T�U�F �U�Pm�I�XÜ�O�Im�Bm�FÝ�O�B �L�B�R�B�Sü �L�B�J
�T�U�F�H�Oü �Q�B�Oß.

�(�7�0�6�+�4�+�5�+ �.�(�2�,�'�$�5

�2�4�1�(�,�'�1�2�1�,�+�5�+: � + � M� F� Qß�E�B
�T�V�O�F�Xß�Z�F�J �O�B �Q�F�S�J�T�U�SÝ�G�F�U�B�Jm�F�UÜ �U�I�O
�B�Q�F�O�F�S�H�P�Q�Pß�I�T�I �U�P�V �L�J�O�I�UÞ�S�B Þ �U�I�O
�B�Q�F�I�F�V�RÝ�S�W�T�I �U�Ij �M�B�CÞj �U�P�V �H�L�B�Z�J�Pý. �*�J�B �O�B
�B�Q�P�G�F�V�X�R�Fß �T�P�C�B�Süj �U�S�B�Vm�B�U�J�Tmüj,
�C�F�C�B�J�W�R�Fß�U�Fü�U�J �I �M�F�Qß�E�B �E�F�O �Q�F�S�J�T�U�SÝ�G�F�U�B�J
�F�M�Fý�R�F�S�B �L�B�J �B�Q�P�T�V�O�EÝ�T�U�F �U�Pm�Q�P�J�Zß �Q�S�J�O
�F�L�U�F�MÝ�T�F�U�F �F�S�H�B�Tß�Fj �T�U�I �M�F�Qß�E�B.

�2�4�1�(�,�'�1�2�1�,�+�5�+: �2Ü�O�U�P�U�F
�B�O�U�J�L�B�R�J�T�UÜ�U�Fm�J�B �M�F�Qß�E�BÞ �P�Q�Pß�B, Ý�X�F�J
�T�U�S�B�Cþ �T�F�J, �T�U�S�F�C�Mþ �T�F�J, �S�B�Hß�T�F�J, �T�QÜ�T�F�J �I
Ý�X�F�J �V�Q�P�T�U�Fß�P�Q�P�J�B�EÞ�Q�P�U�FÜ�M�M�I �Z�Im�JÜ. �2�P�UÝ
m�I�O �Q�S�P�T�Q�B�RÞ�T�F�U�F �O�B �J�T�Jþ �T�F�U�F �L�B�J �O�B
�X�S�I�T�Jm�P�Q�P�JÞ�T�F�U�F �D�B�OÜ m�J�B �X�B�M�B�TmÝ�O�I �M�F�Qß�E�B.
�9�S�I�T�Jm�P�Q�P�JÞ�T�U�F �U�I�O �Q�S�P�C�M�F�Qüm�F�O�I
�B�O�U�B�M�M�B�L�U�J�LÞ�M�F�Qß�E�B. �)�P�SÜ�U�F �Q�S�P�T�U�B�U�F�V�U�J�LÜ
�HÜ�O�U�J�Bü�U�B�O �X�F�J�Sß�Z�F�T�U�F �I �Q�S�B�Hm�B�U�P�Q�P�J�Fß�U�F
�T�V�O�UÞ�S�I�T�I �T�U�I �M�F�Qß� E� B � H� J� B � O� B � C� P� I� RÞ�T�F�U�F �T�U�I�O
�B�Q�P�G�V�HÞ�U�S�B�Vm�B�U�J�Tm�Pý.
S �2�F�S�J�P�E�J�LÜ �F�MÝ�H�X�F�U�F �U�I�O �F�Q�J�Q�F�Eü�U�I�U�B �U�Ij

�M�F�Qß�E�Bj. �6�P�Q�P�R�F�UÞ�T�U�F �U�I �M�F�Qß�E�B �T�Fm�J�B
�F�Qß�Q�F�E�I �F�Q�J�GÜ�O�F�J�B �H�J�B �O�B �F�Q�J�R�F�W�SÞ�T�F�U�F
�FÜ� O � F� J� O� B� J � F� Qß�Q�F�E�I. �2�F�UÜ�D�U�Fm�J�B �M�F�Qß�E�B �I
�P�Q�Pß� B � E� F� O � Fß�O�B�J �F�Qß�Q�F�E�I.

S Förvara maskinen så att skärbladet inte kan
orsaka personskador.

S Montera alltid transportskyddet på bladet före
transport eller förvaring.

S Förvara aggregatet högt upp på en sval och
torr plats inomhus, utom räckhåll för barn.

S Säkra maskinen under transport.
OBSERVERA! Personer som lider av
cirkulationsrubbningar eller onormala svullnader
och som utsätter sig för vibrationer genom
långvarigt användande av bensindrivna
handredskap kan få skador på blodkärl eller
nerver i fingrar, händer och leder. Långvarig

användning i kall väderlek har påvisat skador på
blodkärlen hos annars friska människor. Om
symptom som domning, smärta, kraftlöshet,
förändringar i hudens färg eller struktur eller
förlorad känsel i fingrar, händer eller leder
uppträder, ska du omedelbart sluta använda
redskapet och söka medicinsk hjälp. Ett
antivibrationssystem garanterar inte att dessa
problem inte uppstår. Den som använder
motorredskap regelbundet måste hålla
noggrann kontroll på sin fysiska hälsa och
skicket på redskapet.
SPARA BRUKSANVISNINGEN

MONTERING

INNEHÅLL I KARTONGEN
Kontrollera kartongens innehåll mot följande
lista.
S Trimmerverktyg
S Handtag
S Handtagsfäste för 2,5 cm riggrör
S Handtagsfäste för 2,2 cm riggrör
S Kåpor till fäste (2)
S Axelrem
S Övre axelremsfäste
S Nedre axelremsfäste (med mellanlägg)
S Skruvar till handtagsfäste (4)
S Skruvar till axelremsfäste (2)
S Hängare
S Transportskydd
S Insexnyckel

VARNING: Försäkra dig om att
trimmern är riktigt monterad och att alla fästen
sitter fast.
Undersök trimmerns delar med avseende på
skada. Skadade delar får ej användas.
VERKTYG SOM DU BEHÖVER
S Insexnyckel (medföljer)

VARNING: Koppla alltid loss
drivenhetens tändstift före demontering eller
montering av tillbehör.
DEMONTERING AV TILLBEHÖR
FÖRSIKTIGHET! Vid demontering eller
montering av tillbehör, placera drivenheten och
tillbehöret på ett plant och stabilt underlag.
1. Lossa anslutningsdelen genom att vrida

knoppen moturs.

Tillbehör

Anslutningsdel

Knopp

LOSSA

DRA ÅT

2. Tryck förreglings/frigöringsknappen ner
och håll den nere.

Förreglings/frigöringsknappen

Anslutningsdel Övre rörTillbehör

3. Ta ett stadigt tag i motorn och övre röret
och dra tillbehöret ur anslutningsdelen.

MONTERING AV TILLBEHÖR
FÖRSIKTIGHET! Vid demontering eller
montering av tillbehör, placera drivenheten och
tillbehöret på ett plant och stabilt underlag.
1. Demontera rörpluggen från tillbehör (om

den finns).
2. Ställ förreglings/frigöringsknappen av

tillbehör i anslutningsdelens styrspår.
Anslutningsdel Hål

Övre rör
Förreglings/
frigörings-
knappen

Tillbehör

Styrspår

3. Tryck tillbehöret intill anslutningsdelen,
tills förreglings/frigöringsknappen
knäpper till i hålet.

4. Dra åt knoppen ordentligt genom att vrida
den medurs.

VARNING: Kontrollera att
förreglings/frigöringsknappen är låst i spärrhålet
och att ratten är ordentligt åtdragen innan du
använder utrustningen. Alla tillbehör är avsedda
att användas i spärrhålet om inte annat anges i
det aktuella tillbehörets bruksanvisning.
Användning av fel hål kan medföra allvarliga
personskador eller skador på enheten.
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Förreglings/frigöringskna
ppen är låst i spärrhålet

MONTERING AV HANDTAG

FARA! RISK FÖR SKÄRSÅR. För att
undvika allvarliga personskador måster den
avspärrande delen av handtaget monteras, se
figur, på drivenhetens övre axel för att skapa en
skyddande barriär mellan operatören och det
roterande bladet. Montera handtagets fäste
ovanför pilen på varningsdekalen som sitter på
den övre axeln (där drivenheten sitter).
Positionera handtaget på fästet vid änden av
pilen på handtagets dekal.

OBS! Två monteringsfästen medföljer denna
maskin. Fästena används till att anpassa
maskinen för användning med drivenheter som
har en övre axeldiameter på antingen 2,5 eller
2,2 cm. Rätt fäste måste användas för att kunna
montera handtaget ordentligt på den övre axeln
före användning.

Skruv

Fäste

Handtag

Kåpor till fäste

1. Ta loss existerande hjälphandtag.
2. Placera fästet på den övre axeln ovanför

pilen på varningsdekalen. Var noga med
att välja det fäste som passar till den övre
axelns diameter, dvs. antingen 2,5 eller
2,2 cm.

3. Positionera en av kåporna till fästet på
undersidan av den övre axeln och rikta in
skruvhålen i fästet och kåpan mot varandra.
Sätt i två skruvar i de två skruvhålen.

4. Dra åt skruvarna med insexnyckeln.
5. Identifiera dekalen på handtaget. Denna

dekal är försedd med en pil. Positionera
handtaget med fästet vid änden av pilen.

6. Placera den andra kåpan över handtaget.
Rikta in skruvhålen i fästet och kåpan mot
varandra. Kontrollera att handtaget
befinner sig vid änden av pilen.

7. Sätt i två skruvar och dra endast åt för
hand. Kontrollera att handtaget är korrekt
monterat och dra sedan åt alla skruvar
ordentligt med insexnyckeln.

OBS: Justering kan utföras genom att du
lossar skruvarna på handtagsfästets kåpor
och flyttar fästet eller handtaget uppåt eller
nedåt på staget. Kontrollera att handtaget är
korrekt monterat och dra sedan åt alla skruvar
ordentligt med insexnyckeln.
MONTERING AV AXELREM

VARNING: Justeringar av axelremmen
och handtaget måste göras med motorn
avstängd innan maskinen används.
Axelremsfästet måste monteras enligt figuren
ovanför handtaget på den övre axeln (där
drivenheten sitter).
OBS! Det nedre axelremsfästet är försett
med två mellanlägg. Dessa används till att
anpassa maskinen för användning med
drivenheter som har en övre axeldiameter på
2,5 cm (axelremsfästet låser inte ordentligt
runt denna axel utan de två mellanläggen).
Mellanläggen måste först brytas av helt från
fästet och sedan placeras över skruvhålen i
det nedre axelremsfästet. Mellanläggen
behövs inte för drivenheter med en övre
axeldiameter på 2,2 cm.

Mellanlägg

NEDRE AXELREMSFÄSTE

Mellanlägg
positionerade för

användning på en
övre axel med 2,5

cm diameter

1. Placera det övre axelremsfästet över den
övre axeln, ovanför handtaget.

2. Positionera det nedre axelremsfästet under
den övre axeln och inrikta skruvhålen i det
övre och undre fästet (använd vid behov
mellanläggen mellan fästena, dvs. för en
övre axeldiameter på 2,5 cm).

övre axel-
remsfäste

Skruv

Nedre axel-
remsfäste

DRIVENHET

TILBEHÖR

3. Sätt i två skruvar i de två skruvhålen.
4. Fäst axelremsfästet genom att dra åt

skruvarna med insexnyckeln.
5. För in ditt huvud och din högra arm genom

axelremmen och låt remmen vila på din
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S �(�L�U�Fß�O�F�U�F �U�P �E�F�Dß�T�Bj �C�S�B�Xß�P�O�B �L�B�J �Q�JÜ�T�U�F
�U�I �X�F�J�S�P�M�B�CÞ m� F � U� P � E� F� Dß�T�Bj �XÝ�S�J.

S �-�S�B�UÞ�T�U�F �U�I �X�F�J�S�P�M�B�CÞ �J�T�Xý�Pj m� F � U� P � E� F� Dß
�T�Bj �XÝ�S�J �L�B�J �CÜ�M�U�F �U�P �EÜ�X�U�V�Mü �T�Bj �T�U�I
�T�L�B�O�EÜ�M�I.

S �-�S�B�UÞ�T�U�F �U�P �F�S�H�B�L�Fß� P � T� Fý�Y�Pj mÝ�X�S�J �LÜ�U�W
�B�Qü �U�ImÝ�T�I �T�Bj.

S �)�S�P�O�Uß�T�U�F �I �F�J�E�J�LÞ �F�Oß�T�X�V�T�I �U�Ij �M�W�Sß�E�Bj
�U�P�Vþ �I�P�V �O�B �Fß�O�B�J �L�F�O�U�S�B�S�J�TmÝ�O�I �T�W�T�UÜ
�T�U�P�O �B�S�J�T�U�F�Sü �T�Bj þm�P �L�B�J �U�P �B�V�U�P�Lü�M�M�I�U�P
�TÞm� B � L� J� O� Eý�O�P�V �O�B �Fß�O�B�J �F�Qß�T�Ij �T�W�T�UÜ
�L�F�O�U�S�B�S�J�TmÝ�O�P �T�U�I�O �Q�MÜ�U�I �T�Bj.

S �)�S�P�O�Uß�T�U�F �U�P �CÜ�S�Pj �U�P�V �F�S�H�B�M�Fß�P�V �O�B �Fß�O�B�J
�T�U�P�O �B�S�J�T�U�F�Sü þm� P � T� Bj.

S �9�W�Sßj �O�B �T�Lý�C�F�U�F �B�Qü �QÜ�O�W �U�P�Vj,�G�S�P�O�Uß�T�U�F
� I � M� F� Qß�E�B �L�B�J �I �L�F�G�B�MÞ �U�P�V �U�Sßm�F�S �O�B �Fß�O�B�J
�L�P�O�UÜ�L�B�J �Q�B�SÜ�M�M�I�M�B �Q�S�Pj �U�PÝ�E�B�G�Pj �L�B�J �O�B
m� I � Xþ �O�P�O�U�B�JmÝ�T�B �T�U�B �V�M�J�LÜ �Q�P�V �Q�Sü�L�F�J�U�B�J
�O�B �L�P�Q�Pý�O.

�1�'�+�*�,�(�5 �9�(�,�4�,�5�/�1�7 �*�,�$ �6�1
�(�&�$�4�6�+�/�$ �3�$�/�0�1�-�1�2�6�,�-�1�7
S �+ �F�L�T�G�F�O�Eü�O�J�T�I �U�Ij �M�F�Qß�E�Bj m�Q�P�S�Fß �O�B

�T�Vm�C�Fß mü�O�Pü�U�B�O �LÜ�O�F�U�F �X�S�I�T�I �U�P�V �F�S�H�B�M�Fß�P�V
m� F � M� F� Qß�E�B. � + � F� L� T� G� F� O� Eü�O�J�T�I �U�Ij �M�F�Qß�E�Bj
m�Q�P�S�Fß�O�B �Q�S�P�L�B�MÝ�T�F�J �T�P�C�B�Sü �U�S�B�Vm�B�U�J�Tmü
ü�S�Wj �H�J�B �Q�B�SÜ�E�F�J�Hm� B � B� L� S� W� U� I� S� J� B� Tmü.
�/�F�M�F�UÞ�T�U�F �Q�S�P�T�F�X�U�J�LÜ �U�I�O �F�Oü�U�I�U�B �B�V�UÞ.
�(ß�O�B�J �T�Im�B�O�U�J�Lü �O�B �L�B�U�B�O�PÞ�T�F�U�F �Q�MÞ�S�Wj �U�P
�Q�Wj m�Q�P�S�Fß�O�B �Q�S�P�L�M�I�R�Fß� I � F� L� T� G� F� O� Eü�O�J�T�I �U�Ij
�M�F�Qß�E�Bj, �Q�Wj m�Q�P�S�Fß�U�F �O�Bm�F�Jþ�T�F�U�F �U�Jj
�Q�J�R�B�Oü�U�I�U�Fj �O�B �T�Vm�C�Fß�LÜ�U�J �UÝ�U�P�J�P �L�B�J �Q�Wj
m�Q�P�S�Fß�U�F �O�B �E�J�B�U�I�SÞ�T�F�U�F �U�P�OÝ�M�F�H�X�P �U�P�V
�F�S�H�B�M�Fß�P�V �T�F �Q�F�Sß�Q�U�W�T�I �Q�P�V �Q�S�P�L�M�I�R�Fß �I
�F�L�T�G�F�O�Eü�O�J�T�I �U�Ij �M�F�Qß�E�Bj.

S �2�8�5 �2�4�1�-�$�.�(�,�6�$�, �+ �(�-�5�)�(�0�'�1�0�,�5�+
�6�+�5 �.�(�2�,�'�$�5 — � + � F� L� T� G� F� O� Eü�O�J�T�I �U�Ij
�M�F�Qß�E�Bj m�Q�P�S�Fß �O�B �Q�S�P�L�M�I�R�Fß �B�O �I
�Q�F�S�J�T�U�S�F�Güm�F�O�I �M�F�Qß�E�BÝ�S�R�F�J �T�F �F�Q�B�GÞ m�F
Ý�O�B �B�O�U�J�L�Fßm�F�O�P �Q�P�V �E�F�Om�Q�P�S�Fß�O�B �Lü�Y�F�J. �+
�F�Q�B�GÞ �B�V�UÞ �LÜ�O�F�J �U�I �M�F�Qß�E�B �O�B �T�U�Bm�B�UÞ�T�F�J
�U�I�O �Q�F�S�J�T�U�S�P�GÞ�U�Ij �H�J�B �F�MÜ�X�J�T�U�P �E�JÜ�T�U�Im� B � L� B� J
�L�B�Uü�Q�J�O �O�B �L�J�O�I�R�Fß �B�Qü�U�Pm�B Þ �O�B
�F�L�T�G�F�O�E�P�O�J�T�U�Fß m�B�L�S�JÜ�B�Qü �U�P �B�O�U�J�L�Fßm�F�O�Pm�F
�U�P �P�Q�Pß�PÞ�S�R�F �T�F �F�Q�B�GÞ. � + � F� L� T� G� F� O� Eü�O�J�T�I �U�Ij
�M�F�Qß�E�Bj m�Q�P�S�Fß �O�B �Hß�O�F�J �Q�P�Mý �B�Qü�U�Pm�B,
�Q�S�P�L�B�Mþ�O�U�Bj �T�U�P �X�F�J�S�J�T�UÞ �O�B �XÜ�T�F�J �U�Ij
�J�T�P�S�S�P�Qß�B �U�P�V �Q�B�S�B�Q�B�Uþ�O�U�Bj �Q�S�Pj
�P�Q�P�J�B�EÞ�Q�P�U�F �L�B�U�Fý�R�V�O�T�I, �XÜ�O�P�O�U�Bj Ý�U�T�J �L�B�J
�U�P�OÝ�M�F�H�X�P �U�P�V �F�S�H�B�M�Fß�P�V. �6�P �F�S�H�B�M�Fß� P � Uü�U�F,
�L�B�Rþj �E�F�O �C�Sß�T�L�F�U�B�J �V�Qü �U�P�OÝ�M�F�H�X�P �U�P�V
�X�F�J�S�J�T�UÞ, m�Q�P�S�Fß �O�B �Q�S�P�L�B�MÝ�T�F�J �T�P�C�B�Sü
�U�S�B�Vm�B�U�J�Tmü�T�U�I�O �Q�F�Sß� Q� U� W� T� I � Q� P� V � I � M� F� Qß�E�B
Ý�S�R�F�J �T�F �F�Q�B�GÞ m� F � U� P � X� F� J� S� J� T� UÞ Þ Ü�M�M�B
�U�S�J�Hý�S�WÜ�U�Pm�B.

S �1�6�$�0 �5�7�/�%�(�, �+ �(�-�5�)�(�0�'�1�0�,�5�+ �6�+�5
�$�(�2�,�'�$�5—� + � F� L� T� G� F� O� Eü�O�J�T�I �U�Ij �M�F�Qß�E�Bj
m�Q�P�S�Fß�O�B �T�Vm�C�Fß�X�W�Qßj �Q�S�P�F�J�E�P�Q�Pß�I�T�I �B�O �I
�M�F�Qß�E�B �T�L�B�Mþ �T�F�JÞ �L�P�M�MÞ�T�F�JÞ �B�O �T�CÞ�T�F�J �P
�L�J�O�I�UÞ�S�Bj. �-Ü�U�J �UÝ�U�P�J�P �Fß�O�B�J �Q�J�P �Q�J�R�B�Oü �O�B
�T�Vm�C�Fß�T�F �Q�F�S�J�P�XÝj ü�Q�P�V �Fß�O�B�J �Eý�T�L�P�M�P �O�B
�E�Fß�U�F �U�P �U�J �Lü�C�F�U�Fm� F � U� P � F� S� H� B� M� Fß�P. � + � T� W� T� UÞ
�X�SÞ�T�I �U�P�V �F�S�H�B�M�Fß�P�V �R�BÝ�X�F�J �Wj �B�Q�P�UÝ�M�F�Tm�B
�U�I m�Fß�W�T�I �U�Ij �Q�J�R�B�Oü�U�I�U�Bj �O�B �T�Vm�C�Fß
�F�L�P�G�F�O�Eü�O�J�T�I �U�Ij �M�F�Qß�E�Bj �L�B�J �O�B �XÜ�T�F�J �P
�X�F�J�S�T�UÞj �U�P�OÝ�M�F�H�X�P �U�P�V �F�S�H�B�M�Fß�P�V.

S �/�F �U�I �T�P�S�U�P�L�P�Q�U�J�LÞ �M�F�Qß�E�B, �Lü�C�F�U�Fmü�O�P
�X�Mü�I, �Z�J�ZÜ�O�J�B �L�B�J �RÜm�O�P�Vj m�F �E�JÜm�F�U�S�P �WjÝ�O�B
�F�L�B�U�P�T�Uü. �/�I�O �B�GÞ�O�F�U�F �U�I �M�F�Qß�E�B �O�B
Ý�S�X�F�U�B�J �T�F �F�Q�B�GÞ m�F �V�M�J�LÜ�Q�P�V �E�F�Om�Q�P�S�Fß�O�B
�Lü�Y�F�Jü�Q�Wj �D�F�Sü�L�M�B�E�B, �QÝ�U�S�Fj, �G�SÜ�X�U�Fj,
mÝ�U�B�M�M�B �L�M�Q, Þ �EÝ�Tm�Fj �B�Qü �T�L�M�I�S�Pýj,
�D�V�Mþ �E�I �RÜm�O�P�Vj �P�J �P�Q�Pß�P�JÝ�X�P�V�O �E�JÜm�F�U�S�P
�QÜ�O�W �B�Qü Ý�O�B �F�L�B�U�P�T�Uü.

S �'�J�B�U�I�S�Fß�U�F �U�I �M�F�Qß�E�B �B�J�Xm�I�SÞ. �/ ß�B m�I
�B�J�Xm�I�SÞ �M�F�Qß�E�BÝ�X�F�J �Q�J�P �Q�P�M�MÝj �Q�J�R�B�Oü�U�I�U�Fj
�O�B �T�L�B�Mþ�T�F�J �L�B�J �L�B�Uü�Q�J�O �O�B �F�L�T�G�F�O�E�P�O�J�T�U�Fß.

S �-ü�C�F�U�Fmü�O�PÝ�X�P�O�U�Bj �U�P �F�S�H�B�M�Fß� P � T� F � Q� MÞ�S�I
�J�T�Xý. �+ �M�F�Qß�E�B �R�BÝ�X�F�J �U�ImÝ�H�J�T�U�I �L�P�Q�U�J�LÞ�J�T�Xý
�L�B�J �I �Q�J�R�B�Oü�U�I�U�B �O�B �L�P�M�MÞ�T�F�JÞ �O�B �T�CÞ�T�F�J �P
�L�J�O�I�UÞ�S�Bj �R�B �Fß�O�B�J �L�B�UÜ�Q�P�Mý m�F�J�WmÝ�O�I.

S �$�V�DÞ�T�U�F �U�I�O �U�B�Xý�U�I�U�B �T�U�P �Q�MÞ�S�Fj, �B�M�MÜ m�I�O
�U�P �LÜ�O�F�U�F �B�V�Uü �Q�P�Mý �B�Qü�U�Pm�B. �$�O �B�V�DÞ�T�F�U�F
�B�Qü�U�Pm� B � U� I � U� B� Xý�U�I�U�B �T�F �Q�MÞ�S�I �J�T�Xý, m�Q�P�S�Fß
�O�B �F�L�T�G�F�O�E�P�O�J�T�U�Fß� I � M� F� Qß�E�B.

S �-ü�C�F�U�Fmü�O�P �B�Qü �B�S�J�T�U�F�SÜ�Q�S�Pj �U�B �E�F�D�JÜ. �$�O
�L�P�V�OÜ�U�F �U�P �F�S�H�B�M�Fß� P � Q� S� Pj �U�I�Oß�E�J�B
�L�B�U�Fý�R�V�O�T�Im� F � B� V� UÞ�Q�S�Pj �U�I�O �P�Q�Pß� B � H� V� Sß�Z�F�J �I
�M�F�Qß�E�B, � I � L� P� Q� U� J� LÞ �J�T�Xý �U�P�V �F�S�H�B�M�Fß�P�V �R�B
�B�V�D�I�R�Fß.

S �)�P�SÝ�T�U�F �U�I �M�W�Sß�E�B �U�P�Vþm�P�V �L�B�J �L�S�B�UÞ�T�U�F
�H�F�SÜ�U�P �F�S�H�B�M�Fß� P � L� B� Jm� F � U� B � E� V� P � T� Bj �XÝ�S�J�B. �$�O
�Q�S�P�T�B�Smü�T�F�U�F �T�W�T�UÜ �F�QÜ�O�W �T�Bj �U�I �M�W�Sß�E�B
�U�P�Vþm�P�V, �Uü�U�F �B�V�UÞ �R�B �Q�B�SÝ�X�F�J �L�B�UÜ�M�M�I�M�I
�T�UÞ�S�J�D�I �T�U�P �CÜ�S�Pj �U�P�V �F�S�H�B�M�Fß�P�V �B�GÞ�O�P�O�U�Bj
�F�M�Fý�R�F�S�P�Vj �U�P�Vj �C�S�B�Xß�P�O�Fj�L�B�J �U�B �XÝ�S�J�B �T�Bj
þ �T�U�F �O�Bm�Q�P�S�Fß�U�F �O�B �F�MÝ�H�X�F�U�F �B�Qü�M�V�U�B �U�P
�F�S�H�B�M�Fß�P �L�B�J �U�I�O �L�P�Q�U�J�LÞ�Lß�O�I�T�I.

S �-�S�B�UÜ�U�F �T�U�B�R�F�SÜ �U�B �Qü�E�J�B �T�Bj �T�U�PÝ�E�B�G�Pj
�L�B�J �E�J�B�U�I�S�Fß�U�F �U�I�O �J�T�P�S�S�P�Qß� B � T� Bj.

S �-�S�B�UÞ�T�U�F �U�I �M�F�Qß�E�B �T�Fý�Y�Pj �LÜ�U�W �B�Qü �U�I
mÝ�T�I �T�Bj. �3�B �Fß�O�B�J �Q�J�P �Fý�L�P�M�P �O�B
�E�J�B�U�I�SÞ�T�F�U�F �U�P�OÝ�M�F�H�X�P �U�P�V �F�S�H�B�M�Fß�P�V.

S �/�I�O �B�O�B�T�I�Lþ �O�F�U�F �U�P�O �L�J�O�I�UÞ�S�B �T�Fý�Y�Pj
�QÜ�O�W �B�Qü �U�ImÝ�T�I �T�Bj �F�Q�F�J�EÞ Ý�U�T�Jm�Q�P�S�Fß�I
�M�F�Qß�E�B �O�B �Q�M�I�T�JÜ�T�F�J �F�Q�J�Lß�O�E�V�O�B �L�P�O�UÜ �T�U�P
�Tþm� B � T� Bj.

S �/�I�O �L�P�V�OÜ�U�F �U�P �F�S�H�B�M�Fß�Pm� F � Uü�T�I �Eý�O�Bm�I
�Q�P�V �O�B �V�QÜ�S�X�F�J �Lß�O�E�V�O�Pj �O�B �XÜ�T�F�U�F �U�I�O
�J�T�P�S�S�P�Qß� B � T� Bj.

�$�V�DÞ�T�U�F �U�I�O �L�P�Q�U�J�LÞ �J�T�Xý �U�P�V �F�S�H�B�M�Fß�P�V �T�U�P
�Q�MÞ�S�Fj �Q�S�J�O �B�S�Xß�T�F�U�F �U�I�O �L�P�QÞ. �$�O �I �M�F�Qß�E�B �E�F�O
�H�V�Sß�Z�F�Jü�U�B�O �Q�B�UÜ�U�F �U�I �T�L�B�O�EÜ�M�I,�E�Fß�U�F �B�O �P
�T�W�MÞ�O�Bj �Fß�O�B�J �T�W�T�UÜ �U�P�Q�P�R�F�U�ImÝ�O�Pj �T�U�I
m�I�X�B�OÞ�U�P�V �L�J�O�I�UÞ�S�B.
'�1�U�B�O �T�U�Bm�B�UÜ�U�F �U�I�O �L�P�QÞ, �O�B
�B�Q�F�M�F�V�R�F�Sþ �O�F�U�F �QÜ�O�U�P�U�F �U�I �T�L�B�O�EÜ�M�I �L�B�J �O�B
�F�Q�J�U�SÝ�Q�F�U�F �T�U�P�O �L�J�O�I�UÞ�S�B �O�B �F�Q�J�T�U�SÝ�G�F�J �T�U�I�O
�U�B�Xý�U�I�U�B �B�E�SÜ�O�F�J�Bj (�Q�F�M�B�O�Uß). � + � M� F� Qß�E�B �E�F�O
�Q�SÝ�Q�F�J �O�B �Q�F�S�J�T�U�SÝ�G�F�U�B�Jü�U�B�O �P �L�J�O�I�UÞ�Q�Bj
�Fß�O�B�J �T�U�P �S�F�M�B�O�Uß. �$�O �I �M�F�Qß�E�B �Q�F�S�J�T�U�SÝ�G�F�U�B�J
ü�U�B�O �P �L�J�O�I�UÞ�Q�Bj �Fß�O�B�J �T�U�P �S�F�M�B�O�Ußm m�I
�X�S�I�T�Jm�P�Q�P�J�Fß�U�F �U�P �F�S�H�B�M�Fß�P. �(�Q�J�L�P�J�O�W�OÞ�T�U�Fm�F
�U�P�O �F�D�P�V�T�J�P�E�P�U�I�OÝ�O�P �F�Q�J�T�L�F�V�B�T�UÞ.
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�5�+�/�(�,�8�5�+: � + � M� W� Sß�E�Bþ �I�P�V �GÝ�S�F�J �F�J�E�J�LÞ
�F�Oß�T�X�V�T�I �I �P�Q�Pß� B � T� V� H� L� S� B� U� Fß�U�I �M�W�Sß�E�Bmü�O�Jm�B
�T�F �F�Qß�Q�F�E�I �RÝ�T�I �F�QÜ�O�W �T�U�P�Oþ �I�P �T�Bj �X�W�Sßj�O�B
�U�Ij �F�Q�J�U�SÝ�Q�F�J �O�B �H�V�Sß�Z�F�J �Q�M�F�V�S�J�LÜ.
6. �4�V�Rmß�T�U�F �U�I �M�W�Sß�E�B �L�B�UÜ�M�M�I�M�B, Ý�U�T�Jþ �T�U�F

� P � HÜ�O�U�Z�Pj �O�B �Fß�O�B�J �Q�F�Sß�Q�P�V15�F�L. �LÜ�U�W �B�Qü
�U�ImÝ�T�I �T�Bj.

7. �5�U�F�S�Fþ�T�U�F �U�P �HÜ�O�U�Z�P �U�Ij �M�W�Sß�E�Bj �T�U�Q
�T�G�P�H�L�UÞ�S�B �Q�P�V �C�Sß�T�L�F�U�B�Jm�F�U�B�Dý �U�Ij
�T�L�B�O�EÜ�M�Ij �L�B�J �U�P�V �T�G�J�H�L�UÞ�S�B �U�Ij
�X�F�J�S�P�M�B�CÞj �L�B�J �B�O�B�T�I�Lþ �T�U�F �U�P �F�S�H�B�M�Fß� P � T� U� P
�L�B�UÜ�M�M�I�M�Pý�Y�Pj �H�J�B �U�I�O �F�S�H�B�Tß� B � Q� P� V
�Q�Sü�L�F�J�U�B�J �O�B �LÜ�O�F�U�F.

8. �2�S�J�O �U�I�O �F�L�Lß�O�I�T�I �U�P�V �L�J�O�I�UÞ�S�BÞ �U�I�O �L�P�QÞ
�U�Ij �X�Mü�Ij, �E�P�L�JmÜ�T�U�F �U�I �M�W�Sß�E�B �U�P�Vþm�P�V �L�B�J
�LÜ�O�U�F �U�Jj �B�OÜ�M�P�H�Fj �S�V�Rmß�T�F�Jj þ �T�U�F �O�B �Fß�O�B�J
�L�B�MÜ�J�T�P�S�S�P�S�ImÝ�O�I �L�B�J �T�U�B�R�F�SÞ�F�QÜ�O�W �T�Bj
ü�U�B�O �U�I �G�P�SÜ�U�F.

�5�+�/�(�,�8�5�+ : �4�V�Rmß�T�U�F �U�P�O �T�G�J�H�L�UÞ�S�B �L�B�J �U�I�O
�Zþ�O�Iþ �T�U�F �I �M�F�Qß�E�B �H�J�B �U�B �B�H�S�Pü�X�P�S�U�B �U�Ij
�L�P�V�S�F�V�U�J�LÞj �O�B �J�T�P�S�S�P�Q�Fß�Q�B�QÜ�M�M�I�M�B �Q�F�Sß�Q�P�V.

76 �F�L.

�4�7�3�/�,�5�6�(
�,�/�$�0�6�$ �*�,�$
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10—30�F�L.
�QÜ�O�W �B�Qü
�U�PÝ�E�B�G�Pj

15 �F�L.
�LÜ�U�W �B�Qü
�U�ImÝ�T�I
�T�Bj

80 �X�J�M. �QÜ�O�W �B�Qü
�U�PÝ�E�B�G�Pj

76 �F�L.

�6�1�2�1�3�(�6�+�5�+ �(�&�$�4�6�+�/�$�6�1�5
�*�,�$ �-�4�(�/�$�5�/�$
�6�P �F�DÜ�S�U�Im� B � H� J� B � L� SÝm�B�Tm� B � Q� B� SÝ�X�F�U�B�J �H�J�B �U�I�O
�B�Q�P�RÞ�L�F�V�T�Iü�U�B�O �U�P �F�DÜ�S�U�Im� B � E� F� O � Fß�O�B�J �T�F
�X�SÞ�T�I.
� *� J� B � O� B � U� P� S� P� R� F� UÞ�T�F�U�F �U�P �F�DÜ�S�U�Im� B � H� J� B
�L�SÝm�B�Tm�B:
1. �$�G�B�J�SÝ�T�U�F �U�P �L�B�QÜ�L�J �U�P�VÜ�D�P�O�B �B�Qü �U�P

�F�DÜ�S�U�Im�B(�FÜ� O � V� QÜ�S�X�F�J) �L�B�J �Q�F�UÜ�D�U�F �U�P.
2. �2�JÝ�T�U�F �L�B�J �L�S�B�UÞ�T�U�F �U�P �Q�MÞ�L�U�S�P

�B�T�GÜ�M�J�T�Ij/ �B�Q�F�M�F�V�RÝ�S�W�T�Ij.
3. �5�Q�Sþ �D�U�F �U�P �F�DÜ�S�U�Im� B � H� J� B � L� SÝm�B�Tm� B � T� U� P

�F�DÜ�S�U�Im�B mÝ�X�S�J �U�P �Q�MÞ�M�U�S�P
�B�T�GÜ�M�J�T�Ij/ �B�Q�F�M�F�V�RÝ�S�W�T�Ij �O�B �L�P�Vm�Qþ �T�F�J
�T�U�I�O �P�QÞ.

�.�(�,�6�1�7�4�*�,�$

�3�(�5�+ �9�(�,�4�,�5�/�1�7

�2�S�P�T�U�B�U�F�V�U�J�LÜ
�B�L�PÞj �2�S�P�T�U�B�Tß�B

�H�J�B �U�BmÜ�U�J�B

�/�B�L�S�JÜ
�Q�B�O�U�F�Mü�O�J�B

�%�B�S�JÜ
�Q�B�Q�Pý�U�T�J�B

�)�1�4�$�6�( �2�$�0�6�$:

�0�B �Lü�C�F�U�F �B�Qü �B�S�J�T�U�F�SÜ�Q�S�Pj �U�B �E�F�D�JÜ.

�2�4�1�(�,�'�1�2�1�,�+�5�+:
�2�B�S�B�U�F�U�BmÝ�O�IÞ �T�V�O�F�XÞj Ý�L�R�F�T�I �T�F �V�Y�I�MÜ
�F�Qß�Q�F�E�B �R�P�Sý�C�P�Vm�Q�P�S�Fß �O�B �Q�S�P�L�B�MÝ�T�F�J
mü�O�Jm� I � C� MÜ�C�I �T�U�I�O �B�L�PÞ. �)�P�SÜ�U�F
�F�H�L�F�L�S�JmÝ�O�B �Q�S�P�T�U�B�U�F�V�U�J�LÜ�B�L�PÞj.

�2�4�1�(�,�'�1�2�1�,�+�5�+: �*�J�B �O�B
�B�Q�P�G�F�V�X�R�Pý� O � U� S� B� Vm�B�U�J�Tm�Pß m�I m�F�U�B�GÝ�S�F�U�F
�Q�P�UÝ�U�P �F�DÜ�S�U�Im� B � D� B� L� Sß�Tm�B�U�Pj �Q�S�Pj �L�B�J �B�Qü
�U�I�O �Q�F�S�J�P�XÞ�H�J�B �DÜ�L�S�J�Tm� B � L� B� UÜ�U�I �M�F�J�U�P�V�S�Hß�B
�U�Ij m�P�OÜ�E�Bj.

�2�4�1�(�,�'�1�2�1�,�+�5�+: �6�P �L�J�Cþ �U�J�P
�U�B�X�V�UÞ�U�W�O �Z�F�T�U�Bß�O�F�U�B�J �Q�P�Mý m�F�UÜ �B�Qü
�Q�B�S�B�U�F�U�BmÝ�O�I �X�SÞ�T�I. �*�J�B �O�B �B�Q�P�Gý�H�F�U�F �U�B
�F�H�L�Bým�B�U�B, m�I�O �B�H�Hß�D�F�U�F �U�P �L�J�Cþ �U�J�P
�U�B�X�V�UÞ�U�W�OmÝ�X�S�J �O�B �U�P �B�GÞ�T�F�U�F �O�B �L�S�Vþ �T�F�J.
�5�+�/�(�,�8�5�+: �$�V�Uü �U�P �F�DÜ�S�U�Im�B
�X�P�S�U�P�L�P�Q�U�J�L�Pý �E�F�OÝ�X�F�J �T�X�F�E�J�B�T�U�Fß�H�J�B �X�SÞ�T�I
m� F � I� M� F� L� U� S� J� LÜ�T�V�H�L�S�P�UÞm�B�U�B �L�J�O�I�UÞ�S�B.
'�1�U�B�O �RÝ�M�F�U�F �O�B �LÜ�O�F�U�F �X�SÞ�T�I �U�P�V �F�S�H�B�M�Fß�P�V,
�T�V�O�EÝ�T�U�F �U�I �M�W�Sß�E�B �U�P�Vþm�P�Vm� F � U� P � T� G� J� H� L� UÞ�S�B,
�QÜ�S�U�F �U�I �T�W�T�UÞ �RÝ�T�I �Tþm�B�U�Pj �Q�P�V
�V�Q�P�E�F�J�L�Oý�F�U�B�J �T�U�Jj �B�Q�F�J�L�P�Oß�T�F�Jj, �L�B�J �LÜ�O�U�F �U�B
�B�Lü�M�P�V�R�B:
S �)�P�SÝ�T�U�F �F�J�E�J�Lü �P�G�R�B�Mm�P�Q�S�P�T�U�B�U�F�V�U�J�Lü

�F�D�P�Q�M�J�Tmü �L�B�J �Jm�B�U�J�Tmü �B�Qü �X�P�O�E�Sü
ý�G�B�Tm�B.

vänstra axel. Kontrollera att
varningsdekalen sitter på din rygg och att
kroken sitter på höger sida av din midja.

OBS! Axelremmen är svängd ett halvt varv så
att remmen ligger plant på axeln.
6. Justera remmen så att kroken befinner sig

cirka 15 cm nedanför midjan.
7. Haka fast remkroken i fästet och lyft upp

maskinen till arbetsposition.
8. Justera axelremmens längd och balans

innan du startar motorn eller påbörjar
arbetet.

OBS! Du kan behöva flytta axelremsfästet på
axeln för att erhålla rätt balans hos maskinen.

76 cm

JUSTERING FÖR
RÄTT BALANS

10 -- 30 cm
ovanför
marken

15 cm
under
midjenivå

76 cm

MONTERING AV HÄNGARE
En hängare medföljer för förvaring av tillbehöret
efter användning.
För att montera hängaren på tillbehöret:
1. Demontera rörpluggen från tillbehöret (om

den finns).
2. Ställ förreglings/frigöringsknappen av

tillbehöret en i anslutningsdelens styrspår.
3. Tryck hängaren intill tillbehöret, tills

förreglings/ frigöringsknappen knäpper till i
hålet.

ANVÄNDNING

ARBETSSTÄLLNING

Ögonskydd

Hörselskydd
ANVÄND ALLTID:

Långbyxor

Kängor

Klipp från vänster till höger sida.

VARNING: Långvarig eller kontinuerlig
exponering för höga bullernivåer kan orsaka
permanenta hörselskador. Bär godkända
hörselskydd.

VARNING: För att undvika
personskada skall du aldrig förflytta
trimmerverktyget från en fräsningsplats till en
annan med motorn är i gång.

VARNING: Drevhuset blir mycket hett
när maskinen har använts en längre period.
För att undvika brännskador, vidrör inte
drevhuset förrän det har kallnat.

OBS! Detta trimmerverktyg är ej avsett att
användas med elektriska drivenheter.
Vid körning av trimmern, sätt på axelremmen vid
klämman, stå på det sätt som visas och
kontrollera att följande gäller:
S Har på skyddsglasögon och är iförd kraftig

klädsel.
S Vänster arm utsträckt och har fattat tag i

hållarstångens grepp med vänster hand.
S Håller gasreglaget med höger hand och

med fingret på avtryckaren.
S Håller maskinen under midjehöjd.
S Har axelremsdynan centrerad på vänster

skuldra och varningsmärket för fara centrerat
på ryggen.

S Bibehåller redskapets fulla tyngd påvänster
skuldra.

S Håller, utan att böja över framåt, knivbladet
nära och parallellt med marken och inte
alltför tätt inpå det material som ska klippas.

BRUKSANVISNING FÖR
TRIMMERVERKTYG
S Bladkast är en reaktion som endast inträffar

vid användning av ett bladförsett redskap. En
sådan reaktion kan leda till allvarlig
personskada såsom förlust av kroppslem.
Studera detta avsnitt noggrant. Det är viktigt
att du förstår vad som är orsaken till bladkast,
hur du kan minska risken för att det inträffar,
och hur du kan bibehålla kontrollen över
trimmern om bladkast inträffar.
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S VAD ÄR ORSAKEN TILL BLADKAST --
Bladkast kan inträffa när det roterande bladet
kommer i kontakt med ett föremål som det inte
förmår klippa av. Denna kontakt får bladet att
stanna upp för ett ögonblick och därefter
plötsligt förflytta sig eller ”bortstötas” från det
föremål som träffades. “Bortstötnings”--
reaktionen kan vara tillräckligt häftig så att
reaktionskraften slungar iväg operatören som
tappar herraväldet över redskapet. Det
obemästrade redskapet kan föranleda
allvarlig personskada om bladet kommer i
kontakt med operatören eller andra.

S NÄR BLADKAST INTRÄFFAR -- Bladkas t
kan inträffa utan förvarning om bladet kör
fast, står stilla eller kärvar. Det är större risk
att detta inträffar på ställen där det är svårt
att se det material som klipps. Med en
korrekt användning av redskapet minskar
risken för incidenter med bladkast och det
blir mindre sannolikt att operatören mister
kontrollen över redskapet.

S Klipp enbart gräs, ogräs och busksnår upp till
1 cm i stjälkdiameter med ogrässkärbladet.
Låt inte bladet komma i kontakt med material
som det inte kan klippa av, exempelvis
stubbar, stenar, staket, metall, etc. eller
snårbuskage av hård natur och med en
stjälkdiameter överstigande 1 cm.

S Bevara bladets skärpa. Ett slött blad löper
större risk att köra fast och avge ett
bortstötande kast.

S Klipp endast med fullt gaspådrag. Bladet
har då maximal klippkraft och risken är
mindre att det ska kärva eller stanna.

S “Mata” bladet avsiktligt men inte alltför
hastigt. Bladet kan avge en bortstötning om
det matas in för snabbt.

S Klipp endast från vänster till höger.
Trimmerns skär--/klippverkan ökar om den
svängs i samma riktning som bladet roterar.

S Använd axelremmen och håll ett stadigt tag
om trimmernmed bäggehänderna. En korrekt
justerad axelrem bär upp trimmerns tyngd,
och frigör armar och händer för den rätta
styrningen och kontrollen över skärrörelsen.

S Stå brett med fötterna på ett bekvämt och
stadgat sätt och var beredd på ett plötsligt,
snabbt trimmerkast. Böj dig inte ut för
mycket. Ha gott fotfäste och säker balans.

S Håll bladet under midjenivå; det blir då lättare
att bibehålla kontrollen över trimmern.

S Lyft inte motorn över midjehöjd då bladet
kan komma farligt nära kroppen.

S Sväng inte trimmern med sådan kraft att du
riskerar att mista balansen.

Försätt motorn i rätt skärningshastighet innan du
ger dig på det material som ska skäras. Om
bladet inte vrids när du klämmer på gasreglaget,
ska du se till att röret är helt infört i motorn.
När skärning/klippning inte utförs ska
gasreglaget alltid vara uppsläppt och motorn
tillåtas att gå på tomgång. Bladet ska inte vara
i rörelse när motorn går på tomgång. Använd
ej trimmern om bladet vrider sig under
tomgångskörning. Ta kontakt med en
auktoriserad servicerepresentant.
S Ha ett gott fotfäste när du använder

trimmern. Detta uppnås genom att du står
med fötterna stadigt, bekvämt och med
avstånd till varandra.

S Utför skärning medan du svänger med
överkroppen från vänster till höger.

S Se till att bibehålla balans och fotfäste, i det
att du fortsätter till nästa bearbetningsställe.

Bladstållning

2 timme

4 timme

STÄLLNING REKOMMENDERADE

VARNING: Operatören eller andra
ska inte ge sig på att röja undan material som
avbetats medan motorn är i gång eller bladet
är i rörelse, dådetta skulle kunna vålla allvarlig
personskada. Stanna motorn och bladet
innan du avlägsnar material som har packat
sig runt bladet eller röret.

UNDERHÅLL

VARNING: Koppla loss tändstiftet innan
du genomför underhåll – utom vid justering av
förgasaren.
LETA EFTER SKADADE ELLER
SLITNA DELAR
Kontakta auktoriserad serviceverkstad för
utbyte av skadade eller slitna delar.
S Metallskydd -- Avbryt användningen av

trimmerverktyget med metallblad om
metallskyddet är skadad.

KONTROLL MED AVSEENDE PÅ
LÖSA FÄSTDON OCH DELAR
S Metallskydd
S Bladmutter
S Fästdon
INSPEKTERA OCH RENGÖR
MASKIN OCH MÄRKNINGAR
S Kontrollera maskinen efter varje

användningstillfälle så att inga skadade eller
lösa delar finns. Rengör maksinen med en
trasa fuktad med ett milt rengöringsmedel.

S Torka av maskinen med en ren och torr
trasa.
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Ü�D�P�O�B �E�J�BmÝ�U�S�P�V �Fß�U�F2,5cm�Fß�U�F2,2cm. �2�SÝ�Q�F�J
�O�B �X�S�I�T�Jm�P�Q�P�J�I�R�Fß�U�P �T�W�T�Uü �T�UÞ�S�J�Hm� B � H� J� B � O� B
�F�D�B�T�G�B�M�J�T�U�Fß ü�U�J �U�P �U�Jmü�O�JÝ�X�F�J �U�P�Q�P�R�F�U�I�R�Fß m�F
�B�T�GÜ�M�F�J�B �T�U�P�O �F�QÜ�O�WÜ�D�P�O�B �Q�S�J�O �B�Qü �U�I �X�QÞ�T�I.

�6�Jmü�O�J �%ß�E�B

�5�UÞ�S�V�H�O�B
�U�P�Q�RÝ�U�I�T�Ij

�- Ü�M�Vmm�B
�T�U�I�Sß�Hm�B�U�Pj

1. �$�G�B�J�SÝ�T�U�F �U�I�O �V�QÜ�S�X�P�V�T�B �C�P�I�R�I�U�J�LÞ
�M�B�CÞ.

2. �6�P�Q�P�R�F�UÞ�T�U�F �U�P �T�UÞ�S�J�Hm�B �U�P�Q�P�RÝ�U�I�T�Ij
�U�Jm�P�O�J�Pý �QÜ�O�W �B�Qü �U�P�O �F�QÜ�O�WÜ�D�B�O�WÜ�D�P�O�B
�QÜ�O�W �B�Qü �U�P �CÝ�M�Pj �T�U�P �B�V�Uü�L�P�M�M�I�U�P
�B�T�G�B�M�Fß�Bj. �%�F�O�B�J�W�R�Fß�U�Fü�U�J �X�S�I�T�Jm�P�Q�P�J�Fß�U�F
�U�P �T�W�T�Uü �T�UÞ�S�J�Hm�B �U�P�Q�P�RÝ�U�I�T�Ij �Fß�U�F �H�J�B �U�Pm
�F�QÜ�O�WÜ�D�P�O�B �E�J�BmÝ�U�S�P�V2,5 cm �Fß�U�F �H�J�B
�F�L�Fß�O�P�O �U�W�O2,2cm.

3. �6�P�Q�P�R�F�UÞ�T�U�FÝ�O�B �B�Qü �L�B�Mýmm�B�U�B �U�P�V
�T�U�I�Sß�Hm�B�U�Pj �LÜ�U�W �B�Qü �U�P�O �F�QÜ�O�WÜ�D�P�O�B �L�B�J
�F�V�R�V�H�S�Bmmß�T�U�F �U�P �T�UÞ�S�J�Hm� B � U� P� Q� P� RÝ�U�I�T�Ij �L�B�J
�U�Jj �P�QÝj �H�J�B �U�Jj �Cß�E�Fj �T�U�P �LÜ�M�Vmm�B
�T�U�I�Sß�Hm�B�U�Pj. �6�P�Q�P�R�F�UÞ�T�U�F �Eý� P � Cß�E�Fj �T�U�Jj
�P�QÝj �H�J�B �U�Jj �Cß�E�Fj.

4. �$�T�G�B�Mß�T�U�F �U�P �T�UÞ�S�J�Hm�B �U�P�Q�P�RÝ�U�I�T�Ij
�T�Gß�H�H�P�O�U�Bj �U�Jj �Cß�E�Fj m� F � U� P � -� M� F� J� EßAllen.

5. �(�O�U�P�Qß�T�U�F �U�P �B�V�U�P�Lü�M�M�I�U�P �T�U�P �U�Jmü�O�J. �6�P
�B�V�U�P�Lü�M�M�I�U�P �B�V�Uü �Q�F�S�J�M�Bm�CÜ�O�F�JÝ�O�B �CÝ�M�Pj.
�6�P�Q�P�R�F�UÞ�T�U�F �U�P �U�Jmü�O�Jm� F � U� P � T� UÞ�S�J�Hm�B
�U�P�Q�P�RÝ�U�I�T�Ij �T�U�PÜ�L�S�P �U�P�V �CÝ�M�P�Vj.

6. �6�P�Q�P�R�F�UÞ�T�U�F �U�P �E�Fý�U�F�S�P �LÜ�M�Vmm�B
�T�U�I�Sß�Hm�B�U�Pj �T�U�P �U�Jm�P�O�J. �(�V�R�V�H�S�Bmmß�T�U�F �U�P
�T�UÞ�S�J�Hm�B �U�P�Q�P�RÝ�U�I�T�Ij �L�B�J �U�Jj �P�QÝj �H�J�B �U�Jj
�Cß�E�Fj �T�U�P �LÜ�M�Vmm� B � T� U� I� Sß�Hm�B�U�Pj.
�%�F�C�B�J�W�R�Fß�U�F �L�B�J �QÜ�M�J �P�U�J �U�P �U�Jmü�O�J
�%�Sß�T�L�F�U�B�J �T�U�PÜ�L�S�P �U�P�V �CÝ�M�P�Vj.

7. �6�P�Q�P�R�F�UÞ�T�U�F �Eý� P � Cß�E�Fj �L�B�J �T�Gß�D�U�F �U�Jj mü�O�P
m� F � U� P � XÝ�S�J. �%�F�C�B�J�W�R�Fß�U�Fü�U�J �U�P �U�Jmü�O�J �Fß�O�B�J
�U�P�Q�P�R�F�U�ImÝ�O�P �T�W�T�UÜ �L�B�J �T�U�I �T�V�OÝ�X�F�J�B
�T�Gß�D�U�F �LÜ�R�F �Cß�E�Bm� F � U� P � L� M� F� J� EßAllen .

�5�+�/�(�,�8�5�+: �/�Q�P�S�Fß�U�F �O�B �F�L�U�F�MÝ�T�F�U�F
�S�V�Rmß�T�F�Jj �X�B�M�B�Sþ �O�P�O�U�Bj �U�Jj �Cß�E�Fj �U�P�V
�L�B�Mýmm�B�U�Pj �U�P�V �T�UÞ�S�J�Hm�B �U�P�Q�P�RÝ�U�I�T�Ij �L�B�J
m�F�U�B�L�J�Oþ �O�U�Bj �U�P �C�S�B�Xß�P�O�B �T�U�F�SÝ�W�T�Ij Þ �U�P
�U�Jmü�O�J �Q�S�Pj �U�B �QÜ�O�WÞ �Q�S�Pj �U�B �LÜ�U�W �T�U�P�O
Ü�D�P�O�B. �%�F�C�B�J�W�R�Fß�U�Fü�U�J �U�P �U�Jmü�O�J �Fß�O�B�J �T�W�T�UÜ
�U�P�Q�P�R�F�U�ImÝ�O�P. �5�U�I �T�V�OÝ�X�F�J�B, �T�Gß�D�U�F �L�B�J �QÜ�M�J
�L�B�MÜ�LÜ�R�F �Cß�E�Bm� F � U� P � F� D� B� H� W� O� J� Lü �L�M�F�J�EßAllen.

�5�7�0�$�4�/�1�.�1�*�+�5�+ �6�1�7 �,�/�$�0�6�$
�8�/�1�7

�2�4�1�(�,�'�1�2�1�,�+�5�+: �2�S�J�O �U�I�O
�F�L�Lß�O�I�T�I �U�P�V �L�J�O�I�UÞ�S�B, �Fß�O�B�J �B�Q�B�S�Bß�U�I�U�P �O�B
�LÜ�O�F�U�F �U�Jj �B�OÜ�M�P�H�Fj �S�V�Rmß�T�F�Jj �T�U�I �M�W�Sß�E�B �U�P�V
þm�P�V �L�B�J �T�U�I �X�F�J�S�P�M�B�CÞ.� 1 � T� G� J� H� L� UÞ�S�Bj �JmÜ�O�U�B
þm�P�V �Q�SÝ�S�F�J �O�B �U�P�Q�P�R�F�U�I�R�Fß ü�Q�Wj �G�Bß�O�F�U�B�J
�LÜ�U�W �B�Qü �U�P �U�Jmü�O�J �T�U�P�O �F�QÜ�O�WÜ�D�P�O�B(Ü�L�S�P �U�Ij
�T�V�T�L�F�VÞj m� F � U� P � T� V� H� L� Sü�U�Im� B � L� J� O� I� UÞ�S�B).

�5�+�/�(�,�8�5�+ : � 1 � LÜ�U�W �T�G�J�H�L�UÞ�S�Bj �JmÜ�O�U�Bþm�P�V
�E�J�B�RÝ�U�F�J �Eý� P � B� Q� P� T� U� B� UÞ�S�Fj. �$�V�U�Pß�P�J �B�Q�J�T�U�B�UÞ�S�Fj
�Q�B�SÝ�X�P�O�U�B�J �H�J�B �U�I�O �S�Q�P�T�B�Sm�P�HÞ �U�P�V
�F�D�B�S�UÞm�B�U�Pj �B�V�U�Pý �H�J�B �X�SÞ�T�Im� F � T� V� H� L� S� P� UÞm�B�U�B
�L�J�O�I�UÞ�S�B, �U�B �T�Q�Pß�B Ý�X�P�V�O �F�QÜ�O�WÜ�D�P�O�B
�E�J�BmÝ�U�S�P�V2,5cm(� P � T� G� J� H� L� UÞ�S�Bj �JmÜ�O�U�Bþm�P�V �E�F
�R�B �T�Gß�D�F�Jm� F � B� T� GÜ�M�F�J�B �T�U�P�O �F�QÜ�O�WÜ�D�P�O�B
�E�J�BmÝ�U�S�P�V2,5 cm �X�W�Sßj �U�I �X�SÞ�T�I �B�V�Uþ� O � U� W� O
�B�Q�P�T�U�B�UÞ�S�W�O). �1�J �B�Q�P�T�U�B�UÞ�S�Fj �Q�SÝ�Q�F�J �O�B
�B�Q�P�L�P�Q�Pý� O � F� O� F� Mþj �Q�S�J�O �B�Qü �U�I �X�SÞ�T�I �L�B�J �O�B
�U�P�Q�P�R�F�U�I�R�Pý� O � QÜ�O�W �B�Qü �U�Jj �P�QÝj �U�W�O �C�J�Eþ�O�T�U�P�O
�LÜ�U�W �T�G�J�H�L�UÞ�S�B �JmÜ�O�U�Bþm�P�V. �1�J �B�Q�P�T�U�B�UÞ�S�Fj
�B�V�U�Pß�E�F �X�S�F�JÜ�Z�P�O�U�B�J �H�J�B �T�V�H�L�S�P�UÞm�B�U�B �L�J�O�UÞ�S�B
m�FÜ�D�P�O�B �E�J�BmÝ�U�S�P�V2,2cm.

�$�Q�P�T�U�B�UÞ�S�Fj

�-�$�6�8 �5�)�,�*�-�6�+�4�$�5 �,�/�$�0�6�$
�8�/�1�7

�$�Q�P�T�U�B�UÞ�S�Fj
�U�P�Q�P�R�F�U�ImÝ�O�P�J �H�J�B

�X�SÞ�T�I �T�F �F�QÜ�O�W
Ü�D�P�O�B �E�J�BmÝ�U�S�P�V

2,5cm

1. �6�P�Q�P�R�F�UÞ�T�U�F �U�P�O �F�QÜ�O�W �T�G�J�H�L�UÞ�S�B �JmÜ�O�U�B
þm�P�V �QÜ�O�W �B�Qü �U�P�O �F�QÜ�O�W �U�IjÜ�D�P�O�B �QÜ�O�W
�B�Qü �U�P �U�Jmü�O�J.

2. �6�P�Q�P�R�F�UÞ�T�U�F �U�P�O �LÜ�U�W �T�G�J�H�L�UÞ�S�B �JmÜ�O�U�B
þm�P�V �LÜ�U�W �B�Qü �U�P�O �F�QÜ�O�WÜ�D�P�O�B �L�B�J
�F�V�R�V�H�S�Bmmß�T�U�F �U�Jj �F�QÜ�O�W �L�B�J �LÜ�U�W �P�QÝj
�H�J�B �U�Jj �Cß�E�Fj ( �X�S�I�T�Jm�P�Q�P�JÞ�T�U�F �U�P�Vj
�B�Q�P�T�U�B�UÞ�S�Fj m�F�U�B�Dý �U�P�V �F�QÜ�O�W �L�B�J �U�P�V
�LÜ�U�W �T�G�J�H�L�UÞ�S�B �FÜ� O � X� S� F� JÜ�Z�F�U�B�J �H�J�B �U�P
�B�T�G�B�MÝj �T�Gß�D�Jm�P, �E�I�M., �H�J�B �F�QÜ�O�WÜ�D�P�O�B
�E�J�BmÝ�U�S�P�V2,2cm).

�%ß�E�Fj

�2Ü�O�W
�T�G�J�H�L�UÞ�S�Bj
�JmÜ�O�U�Bþm�P�V

�- Ü�U�W
�T�G�J�H�L�UÞ�S�Bj
�JmÜ�O�U�Bþm�P�V�2�.�(�7�4�$

�5�7�*�-�4�1�6
�+�/�$�6�1�5
�-�,�0�+�6�+�4�$

�2�.�(�7�4�$
�(�&�$�4�6�+�/�$�6�1�5

3. �6�P�Q�P�R�F�UÞ�T�U�F �Eý� P � Cß�E�Fj �T�U�Jj �P�QÝj �H�J�B �U�Jj
�Cß�E�Fj.

4. �$�T�G�B�Mß�T�U�F �U�P �T�G�J�H�L�UÞ�S�B �JmÜ�O�U�Bþm�P�V
�T�Gß�H�H�P�O�U�Bj �U�Jj �Cß�E�Fj m� F � U� P � L� M� F� J� EßAllen.

5. �2�F�SÜ�T�U�F �U�P �E�F�Dß�T�Bj �XÝ�S�J �L�B�J �U�P �L�F�GÜ�M�J �T�Bj
�T�U�P�O �JmÜ�O�U�B �H�J�B �U�P�Oþm� P � L� B� J � B� GÞ�T�U�F �U�P�O �O�B
�LÜ�Y�T�F�J �T�U�P�O �B�S�J�T�U�F�Sü �T�Bj þm�P. �%�F�C�B�J�W�R�Fß�U�F
ü�U�J �U�P �TÞm� B � L� J� O� Eý�O�P�V �C�Sß�T�L�F�U�B�J �T�U�I �Q�MÜ�U�I
�T�Bj �L�B�J �U�PÜ�H�L�J�T�U�S�P �Fß�O�B�J �T�U�B �E�F�D�JÜ�T�U�ImÝ�T�I
�T�Bj.
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52

S �%ß�E�Fj �T�U�I�Sß�Hm�B�U�Pj �U�Jm�P�O�J�Pý (4)
S �%ß�E�Fj �T�G�J�H�L�UÞ�S�B �JmÜ�O�U�Bþm�P�V(2)
S �(�DÜ�S�U�Im� B � H� J� B � L� SÝm�B�Tm�B
S �3�I�LÜ�Q�Jm�F�U�B�Y�P�SÜj
S �-�M�F�J�EßAllen

�2�4�1�(�,�'�1�2�1�,�+�5�+: �%�F�C�B�J�W�R�Fß�U�F
ü�U�J �U�Pm�I�XÜ�O�Im� B � Fß�O�B�J �T�W�T�UÜ
�T�V�O�B�Sm�P�M�P�H�ImÝ�O�P �L�B�Jü�M�B �U�B �L�P�Vm�Qþm�B�U�B
�Fß�O�B�J �B�T�G�B�M�J�TmÝ�O�B.

�(�MÝ�H�D�U�F �U�B �F�D�B�S�UÞm�B�U�B �U�P�V �F�S�H�B�M�Fß�P�V �H�J�B
�U�V�Xü� O � C� MÜ�C�Fj. �/�I �X�S�I�T�Jm�P�Q�P�J�Fß�U�F
�F�D�B�S�UÞm�B�U�B �Q�P�VÝ�X�P�V�O �V�Q�P�T�U�Fß�LÜ�Q�P�J�B �C�MÜ�C�I.

�$�2�$�,�6�1�7�/�(�0�$ �(�2�*�$�.�(�,�$
S �-�M�F�J�EßAllen (�Q�B�SÝ�X�F�U�B�Jm� F � U� P � F� S� H� B� M� Fß�P)

�2�4�1�(�,�'�1�2�1�,�+�5�+: �2�S�J�O �U�I�O
�B�G�Bß�S�F�T�IÞ �F�H�L�B�UÜ�T�U�B�T�I �Q�S�P�T�B�S�U�ImÜ�U�W�O, �O�B
�T�U�Bm�B�UÜ�U�F �QÜ�O�U�B �U�I �M�F�J�U�P�V�S�Hß� B � U� P� V � F� S� H� B� M� Fß�P�V
�L�B�J �O�B �B�Q�P�T�V�O�EÝ�F�U�B�J �U�Pm�Q�P�V�Zß.

�$�)�$�,�4�(�5�+ �6�1�7 �2�4�1�5�$�4�6�+�/�$�6�1�5
�2�4�1�5�1�9�+: �-�B�UÜ �U�I�O �B�G�Bß�S�F�T�IÞ
�F�H�L�B�UÜ�T�U�B�T�I �Q�S�P�T�B�S�U�ImÜ�U�W�O,�U�P�Q�P�R�F�UÞ�T�U�F
�U�P �F�S�H�B�M�Fß� P � T� Fm�J�B �F�Qß�Q�F�E�I �F�Q�J�GÜ�O�F�J�Bþ �T�U�F �O�B
�V�QÜ�S�X�F�J �T�U�B�R�F�Sü�U�I�U�B.
1. �&�F�MÜ�T�L�B�S�F�U�F �U�P �T�V�Z�F�V�L�UÞ�S�B �H�V�Sß�Z�P�O�U�Bj �U�P

�Q�S�P�F�DÝ�X�W�O �L�P�Vm�Qß�B�S�J�T�U�F�Sü�T�U�S�P�G�B.

�- Ü�U�W
�Q�S�P�TÜ�S�U�Im�B

�5�V�Z�F�V�L�UÞ�S�Bj

�2�S�P�F�DÝ�X�W�O
�L�P�Vm�Qß

�.�$�5�-�$�4�(�6�(

�5�)�,�&�6�(

2. �2�B�UÞ�T�U�F �L�B�J �L�S�B�UÞ�U�F �Q�S�Pj �U�B �LÜ�U�W �U�P
�L�P�Vm�Qß�T�V�H�L�SÜ�U�I�T�Ij/ �B�Q�F�M�F�V�RÝ�S�W�T�Ij.

�-�P�Vm�Qß�T�V�H�L�SÜ�U�I�T�Ij/
�B�Q�F�M�F�V�RÝ�S�W�T�Ij

�- Ü�U�W
�Q�S�P�TÜ�S�U�Im�B �5�V�Z�F�V�L�UÞ�S�Bj �(�QÜ�O�WmÝ�S�Pj

�U�P�V �T�W�MÞ�O�B

3. �(�Oþ �L�S�B�UÜ�U�F �T�U�B�R�F�QÜ�U�P�O �L�J�O�I�UÞ�S�B �L�B�J �U�P
�F�QÜ�O�WmÝ�S�Pj�U�P�V �T�W�MÞ�O�B, �U�S�B�CÞ�D�U�F �U�P
�Q�S�P�TÜ�S�U�Im�BÝ�D�W �B�Qü �U�P �T�V�Z�F�V�L�UÞ�S�B.

�(�*�-�$�6�$�5�6�$�5�+ �2�4�1�5�$�4�6�+�/�$�6�8�0
1. �$�G�B�J�SÝ�T�U�F �U�P �Qþm� B � U� P� V � T� W� MÞ�O�B �B�Qü �U�P

�X�P�S�U�P�L�P�Q�U�J�Lü �Q�S�P�TÜ�S�U�Im�B(�B�O �V�QÜ�S�X�F�J).
2. �-�B�U�F�V�Rý�O�F�U�F �U�P �L�P�Vm�Qß �T�V�H�L�SÜ�U�I�T�Ij/

�B�Q�F�M�F�V�RÝ�S�W�T�Ij �U�P�V �Q�S�P�T�B�S�UÞm�B�U�Pj mÝ�T�B
�T�U�I�O �L�B�U�F�V�R�V�O�UÞ�S�J�B �F�T�P�XÞ �U�P�V
�T�V�Z�F�V�L�UÞ�S�B.

�5�V�Z�F�V�L�UÞ�S�Bj
�2�S�W�U�B�S�X�J�LÞ

�P�SÞ �-�B�U�F�V�R�O�UÞ�S�J�B
�F�T�P�X�I

�(�QÜ�O�WmÝ�S�Pj
�U�P�V �T�W�MÞ�O�B

�-�P�Vm�Qß
�T�V�H�L�SÜ�U�I�T�Ij/

�B�Q�F�M�F�V�RÝ�S�W�T�Ij
�- Ü�U�W
�Q�S�P�TÜ�S�U�Im�B

3. �5�Q�Sþ �D�U�F �U�P �Q�S�P�TÜ�S�U�Im�B mÝ�T�B �T�U�P
�T�V�Z�F�V�L�UÞ�S�B �W�Tü�U�P�V �U�P �L�P�Vm�Qß
�T�V�H�L�SÜ�U�I�T�Ij/ �B�Q�F�I�F�V�RÝ�S�W�T�Ij �O�B m�Q�F�J
mÝ�T�B �T�U�Ij �Q�S�W�U�B�S�X�J�LÞ�P�QÞ.

4. �2�S�J�O �X�S�I�T�Jm�P�Q�P�JÞ�T�F�U�F �U�P �F�S�H�B�M�Fß�P, �T�Gß�D�U�F
�L�B�MÜ �U�P �Q�S�P�F�DÝ�X�W�O �L�P�Vm�Qß�H�V�S�Oþ �O�U�Bj �U�P
�E�F�D�Jü�T�U�S�P�G�B.

�2�4�1�(�,�'�1�2�1�,�+�5�+: �2�S�J�O �U�I
�M�F�J�U�P�V�S�Hß� B � U� P� V � F� S� H� B� M� Fß�P�V,�C�F�C�B�J�W�R�Fß�U�F �Q�Wj �U�P
�L�P�Vm�Qß �T�V�H�L�SÜ�U�I�T�Ij/ �B�S�F�M�F�V�RÝ�S�W�T�Ij Ý�X�F�J
�L�M�F�J�E�W�R�Fß mÝ�T�B �T�U�I�O �Q�S�W�U�B�S�X�J�LÞ�T�QÞ�L�B�J �Q�Wj
�U�P �Q�S�P�F�DÝ�X�W�O �L�P�Vm�Qß�Fß�O�B�J �L�B�MÜ �T�G�J�HmÝ�O�P.
'� 1� M� B � U� B � Q� S� P� T� B� S� UÞm�B�U�BÝ�X�P�V�O �T�X�E�J�B�T�U�Fß�H�J�B
�X�SÞ�T�I m� F � U� I� O � Q� S� W� U� B� S� X� J� LÞ �T�QÞ �F�L�Uüj �FÜ�O
�B�O�B�GÝ�Q�F�U�B�J �E�J�B�G�P�S�F�U�J�LÜ �T�U�P �T�X�F�U�J�Lü
�Q�S�P�TÜ�S�U�Im� B � U� P� V � F� H� X� F� J� S� Eß�P�V �P�E�I�H�Jþ �O. �+
�X�SÞ�T�I �M�B�O�R�B�TmÝ�O�Ij �P�QÞj �R�Bm�Q�P�S�Pý�T�F �O�B
�P�E�O�HÞ�T�F�J �T�F �T�P�C�B�Sü �U�S�B�Vm�B�U�J�Tmü Þ�C�MÜ�C�I �T�U�I
�T�V�T�L�F�VÞ.

�C�F�C�B�J�W�R�Fß�U�F �Q�Wj �U�P
�L�P�Vm�Qß�T�V�H�L�SÜ�U�I�T�Ij/ �B�S�F�M�F�V�RÝ�S�W�T�Ij
Ý�X�F�J �L�M�F�J�E�W�R�Fß mÝ�T�B �T�U�I�O �Q�S�W�U�B�S�X�J�LÞ�T�QÞ

�5�7�0�$�4�/�1�.�1�*�+�5�+ �6�,�/�1�0�,�1�7

�-�,�0�'�7�0�1�5: �-�,�0�'�7�0�1�5
�-�1�:�,�/�$�6�1�5 . �*�J�B �O�B �B�Q�P�G�F�V�X�R�Fß�T�P�C�B�Süj
�U�S�B�Vm�B�U�J�Tmüj, �U�P �Q�S�P�T�U�B�U�F�V�U�J�Lü �UmÞm� B � U� P� V
�U�Jm�P�O�J�Pý �Q�SÝ�Q�F�J �O�B �U�P�Q�P�R�F�U�I�R�Fß ü�Q�Wj
�G�Bß�O�F�U�B�J �T�U�P�O �F�QÜ�O�W Ü�D�P�O�B �U�P�V
�T�V�H�L�S�P�UÞm�B�U�Pj �L�J�O�I�UÞ�S�B �H�J�B �O�B �Q�B�SÝ�X�F�JÝ�O�B
�E�J�B�X�W�S�J�T�U�J�Lü m�F�U�B�Dý �U�P�V �X�F�J�S�J�T�UÞ �L�B�J �U�Ij
�Q�F�S�J�T�U�S�F�Güm�F�O�Ij �M�F�Qß�E�Bj. �5�V�O�EÝ�T�U�F �U�P
�T�UÞ�S�J�Hm�B �U�P�Q�P�RÝ�U�I�T�Ij �U�Jm�P�O�J�Pý �QÜ�O�W �B�Qü �U�P
�CÝ�M�Pj �T�U�P �Q�S�P�F�J�E�P�Q�P�J�H�U�J�Lü �B�V�U�P�Lü�M�M�I�U�P
�B�T�G�B�M�Fß�Bj �T�U�Pm �F�QÜ�O�WÜ�D�P�O�B(Ü�L�S�P �U�Ij
�T�V�T�L�F�VÞj m� F � U� P � T� V� H� L� Sü�U�Im� B � L� J� O� I� UÞ�S�B).
�%�F�C�B�J�W�R�Fß�U�Fü�U�J �U�P �U�Jmü�O�J �C�Sß�T�L�F�U�B�J �QÜ�O�W �T�U�P
�T�UÞ�S�J�Hm�B �U�P�Q�P�RÝ�U�I�T�Ij �T�U�PÜ�L�S�P �U�P�V �CÝ�M�P�Vj
�T�U�P �B�V�U�P�Lü�M�M�I�U�P �U�P�V �U�Jm�P�O�J�Pý.

�5�+�/�(�,�8�5�+: �/�F �B�V�Uü �U�P �F�DÜ�S�U�Im�B
�S�F�Q�J�M�Bm�CÜ�O�P�O�U�B�J �Eý� P � T� U� I� Sß�Hm�B�U�B �U�P�Q�P�RÝ�U�I�T�I.
�-�B�J �U�P �Eý� P � T� U� I� Sß�Hm�B�U�B �Q�B�SÝ�X�P�O�U�B�J �H�J�B �O�B
�Q�S�P�T�B�Smü�Z�F�U�B�J �B�V�U�P �U�P �F�DÜ�S�U�Im� B � H� J� B � X� SÞ�T�Im�F
�T�V�H�L�S�P�UÞm�B�U�B �L�J�O�I�UÞ�S�B, �U�B �P�S�Pß�BÝ�X�P�V�O �F�QÜ�O�W

UNDERHÅLL AV BLAD

VARNING: Bladet fortsätter att rotera
efter det att motorn har stoppats eller
gasreglaget har släppts. För att undvika
allvarliga personskador, vänta tills bladet har
stannat och koppla loss tändstiftet innan du
börjar arbeta med bladet.

VARNING: Byt alltid ut blad som är
böjda, skeva, spruckna eller skadade på
något annat sätt. Försök aldrig att räta ut eller
återanvända ett skadat blad. Använd endast
specificerade reservblad. Undvik skador
genom att bära skyddshandskar när du
hanterar eller arbetar med bladet.
S Kontrollera regelbundet att bladet är plant

och jämnt. Lägg bladet på ett plant underlag
för att kontrollera dess planhet. Kassera
blad som inte är plana.

SERVICE OCH INSTÄLLNINGAR

BYTE AV BLAD

VARNING: Bladet fortsätter att rotera
efter det att motorn har stoppats eller
gasreglaget har släppts. För att undvika
allvarliga personskador, vänta tills bladet har
stannat och koppla loss tändstiftet innan du
börjar arbeta med bladet.

VARNING: Undvik skador genom att
bära skyddshandskar när du hanterar eller
arbetar med bladet. Bladet är vasst och kan
skära dig även när det inte roterar.
1. För att demontera bladet, rikta in hålet i

skyddshatten med hålet i sidan av
drevhuset genom att rotera bladet.

2. För in en liten skruvmejsel i hålen. Detta
hindrar axeln från att röra sig när du lossar
bladmuttern.

Skruvmejsel

3. Medan du håller skruvmejseln på plats,
avlägsna bladmuttern genom att vrida den
i medurs riktning.

4. Plocka av båda brickorna och bladet från
bladaxeln. Låt skyddshatten sitta kvar på
drevhuset.

5. Montera det nya bladet och låsbrickan på
den gängade axeln som sticker ut från
drevhuset (bladet måste sitta mellan
skyddshatten och låsbrickan). Se till att
den upphöjda delen av låsbrickan är vänd
mot drevhuset och passar in i hålet i
bladets centrum.

Skydd

Blad

Dammkop

Mutter

Axel

Växelhus

Låsbricka

Skålformade
bricka

6. Placera den skålformade brickan på
axeln. Den konkava sidan av brickan skall
vara vänd mot bladet.

7. Aptera bladmuttern genom att skruva fast
den på axeln i moturs riktning.

OBS! Kontrollera att alla delar är på plats
enligt figuren och att bladet är låst mellan
skyddshatten och låsbrickan. Det får inte vara
något glapp mellan bladet och skyddshatten
eller låsbrickan.
8. Dra åt bladmuttern ordentligt med en

skruvnyckel samtidigt som du håller
skruvmejseln på plats.

9. Avlägsna skruvmejseln.
10. Rotera bladet för hand. Om bladet kärvar

mot kåpan, eller verkar vara ojämnt, är
bladet inte centrerat och måste monteras
på nytt.
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FÖRVARING

VARNING: Efter varje användning:
S Låt apparat och drevhuset kallna före

förvaring eller transport.
S Förvara apparat med bladskyddet på plats.

Positionera apparat så att inga vassa föremål
kan orsaka personskador.

S Förvara aggregatet högt upp på en sval och
torr plats inomhus, utom räckhåll för barn.

YTTRE YTORLAGRING AV
TRIMMERN
Förbered trimmern för lagring i slutet av
säsongen eller om det inte ska användas under
30 dagar eller mer.
Om trimmern ska lagras under viss tid, ska
följande utföras:

S Rengör hela apparat.
S Inspektera området runt bladkåpan och

avlägsna jord, gräs, löv eller annat skräp som
har ansamlats. Inspektera bladet och
bladkåpan. Byt ut bladet om det är böjt, skevt,
sprucket eller skadat på något annat sätt.

S Applicera lite olja på utvändiga metallytor.
S Applicera en oljebeläggning över bladets hela

yta. Linda in bladet i kraftigt papper eller en
duk.

S Inspektera hela apparat avseende lösa
skruvar eller muttrar. Byt ut skadade eller
slitna delar.

S Följ förvaringsinstruktionerna i drivenhetens
användarhandbok för korrekt förvarings-
information och säsongsanvändning.

TEKNISKA DATA

VIKT
Utan skärutrustning eller trimmerskydd och tom tank, kg 2,6
KLIPPTILLBEHÖR
Knivblad, nummber reserdelar #530055892 51

S �$�Q�P�Gý�H�F�U�F �U�I �C�B�S�JÜ �F�Q�B�GÞ m� F � T� Vm�Q�B�HÞ
�B�O�U�J�L�Fßm� F� O� B � U� B � P� Q� Pß�B m�Q�P�S�Pý� O � O� B
�T�U�Bm�B�UÞ�T�P�V�O �U�Jj �M�F�Qß�E�Fj. �(Ü� O � T� Im�F�J�W�R�Fß
�C�B�S�JÜ�F�Q�B�GÞ,�B�Q�F�O�F�S�H�P�Q�P�JÞ�T�U�F �U�I �T�V�T�L�F�VÞ
�L�B�J �F�Q�J�R�F�W�SÞ�T�U�F �H�J�B �Z�Im�JÝj.

S �2�P�UÝ m�I�O �L�B�U�B�C�SÝ�X�F�U�FÞ �Q�F�UÜ�U�F �O�F�Sü Þ
�P�Q�P�J�P�EÞ�Q�P�U�FÜ�M�M�P �V�H�Sü �T�U�P �F�DÜ�S�U�Im�B.
�-�B�R�B�Sß�T�U�F �U�I �T�V�T�L�F�VÞ�L�B�J �U�B �B�V�U�P�Lü�M�M�I�U�B
m�FÝ�O�B �V�H�Sü �T�G�P�V�H�HÜ�S�J.

�$�5�)�$�.�(�,�$ �-�1�2�+�5

�2�4�1�(�,�'�1�2�1�,�+�5�+: �2�S�J�O �U�I
�X�SÞ�T�I �U�P�V �F�S�H�B�M�Fß�P�V, �F�Q�J�R�F�W�SÞ�T�U�F �U�I�O
�Q�F�S�J�P�XÞ ü�S�P�V �R�B �LÜ�O�F�U�F �U�I�O �L�P�QÞ.�$�G�B�J�SÝ�T�U�F
�U�B �E�JÜ�G�P�S�B �B�O�U�J�L�Fßm�F�O�B(�QÝ�U�S�Fj, �T�Q�B�TmÝ�O�B
�H�V�B�M�JÜ, �L�B�S�G�JÜ, �Tý�Sm�B�U�B, �L�M�Q.) �U�B �P�Q�Pß�B
m�Q�P�S�Fß�O�B �F�L�T�G�F�O�E�J�O�J�T�U�Pý�OÞ�O�B �Q�J�B�T�U�Pý� O � T� U� I
�M�F�Qß�E�B.
S �)�S�P�O�Uß�T�U�Fþ �T�U�Fü�M�B �U�B �U�S�J�Hý�S�WÜ�U�Pm�B

�Q�F�S�J�M�Bm�C�B�OmÝ�O�W�O �U�W�Om�J�L�Sþ � O � Q� B� J� E� Jþ �O, �U�W�O
�L�B�U�P�J�Lß�E�J�W�O, �Zþ �W�O, �U�W�O �Q�F�S�B�T�U�J�Lþ � O � L� B� J � U� W� O
�B�Uüm�W�O �C�P�I�R�I�U�J�L�Pý �Q�S�P�T�W�Q�J�L�Pý, �O�B
�Q�B�S�BmÝ�O�P�V�O �U�P�V�MÜ�X�J�T�U�P�O15 mÝ�U�S�Bm�B�L�S�JÜ
�B�Qü �U�P �F�S�H�B�M�Fß�P. �$�O �LÜ�Q�P�J�Pj �T�Bj
�Q�M�I�T�JÜ�T�F�J,�T�U�Bm�B�UÞ�T�U�F �U�P�O �L�J�O�I�UÞ�S�B. �/�I
�CÜ�Z�F�U�Fm�Q�S�P�T�UÜ �U�P�O �L�J�O�I�UÞ�S�B ü�U�B�O
�V�QÜ�S�X�P�V�OÜ�U�Pm�Bm�Q�S�P�T�UÜ�B�Qü �U�B �M�F�Qß�E�B.

S '�(�X�F�U�F �QÜ�O�U�B �U�P�O �L�J�O�I�UÞ�S�B �B�Qü �U�I�O �E�F�D�JÜ
�Q�M�F�V�SÜ�U�P�V �Tþm�B�Uüj �T�Bj.

S �-�S�B�UÜ�U�F �U�P �F�S�H�B�M�Fß� P � T� U� B� R� F� SÜ�L�B�Jm� F � U� B � Eý�P
�T�Bj �XÝ�S�J�B.

S �2�B�UÜ�U�F �QÜ�O�U�B �T�U�B�R�F�SÜ �T�U�B �Qü�E�J�B �T�Bj �L�B�J
�O�B �L�S�B�UÜ�U�F �L�B�MÞ �J�T�P�S�S�P�Qß�B. �/�I�O
�U�F�O�Uþ �O�F�T�U�F.

S �)�S�P�O�Uß�T�U�Fþ �T�U�F �I �M�F�Qß�E�BÞ � I � L� F� G� B� MÞ �U�P�V
�U�Sßm�F�S �O�B �Q�B�S�BmÝ�O�P�V�O �T�Fý�Y�Pj mÝ�X�S�J �LÜ�U�W
�B�Qü �U�ImÝ�T�I �T�Bj. �/�I�O �V�Yþ �O�F�U�F �U�P�O
�L�J�O�I�UÞ�S�B �T�Fý�Y�Pj �QÜ�O�W �B�Qü �U�ImÝ�T�I �T�Bj.

S �-�B�OÝ�O�BmÝ�S�Pj �U�P�V �Tþm�B�Uüj �T�Bj �E�F�O �R�B
�Q�SÝ�Q�F�J �O�B �Fß�O�B�J �L�P�O�UÜ �T�U�I �M�F�Qß�E�B, �T�U�I
�L�F�G�B�MÞ�U�P�V �U�Sßm�F�S �L�B�J �T�U�P �T�J�H�B�T�UÞ�S�Bü�U�B�O�P
�L�J�O�I�UÞ�S�Bj �Fß�O�B�J �T�F �M�F�J�U�P�V�S�Hß�B. � 1 � Z� F� T� Uüj
�T�J�H�B�T�UÞ�S�Bj m�Q�P�S�Fß�O�B �Q�S�P�L�B�MÝ�T�F�J �T�P�C�B�SÜ
�F�H�L�Bým�B�U�B.

S �-�B�U�F�V�Rý�O�F�U�F �U�I �G�P�SÜ �U�Ij �L�P�QÞj �B�Qü �E�F�D�JÜ
�Q�S�Pj �U�B �B�S�J�T�U�F�SÜ. '�1�U�B�O �U�P �Lü�Y�Jm� P � U� Ij
�X�Mü�Ij �Hß�O�F�U�B�J �B�Qü �U�I�O �B�S�J�T�U�F�SÞ�Q�M�F�V�SÜ�U�Ij
�B�T�Qß�E�Bj, �U�B �E�JÜ�G�P�S�B �T�L�P�V�Qß�E�J�B �Q�F�UÜ�H�P�O�U�B�J
m�B�L�S�JÜ �B�Qü �U�P �X�F�J�S�J�T�UÞ�U�P�V �F�S�H�B�M�Fß�P�V.

S �/�I �X�S�I�T�Jm�P�Q�P�JÞ�T�F�U�F �Q�P�UÝ�U�P �R�Bm�O�P�L�P�Q�U�J�Lü
�X�W�Sßj �U�P �Q�S�P�T�U�B�U�F�V�U�J�Lü �M�F�Qß�E�Bj
�U�P�Q�P�R�F�U�ImÝ�O�P �L�B�J �T�W�T�UÜ�B�T�G�B�M�J�TmÝ�O�P.

S �9�S�I�T�Jm�P�Q�P�J�Fß�U�F �U�P �F�S�H�B�M�Fß�Pmü�O�P �L�B�UÜ �U�I
�E�JÜ�S�L�F�J�B �U�Ij �ImÝ�S�Bj Þ ü�Q�P�V �V�QÜ�S�X�F�J �Q�P�Mý
�L�B�Müj �U�F�X�O�I�Uüj �G�W�U�J�Tmüj.

S �9�S�I�T�Jm�P�Q�P�J�Fß�U�F �U�P �F�S�H�B�M�Fß� P � B� V� Uü mü�O�P �H�J�B
�U�Jj �F�S�H�B�Tß�Fj �Q�P�V �Q�F�S�J�H�SÜ�G�P�O�U�B�J �T�F �B�V�Uü �U�P
�F�H�X�F�J�Sß�E�J�P.

�/�(�6�$�)�1�4�$ �-�$�, �$�2�1�3�+�-�(�7�5�+
S �/�I�O �B�S�QÜ�Z�F�U�FÞ�L�S�B�UÜ�U�F �U�I �MÜm�B.
S �$�Q�F�O�F�S�H�P�Q�P�J�Fß�U�F �U�P �T�V�H�L�Sü�U�Im� B � U� P� V

�L�J�O�I�UÞ�S�B �Q�S�J�O �B�Q�Pm�B�L�S�V�O�R�Fß�U�F �B�Qü �U�I�O
�Q�F�S�J�P�XÞ �F�S�H�B�Tß�Bj Þ �B�L�P�Vm�QÞ�T�F�U�F �LÜ�U�W �U�I
�T�V�T�L�F�VÞ.

S �$�GÞ�T�U�F �U�P �T�V�H�L�Sü�U�Im� B � U� P� V � L� J� O� I� UÞ�S�B �L�B�J �U�P
�L�J�Cþ �U�J�P �U�B�X�V�UÞ�U�W�O �O�B �L�S�Vþ �T�P�V�O �Q�S�J�O �U�I�O
�B�Q�P�RÞ�L�F�V�T�IÞ �U�Im�F�U�B�G�P�SÜ�T�Fü�X�Im�B.

S �$�Q�P�R�I�L�Fý�F�U�F �U�I �T�V�T�L�F�VÞ�L�B�J �U�P �L�Bý�T�Jm� P � T� F
�Xþ �S�Pü�Q�P�V �P�J �B�O�B�R�Vm�JÜ�T�F�Jj �U�P�V �L�B�V�Tßm�P�V
�E�F�Om�Q�P�S�Pý� O � O� BÝ�S�R�P�V�O �T�F �F�Q�B�GÞ m�F
�T�Q�J�O�RÞ�S�Fj Þ �G�Mü�H�Fj �B�Qü �C�S�B�T�UÞ�S�Fj �O�F�S�Pý,
�I�M�F�L�U�S�P�L�J�O�I�UÞ�S�Fj Þ �E�J�B�Lü�Q�U�Fj, �L�B�V�T�UÞ�S�Fj,
�L�M�Q.

S �$�Q�P�R�I�L�Fý�F�U�F �U�P �F�DÜ�S�U�Im�B, Ý�U�T�Jþ �T�U�F �I
�MÜm� B � O� Bm�I�O m�Q�P�S�Fß �L�B�UÜ �MÜ�R�Pj �O�B
�Q�S�P�L�B�MÝ�T�F�J �U�S�B�Vm�B�U�J�Tmü.

S �2Ü�O�U�P�U�F �U�P�Q�P�R�F�U�Fß�U�F �U�P �Q�S�P�T�U�B�U�F�V�U�J�Lü �T�U�I
�M�F�Qß�E�B �Q�S�J�O �B�Qü �U�I m�F�U�B�G�P�SÜ Þ �U�I�O
�B�Q�P�RÞ�L�F�V�T�I.

S �$�Q�P�R�I�L�Fý�F�U�F �U�P �F�DÜ�S�U�Im� B � Y� I� MÜ, �T�F
�E�S�P�T�F�Sü, �T�U�F�H�Oü �L�B�J �L�B�MÜ �B�F�S�J�Züm�F�O�P
�F�T�W�U�F�S�J�Lü �Xþ �S�P, m�B�L�S�JÜ �B�Qü �Q�B�J�E�JÜ.

S �$�T�G�B�Mß�T�U�F �U�Pm�I�XÜ�O�Im� B � L� B� UÜ�U�Im�F�U�B�G�P�SÜ.

�(�,�'�,�-�+ �2�$�4�$�6�+�4�+�5�+: �+ Ý�L�R�F�T�I �T�F
�L�S�B�E�B�Tm�Pýj m� F � U� I� O � Q� B� S� B� U� F� U� BmÝ�O�I �X�SÞ�T�I
�C�F�O�Z�J�O�P�Lß�O�I�U�W�O �F�S�H�B�M�Fß�W�O �X�F�J�Süj m�Q�P�S�Fß�O�B
�Q�S�P�L�B�MÝ�T�F�J �C�MÜ�C�I �U�W�O �B�H�H�Fß�W�OÞ�U�W�O �O�Fý�S�W�O
�T�U�B �EÜ�X�U�V�M�B, �U�B �XÝ�S�J�B �L�B�J �U�P�Vj �L�B�S�Q�Pýj
�B�O�R�Sþ �Q�W�O �Q�P�V �Fß�O�B�J �F�Q�J�S�S�F�Q�Fßj�T�F �B�O�Wm�B�Mß�Fj
�U�P�V �L�V�L�M�P�G�P�S�J�B�L�Pý Þ m� I � G� V� T� J� P� M� P� H� J� LÜ
�Q�S�I�Dßm�B�U�B. �+ �Q�B�S�B�U�F�U�BmÝ�O�I �X�SÞ�T�I ü�U�B�O
�LÜ�O�F�J �L�Sý�P Ý�X�F�J �T�V�O�E�F�R�Fß m� F � C� MÜ�C�I �U�W�O
�B�H�H�Fß�W�O �T�F �L�B�UÜ �U�BÜ�M�M�B �V�H�J�Fßj �B�O�R�Sþ �Q�P�Vj.
�$�O �Q�B�S�P�V�T�J�B�T�U�Pý� O � T� Vm�Q�Uþm�B�U�B, ü�Q�Wj
m�P�V�E�JÜ�Tm�B�U�B, �Qü�O�Pj, �B�Qþ �M�F�J�B �U�Ij �Eý�O�Bm�Ij,
�B�M�M�B�HÝj �T�U�P �X�Sþm�BÞ�U�I�O �V�GÞ�U�P�V �EÝ�Sm�B�U�Pj Þ
�B�Qþ �M�F�J�B �U�Ij �Bß�T�R�I�T�Ij �T�U�B �EÜ�X�U�V�M�B, �U�B �XÝ�S�J�B
Þ �U�P�Vj �L�B�S�Q�Pýj, �T�U�Bm�B�UÞ�T�U�F �O�B
�X�S�I�T�Jm�P�Q�P�J�Fß�U�F �U�P �F�S�H�B�M�Fß� P � L� B� J � Q� I� H� Bß�O�F�U�F �T�U�P
�H�J�B�U�Sü. � + � X� SÞ�T�I �B�O�U�J�L�S�B�E�B�Tm�J�L�Pý
�T�V�T�UÞm�B�U�Pj �E�F�O �F�H�H�VÜ�U�B�J �U�I�O �B�Q�P�U�S�P�QÞ
�UÝ�U�P�J�W�O �Q�S�P�C�M�ImÜ�U�W�O. �1�T�P�J �X�S�I�T�Jm�P�Q�P�J�Pý�O
�T�F �T�V�O�F�XÞ Þ �U�B�L�U�J�LÞ �CÜ�T�I m�I�X�B�O�P�Lß�O�I�U�B
�F�S�H�B�M�Fß� B � Q� SÝ�Q�F�J �O�B �Q�B�S�B�L�P�M�P�V�R�Pý� O � T� U� F� OÜ�U�I
�G�V�T�J�LÞ �U�P�Vj �L�B�UÜ�T�U�B�T�I �L�B�J �U�I�O �L�B�UÜ�T�U�B�T�I
�U�P�V �F�S�H�B�M�Fß�P�V.

�)�7�.�$�&�6�( �$�7�6�(�5 �6�,�5 �1�'�+�*�,�(�5

�5�7�0�$�4�/�1�.�1�*�+�5�+

�2�(�4�,�(�9�1�/�(�0�$ �6�1�7 �-�1�7�6�,�1�7
�(�MÝ�H�D�U�F �U�B �Q�F�S�J�F�Xüm�F�O�B �U�P�V �L�P�V�U�J�Pý �CÜ�T�F�J �U�Ij
�Mß�T�U�Bj �Q�P�V �B�L�P�M�P�V�R�Fß.
S �(�DÜ�S�U�Im� B � X� P� S� U� P� L� P� Q� U� J� L� Pý
S �6�Jmü�O�J
S �5�UÞ�S�J�Hm�B �U�P�Q�P�RÝ�U�I�T�Ij �U�Jm�P�O�J�Pý �H�J�BÜ�D�P�O�B

2,5cm

S �5�UÞ�S�J�Hm�B �U�P�Q�P�RÝ�U�I�T�Ij �U�Jm�P�O�J�Pý �H�J�BÜ�D�P�O�B
2,2cm

S �- Ü�M�Vmm� B � T� U� I� Sß�Hm�B�U�Pj (2)
S �,mÜ�O�U�Bj þm�P�V
S �2Ü�O�W �T�G�J�H�L�UÞ�S�Bj �JmÜ�O�U�Bþm�P�V
S �- Ü�O�W �T�G�J�H�L�UÞ�S�Bj �JmÜ�O�U�Bþm�P�V(m�F

�B�Q�P�T�U�B�UÞ�S�Fj)

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
Utfärdarens namn: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige (Tel: +46-36-146500) Husqvarna 
AB hävdar ensamt ansvar för tillbehör platform (-ar) UBCA representerade imodell(-erna) Universal 
MTO006 från 2014 serienummer och framåt. Plattformsnummer och modellnummer står klart och 
tydligt på typskylten tillsammans med årtalet med påföljande serienummer. 
Föremålet för ovan beskrivna försäkran är framtaget i överensstämmelse med Europarådets 
direktiv: 
2006/42/EG   “om maskiner”    17 maj 2006 
2000/14/EC  “om buller i miljön”   08 maj 2000 
I överensstämmelse med Bilaga V är de deklarerade bullervärdena: 
Den uppmätta ljudeffekten är 108 dB och den garanterade ljudeffekten är 114 dB 
Följande standarder har tillämpats: 
EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011 
TÜV Rheinland N.A. har utfört en frivillig undersökning på uppdrag av Husqvarna AB, som gav till 
resultat AK72140415 - Intyg om överensstämmelse. Den är godkänd för följande plattformar: 
LT28CSHV, LT28CSJN, LT28CSMC, LT28CSPR, 4S28CSPR, AT26CSMC, A05328CSHV 
Det frivilliga intyget är tillämpbart för alla tillverkningsorter och ursprungsländer, enligt beskrivning på 
produkten. 
Den levererade produkten överensstämmer med det exemplar som genomgick undersökningen. 
Signerat på uppdrag av:  Husqvarna AB, Huskvarna, Sverige, 2013-12-01 

 
Ronnie E. Goldman  
Teknisk direktör 
(Auktoriserad representant och ansvarig för teknisk dokumentation) 
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