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ZNACZENIE SYMBOLI

Niniejszy produkt zgodny jest z
obowiązującymi dyrektywami CE.

Emisja hałasu do otoczenia
zgodna z dyrektywą Wspólnoty
Europejskiej. Wartość emisji dla
maszyny podana została w
rozdziale Dane techniczne oraz
na naklejce.

Ciśnienie akustyczne w
odległości 7,5 metra

Jako paliwo należy stosować
benzynę bezołowiową lub
wysokiej jakości benzynę z
zawartością ołowiu wymieszaną
z olejem silnikowym w proporcji 2%.

Pozostałe symbole/naklejki samoprzylepne
umieszczone na maszynie dotyczą
specjalnych wymogów, związanych z
certyfikatami w poszczególnych krajach.

Aby wyłączyć silnik, przełącznik
należy ustawić w położeniu STOP.
UWAGA! Wyłącznik powraca
samoczynnie w położenie “start”.
Dlatego przed przystąpieniem
do montażu, kontroli oraz/lub
konserwacji należy zawsze zdejmować
nasadkę ze świecy zapłonowej w celu
zapobieżenia niezamierzonemu
uruchomieniu silnika.

Wykonuj regularnie czyszczenie.

Kontrola wzrokowa.

Konieczne jest stosowanie
zatwierdzonej osłony oczu.

Symbole
OSTRZEŻENIE: Wykaszarki,
wycinarki i przycinarki mogą stac
się niebezpiecznymi narzędziami!
Następstwem nieuważnej lub
nieprawidłowej obsługi mogą być
poważne obrażenia lub śmierć
użytkownika bądź innych osób.
Przed przystąpieniem do pracy
maszyną prosimy dokładnie i ze
zrozumieniem zapoznać się z
treścią niniejszej instrukcji.
Zawsze należy stosować:
S Kask ochronny, gdy zachodzi ry-
zyko uderzenia spadającymi
przedmiotami

S Ochronniki słuchu
S Zatwierdzona osłona oczu

Maks. liczba obrotów wałka
zdawczego, obr/min

Ostrzeżenie przed odrzucanymi i
rykoszetującymi przedmiotami.

W czasie pracy użytkownik
maszyny jest zobowiązany
dopilnować, aby żadne osoby
ani zwierzęta nie znajdował się
bliżej niż w odległości 15 m.

Maszyny wyposażone w ostrze do
trawy mogą zostać gwałtownie
odrzucone w momencie zetknięcia
się z twardym przedmiotem.
Ostrze może spowodować
obcięcie rąk i nóg. Nigdy nie
dopuszczaj osób i zwięrząt na
odległość mniejszą niż 15 metrów
od maszyny.

Strzałki wskazujące granice dla
umieszczenia zamocowania
uchwytu.

Zawsze używaj zatwierdzonych
rękawic ochronnych.

Używaj przeciwpoślizgowego,
stabilnego obuwia wysokiego.

Przeznaczone wyłącznie do
giętkiego, nie metalowego
osprzętu tnącego, tzn. głowicy
żyłkowej i żyłki.
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SPIS TREŚCI
Spis treści
ZNACZENIE SYMBOLI
Symbole 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPIS TREŚCI
Spis treści 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przystępując do uruchomienia należy
pamiętać o przestrzeganiu
następujących zasad: 3. . . . . . . . . . . . .
CO JEST CO?
Co jest co? 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Ważne 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Środki ochrony osobistej 5. . . . . . . . . . .
Zespoły zabezpieczające maszyny 6. .
Osprzęt tnący 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAŻ
Montaż uchwytu sterowniczego 10. . . . .
Montaż pasa naramiennego i klamry 10.
Montaż ostrza i głowicy żyłkowej 11. . . .
Montaż osłony ostrza, ostrza do trawy
i noża do trawy 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montaż osłony przycinarki i
głowicy żyłkowej 12. . . . . . . . . . . . . . . . .
PRZYGOTOWYWANIE I
OBCHODZENIE SIĘ Z PALIWEM
Zasady bezpieczeństwa --- paliwo 13. . .
Paliwo 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tankowanie 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
URUCHAMIANIE I WYŁĄCZANIE
Kontrola przed uruchomieniem 15. . . . .
Uruchamianie i wyłączanie 15. . . . . . . . .
TECHNIKA PRACY
Ogólne zasady pracy maszyną 17. . . . .
KONSERWACJA
Gaźnik 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tłumik 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Świeca zapłonowa 21. . . . . . . . . . . . . . . .
Filtr powietrza 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przekładnia kątowa 22. . . . . . . . . . . . . . .
Ostrzenie noża do trawy i ostrza do
trawy 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plan konserwacji 23. . . . . . . . . . . . . . . . .
DANE TECHNICZNE
Dane techniczne 24. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deklaracja o zgodności z normami WE
(Dotyczy tylko Europy) 25. . . . . . . . . . . .

Przystępując do uruchomienia
należy pamiętać o przestrze-
ganiu następujących zasad:
Zapoznaj się dokładnie z treścią instrukcji
obsługi.

Husqvarna AB nieustannie modernizuje
swoje wyroby, w związku z czym zastrzega
sobie prawo do wprowadzania zmian
dotyczących m.in. wyglądu produktów bez
uprzedzenia.

OSTRZEŻENIE: W razie
nieprawidłowej lub nieuważnej
obsługi, wykaszarka, wycinarka
lub przycinarka może stać się
niebezpiecznym narzędziem,
mogącym spowodować poważne
obrażenia lub śmierć użytkownika
bądź innych osób. Dlatego
bardzo ważne jest, aby przeczytać
niniejszą instrukcję obsługi
dokładnie i ze zrozumieniem.

OSTRZEŻENIE: Pod żadym
pozorem nie wolno zmieniać ani
modyfikować fabrycznej konstrukcji
maszyny bez zezwolenia wydanego
przez producenta. Zawsze należy
używać wyłącznie oryginalnych
części zamiennych. Samowolne
wprowadzanie zmian oraz/lub
montowanie wyposażenia nie
zatwierdzonego przez producenta
może stać się przyczyną groźnych
obrażeń lub śmierci obsługującego
urządzenie bądź innych osób.

OSTRZEŻENIE: Długotrwałe
przebywanie w hałasie może
doprowadzić do trwałej utraty słuchu.
Dlatego należy zawsze stosować
atestowane ochronniki słuchu.
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CO JEST CO?

1. Ostrze 16. Pokrywa filtra powietrza
2. Uzupełnianie środka 17. Regulacja uchwytu
smarującego, przekładnia kątowa

3. Przekładnia kątowa 18. Nakrętka zabezpieczająca
4. Osłona osprzętu tnącego 19. Kołnierz oporowy
5. Wysięgnik 20. Talerz dystansowy
6. Uchwyt sterowniczy 21. Pierścień sprzęgający
7. Dźwignia gazu 22. Głowica żyłkowa
8. Wyłącznik 23. Klucz do nakrętki ostrza
9. Blokada dźwigni gazu 24. Osłona transportowa
10. Klamra pasa naramiennego 25. Klucz wpustowy sześciokątny
11. Osłona cylindra 26. Kołek blokujący
12. Uchwyt rozrusznika 27. Pas naramienny
13. Zbiornikpaliwa 28. Przycisk obrotów rozruchowych
14. Dźwignia ssania 29. Regulacja cięgna gazu
15. Pompa paliwowa 30. Instrukcja obsługi

Co jest co?
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OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE! W razie nieprawidłowej lub
nieuważnej obsługi, wykaszarka, wycinarka
lub przycinarka może stać się niebezpiecz-
nym narzędziem, mogącym spowodować
poważne obrażenia lub śmierć
użytkownika bądź innych osób. Dlatego
bardzo ważne jest, aby przeczytać
niniejszą instrukcję obsługi dokładnie i ze
zrozumieniem. Podczas używania maszyny
należy zawsze mieć na sobie zatwierdzone
przez odpowiednie władze środki ochrony
osobistej. Srodki ochrony osobistej nie
eliminują ryzyka odniesienia obrażeń,
natomiast ograniczają ich rozmiar w razie
zaistnienia wypadku. Poproś swojego
dealera o pomoc w wyborze środków
ochrony osobistej.

KASK
Kasku należy używać, gdy wysokość
ścinanych pni przekracza 2 m.

OCHRONNIKI SŁUCHU
Należy stosować ochronnik słuchu o
wystarczających waściwościach tłumiących.

OSŁONA OCZU
Należy zawsze używać zatwierdzonych
osłon oczu. Używając maski ochronnej
twarzy, należy mieć na sobie także
zatwierdzone okulary ochronne. Za
zatwierdzone okulary ochronne uważane
są takie, które są zgodne z normami EN
166 dla krajów UE.

Środki ochrony osobistej

Ważne
WAŻNE! Maszyna jest przeznaczona
wyłącznie do przystrzygania trawy. Do silnika
jako źródła napędu możesz zakłdać
wyłącznie zalecane przez nas akcesoria oraz
elementy osprzętu tnącego, wymienione w
rozdziale Dane techniczne. Nie wolno
pracować maszyną w stanie przemęczenia,
po spożyciu alkoholu lub po przyjęciu leków
osłabiających wzrok, zdolność oceny i
koordynację. Nigdy nie używaj maszyny w
ekstremalnych warunkach pogodowych i
klimatycznych, np. przy bardzo dużym
mrozie lub w bardzo gorącym lub/oraz
wilgotnym klimacie. Stosuj środki ochrony
osobistej. Patrz wskazówki podane pod
rubryką Środki ochrony osobistej. Nie wolno
pracować maszyną przerobioną, odbiegającą
od oryginału. Nie wolno pracować maszyną
uszkodzoną. Stosuj się do instrukcji
dotyczących konserwacji, kontroli i obsługi
technicznej podanych w niniejszej instrukcji
obsługi. Niektóre czynności konserwacyjne i
obsługowe muszą być wykonane przez
przeszkolonego i wykwalifikowanego
specjalistę. Patrz wskazówki podane pod
rubryką Konserwacja. Przed uruchomieniem
muszą być zamontowowane wszystkie
osłony i pokrywy. Sprawdź, czy nasadka
świecy i przewód zapłonowy nie są uszkod-
zone. Istnieje ryzyko wystąpienia spięcia
elektrycznego. Użytkownik maszyny jest
zobowiązany dopilnować, aby podczas pracy
żadne osoby postronne ani zwierzęta nie
znajdowały się w odległości mniejszej niż 15
m. Jeśli w tym samym miejscu pracuje kilku
użytkowników, odległość między nimi nie
powinna być mniejsza niż podwójna
wysokość drzew, przy czym musi wynosić
co najmniej 15 m.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie
pozwalaj dzieciom na użytkowanie
lub przebywanie w pobliżu maszyny.
Ponieważ maszyna wyposażona
jest w sprężynujacy wyłącznik i może
zostać uruchomiona nawet przez
powolne i słabe oddziaływanie na
rączkę rozrusznika, nawet małe dzieci
w pewnych okolicznościach mogą
być w stanie uruchomić maszynę.
Oznacza to ryzyko poważnych
obrażeń. Dlatego należy zdejmować
nasadkę świecy zapłonowej, gdy
maszyna nie jest pod nadzorem.

OSTRZEŻENIE: Mając założone
ochronniki słuchu należy zawsze być
szczególnie uważnym na sygnały i
zawaołania ostrzegawcze. Zdejmuj
ochronniki słuchu zaraz po
wyłączeniu silnika.

OSTRZEŻENIE: Uszkodzony lub
niewłaściwy osprzęt tnący lub
nieprawidłowo naostrzone ostrze
zwiększają ryzyko wypadku.

OSTRZEŻENIE: Podczas pracy
urządzenie niniejsze wytwarza pole
elektro---magnetyczne. W pewnych
okolicznościach pole to może
zakłócać pracę aktywnych lub pasyw-
nych implantów medycznych. Przed
przystąpieniem do pracy z maszyną w
celu ograniczenia ryzyka poważnych
lub śmiertelnych obrażeń, osoby
posiadające implanty medyczne
powinny skonsultować się z lekarzem
oraz ich producentem.



Polish---6115302526 Rev. 2 7/15/10

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

OBUWIE WYSOKIE
Używaj przeciwpoślizgowego,
stabilnego obuwia wysokiego.

ODZIEŻ
Stosuj odzież uszytą z tkaniny odpornej
na rozdarcie i nie noś luźnej garderoby,
która łatwo zaczepia się o gałęzie. Noś
zawsze długie spodnie uszyte z mocnej
tkaniny. Nie zakładaj biżuterii, krótkich
spodni i sandałów, ani nie pracuj bez
obuwia. Dopilnuj, aby włosy nie spadały
na ramiona.

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY
Apteczka pierwszej
pomocy powinna
znajdować się
zawsze w pobliżu.

Zespoły zabezpieczające
maszyny
W niniejszym rozdziale przedstawiono
poszczególne zespoły zabezpieczające
maszyny, omówiono ich funkcję oraz
sposoby ich kontrolowania i konserwacji w
celu zapewnienia prawidłowego działania.
Patrz rozdział Co jest co?, aby zapoznać
się z rozmieszczeniem tych zespołów w
pilarce. Jeżeli maszyna nie jest
prawidłowo konserwowana i nie jest
poddawana profesjonalnie wykonywanym
naprawom oraz/lub obsługom technicz-
nym, jej okres użytkowy jest krótszy oraz
większe jest ryzyko wypadków. Jeżeli
potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj
się z najbliższym warsztatem serwisowym.

Blokada dźwigni gazu
Blokada dźwigni gazu zabezpiecza przed
przypadkowym naciśnięciem dźwigni
gazu. Nacisk na dźwignię (A) znajdującą
się na uchwycie (tzn. w momencie ujęcia
uchwytu) zwalnia dźwignię gazu (B). Po
zwolnieniu uchwytu dźwignia gazu i
dźwignia blokady powrócą do swoich
pozycji wyjściowych. Ruch ten kontrolują
dwie niezależne od siebie sprężyny.
Oznacza to, że gdy puścisz uchwyt
dźwignia gazu jest automatycznie
blokowana w pozycji biegu jałowego.

Sprawdź, czy dźwignia gazu jest zabloko-
wana w położeniu biegu jałowego, gdy
blokada dźwigni gazu znajduje się w
położeniu wyjściowym.

WAŻNE! Wszelkie czynności obsługowe i
naprawy maszyny wymagają specjalnego
przeszkolenia. Dotyczy to szczególnie jej
zespołów zabezpieczających. Jeżeli
maszyna nie spełnia jakiegokolwiek z
niżej wymienionych warunków kontrolnych,
należy ją oddać do warsztatu obsługi
technicznej. Kupując nasze produkty
zyskujesz także gwarancję profesjonalnej
obsługi i napraw. Jeżeli w miejscu zakupu
nie jest prowadzona obsługa serwisowa,
zapytaj o adres najbliższego warsztatu
obsługi technicznej.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie
używaj maszyny zuszkodzonymi
zespołami zabezpieczającymi.
Zespoły zabezpieczające maszyny
należy kontrolować I konserwować
zgodnie z opisem w niniejszym
rozdziale. Jeżeli Twoja maszyna nie
spełnia jakiegokolwiek z warunków
kontrolnych, należy j.

Wciśnij blokadę dźwigni gazu i sprawdź,
czy po zwolnieniu nacisku powraca ona
do położenia wyjściowego.

Sprawdź, czy dźwignia gazu i jej blokada
poruszają się płynnie i czy sprężyny
powrotne działają prawidłowo.

RĘKAWICE
Rękawice należy używać
wtedy, kiedy to jest ko-
nieczne np. podczas
montażu mechanizmu
tnącego.
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Patrz wskazówki pod rubryką Uruchamia-
nie. Włącz maszynę i dodaj gazu do
oporu. Zwolnij dźwignię gazu i sprawdź,
czy osprzęt tnacy zatrzymał się i nie
porusza się. Jeśli osprzęt tnący obraca się,
mimo iż dźwignia gazu znajduje się w
położeniu biegu jałowego, należy
sprawdzić wyregulowanie biegu jałowego
gaźnika. Patrz wskazówki pod rubryką
Konserwacja.

Wyłącznik
Należy sprawdzić, czy można wyłączyć
silnik ustawiając przełącznik w położeniu
WYŁ.

Osłona osprzętu tnącego

Zadaniem osłony jest ochrona użytkownika
przed odłamkami wyrzucanymi przez
wirujący mechanizm tnący. Osłona
zabezpiecza również użytkownika przed
dotknięciem do osprzętu tnącego.

Sprawdź, czy osłona nie jest uszkodzona i
czy nie ma śladów pęknięcia. Wymień
osłonę, która została uderzona lub jest
pęknięta. Zawsze stosuj osłonę zalecaną
dla danego osprzętu tnącego. Patrz rozdział
Dane techniczne.

OSTRZEŻENIE: W żadnym
wypadku nie wolno używać osprzętu
tnącego bez zamontowanej, zatwierd-
zonej osłony. Patrz rozdział Dane
techniczne. Stosowanie
niewłaściwych lub uszkodzonych
osłon może stać się przyczyną
poważnych obrażeń.

Nieprawidłowo nawinięta żyłka lub
niewłaściwy osprzęt tnący powoduje wzrost
wibracji. Patrz wskazówki podane pod
rubryką Osprzęt tnący.
OSTRZEŻENIE: Nadmierne
wystawienie operatora na działanie
wibracji może powodować uszkodze-
nia układu krążenia i układu nerwo-
wego, szczególnie u ludzi z wadami
krążenia. Zwróć się do lekarza, jeśli
rozpoznasz u siebie symptomy
dolegliwości somatycznych, których
przyczyną może być wystawienie na
nadmierne wibracje. Przykładem
takich symptomów jest; drętwienie,
utrata czucia, mrowienie, kłucie,
ból, utrata sił, zmiany koloru skóry
lub jej stanu. Symptomy te zazwyczaj
są odczuwalne w palcach, dłoniach i
nadgarstkach.

Tłumik

Zadaniem tłumika jest ograniczenie do
minimum poziomu hałasu i odrzucanie
spalin poza strefę pracy operatora.
UWAGA! Tłumik wyposażony w katalizator
zmniejsza również zawartość szkodliwych
substancji w spalinach.

Szybkie rozpinanie
Z przodu znajduje się łatwodostępny mecha-
nizm szybkiego rozpinania będący zabezpiec-
zeniem na wypadek zapalenia się silnika lub w
innych sytuacjach, gdy konieczne jest szybkie
oswobodzenie operatora z maszyny i szelek.
Patrz wskazówki pod rubryką Dopasowywanie
szelek.

Sprawdź, czy paski szelek są właściwie
umieszczone. Po wyregulowaniu szelek i
zawiszenia maszyny sprawdź, czy działa
mechanizm rozpinania awaryjnego.
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Nakrętka zabezpieczajàca
Do zamocowania niektórych typów
osprzętu tnącego używa się nakrętki
zabezpieczającej.

OSTRZEŻENIE: Wewnątrz
tłumika znajdują się substancje
chemiczne mogące wywoływać
choroby nowotworowe. W razie
uszkodzenia tłumika unikaj
styczności z tymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Tłumik z katali-
zatorem jest bardzo gorący zarówno
podczas pracy, jak i zaraz po jej
ukończeniu. Dotyczy to również pracy
na biegu jałowym. Dotknięcie może
spowodować oparzenie skóry. Należy
pamiętać o zagrożeniu pożarowym!

OSTRZEŻENIE: Pamiętaj o
tym, że: Spaliny silnikowe zawierają
tlenek węgla, którego wdychanie
może spowodować zatrucie. Dlatego
nigdy nie uruchamiaj maszyny w
pomieszczeniach lub w miejscach o
słabej wentylacji. Spaliny silnikowe
mają wysoką temperaturę, mogą
zawierać iskry, które mogą się stać
przyczyną pożaru. Nigdy nie włączaj
maszyny w pomieszczeniach
zamkniętych lub w pobliżu
materiałów łatwopalnych!

Osprzęt tnący
W niniejszym rozdziale omówiono, jak dzięki
stosowaniu właściwego osprzętu tnącego i
prawidłowej jego konserwacji można:
S Zmniejszyç tendencje maszyny do odbijania
S Uzyskać maksymalną wydajność skrawania
S Przedłużyć żywotność osprzętu tnącego

WAŻNE!
Korzystaj wyłącznie z osprzętu tnącego wraz
z zalecanymi przez nas osłonami! Patrz
rozdział Dane techniczne. Odnośnie
zakładania żyłki oraz wyboru żyłki o
prawidłowej średnicy patrz instrukcje
producenta dot. osprzętu tnącego.
Zęby tnące ostrza powinny być dobrze i
prawidłowo naostrzone! Stosuj się do
naszych instrukcji. Patrz także instrukcja na
opakowaniu ostrza. Dbaj o zachowanie
właściwego rozwarcia zębów ostrza!
Przestrzegaj naszych instrukcji i używaj
zalecanego szablonu do ostrzenia.

Nylonowy pierścień zabezpieczający
nakrętkę przed odręcaniem się nie
powinien być starty do tego stopnia, aby
można było przykręcić nakrętkę ręcznie.
Zabezpieczenie to powinno wymagać siły
przykręcania równej co najmniej 1,5 Nm.
Po około dziesięciokrotnym przykręcaniu
nakrętki należy wymienić ją na nową.

Podczas montażu dokręcaj nakrętkę w
kierunku przeciwnym do kierunku obrotów
osprzętu tnącego. Podczas demontażu
odkręcaj nakrętkę w kierunku zgodnym z
kierunkiem obrotów osprzętu tnącego.
(UWAGA! Nakrętka jest lewoskrętna.) Dokręcaj
nakrętkę za pomocą klucza nasadowego.

Tłumik wymaga dokładnego stosowania
się do instrukcji dotyczących kontroli,
konserwacji i obsługi. Nigdy nie używaj
maszyny z uszkodonym tłumikiem.

Sprawdzaj regularnie, czy tłumik jest
dokładnie przymocowany do maszyny.

Śruby tłumika

W krajach o gorącym i suchym klimacie
ryzyko powstawania pożarów jest duże.
Dlatego niektóre tłumiki wyposażyliśmy w
tzw. siatkę przeciwiskrową. Sprawdź, czy
tłumik w Twojej maszynie ma taką siatkę.
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OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Osprzęt tnący
Ostrze do trawy i nóż do trawy przeznac-
zone są do koszenia bujnej trawy.

Głowica żyłkowa przeznaczona jest do
przystrzygania trawy.

Zasady ogólne

Korzystaj wyłącznie z osprzętu tnącego
wraz z zalecanymi przez nas osłonami!
Patrz rozdział Dane techniczne.

Zęby tnące ostrza powinny być dobrze i
prawidłowo naostrzone! Stosuj się do
naszych instrukcji i używaj właściwego
prowadnika pilnika. Nieprawidłowo
naostrzone bądź uszkodzone ostrza
zwiększają ryzyko wypadku.

Ostrzenie noża do trawy i ostrza do
trawy

S Odnośnie prawidłowego ostrzenia patrz
instrukcje na opakowaniu osprzętu
tnącego. Ostrze i noż ostrzy się przy
pomocy drobnego, płaskiego pilnika.

S Wszystkie krawędzie tnące powinny być
ostrzone w jednakowy sposób, aby nie
zmieniło się wyważenie tarczy.

Głowica żyłkowa

S Stosuj wyłącznie zalecane głowice
żyłkowe oraz żyłki. Patrz rozdział Dane
techniczne.

WAŻNE!
Stale zwracaj uwagę, czy żyłka jest równo
i mocno nawinięta na bęben, gdyź w
przeciwnym razie powstaną szkodliwe dla
zdrowia drgania maszyny.

S Ogólnie biorąc, maszyny z silnikiem o
małej mocy wymagają stosowania
małych głowic żyłkowych i vice versa.
Silnik musi być bowiem w stanie
wyrzucić żyłkę wzdłuż promienia
głowicy żyłkowej, a także pokonać opór
ścinanej trawy.

S Długość żyłek jest też ważna. Dłuższa
żyłka wymaga większej mocy silnika niż
żyłka krótsza o tej samej średnicy.

S Zwróć uwagę, aby przecinacz żyłki
znajdujący się na osłonie głowicy, nie
był uszkodzony. Służy on do przycina-
nia linki na odpowiednią długość.

S Aby przedłużyć żywotność żyłek, można
je włożyć na parę dni do wody. Zwiększy
to wytrzymałość i trwałość żyłki.

Skontroluj, czy narzędzia tnące nie są usz-
kodzone bądź pęknięte. Uszkodzone
narzędzia tnące należy wymienić na nowe.

OSTRZEŻENIE: Ostrze, które
jest wygięte, zniekształcone, pęknięte,
złamane lub uszkodzone w jakikol-
wiek inny sposób należy zawsze
poddać kasacji. Nigdy nie próbuj
prostować wygiętych ostrzy w celu
ponownego ich użycia. Stosuj
wyłącznie oryginalne ostrza przepisa-
nego typu.

OSTRZEŻENIE: Niewłaściwy
typ osprzętu tnącego lub
nieprawidłowo naostrzone ostrze
zwiększają ryzyko powstania odbicia.

OSTRZEŻENIE: Przed
przystąpieniem do pracy z jakimkol-
wiek osprzętem tnącym należy
zawsze wyłączyć silnik. Wiruje on
jeszcze przez jakiś czas po zwolnie-
niu dźwigni gazu. Zanim zaczniesz
wykonywać jakiekolwiek prace,
upewnij się, czy osprzęt tnący
zatrzymał się całkowicie i odłącz
przewód od świecy zapłonowej.
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MONTAŻ

Montaż pasa naramiennego

Przed dokładnym wyregulowaniem pasa
naramiennego oraz uchwytu należy
wyłączyć silnik.

UWAGA: Sprawdzić, czy podkszarka
jest prawidłowo złożona zgodnie z zalece-
niami w niniejszej instrukcji.
Montaż uchwytu sterowniczego
S Odkręć śrubę w tylnej części rączki gazu.
S Założ rączkę gazu na prawą cześć uch-
wytu sterowniczego (patrz rysunek).

S Dopasuj otwór śruby mocującej na
rączce gazu do otworu na uchwycie
sterowniczym.

S Włóż z powrotem śrubę do otworu w
tylnej części rączki.

S Wkręć śrubę, tak aby przeszła przez
rączkę i uchwyt sterowniczy. Dokręć ją.

S Zamontuj elementy mocujące zgodnie z
rysunkiem.

S Zamocowanie uchwytu musi zostać za-
montowane między oznaczeniami w
kształcie strzałek, znajdującymi się na
wysięgniku.

S Następnie dokręcic każdą śrubę kluczem
sześciokątnym.

Montaż klamry pasa naramiennego
S Umieścić górną klamrę pasa powyżej
wałka. Dolną klamrę pasa naramiennego
umieścić poniżej wałka oraz ustawić w osi
otwory śrub klamry górnej i dolnej. Klamre
należy zamontować powyżej strzałki na
wale, patrz rysunek.
UWAGA: Przed dokręceniem śrub
umieść linkę gazu w rowku dolnej klamry
pasa naramiennego.
S Włożyć obie śruby w otwory.
S Zamocować klamrę pasa naramiennego
dokręcając śruby kluczem sześciokątnym.

Dopasowywanie naramiennego
S Z przodu znajduje się łatwo dostępny me-
chanizm szybkiego rozpinania. Posłuż się
nim w wypadku zapalenia się silnika lub w
innych sytuacjach awaryjnych, gdy ko-
nieczne jest szybkie oswobodzenie się z
maszyny i szelek.

Równomierne obciążenie ramion
S Właściwe dopasowanie szelek i zawiesze-
nia maszyny znacznie ułatwia pracę.

S Nałożyć naramiennego. Wyreguluj szelki
tak, aby zapewniały jak najlepszą
pozycję przy pracy. Ściągnij boczne
paski, tak aby obciążenie obu ramion
było równomierne.

UWAGA: W celu odpowiedniego
wyważenia urządzenia, może zaistnieć
konieczność przełożenia klamry pas nara-
miennego na wałku.

OSTRZEŻENIE: Podczas
pracy wykaszarka musi zawsze
być zahaczona do szelek. W prze-
ciwnym razie nie można bezpiecz-
nie manewrować wykaszarką, w
wyniku czego możesz okaleczyć
siebie lub innych. Nigdy nie używaj
szelek z zepsutym mechanizmem
szybkiego rozpinania.
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MONTAŻ

Montaż osłony ostrza, ostrza
do trawy i noża do trawy

S Osłonę ostrza/osłonę wielofunkcyjną (A)
zahacza się do specjalnego uchwytu na
wysięgniku i przykręca za pomocą śruby.
UWAGA! Stosuj zalecaną osłonę ostrza.
Patrz rozdział Dane techniczne.

S Zamontuj na wałku zdawczym pierścień
sprzęgający (B).

S Obróć wałek do nasadzania ostrza, tak
aby jeden z otworów pierścienia
sprzęgającego zrównał się z odpowied-
nim otworem na obudowie przekładni.

S Włóż kołek blokujący (C) do otworu, tak
aby wyłek został zabezpieczony.

S Założ na wałek zdawczy ostrze (D), talerz
dystansowy (E) oraz kołnierz oporowy (F).

S Przykręć nakrętkę (G). Nakrętkę należy
dokręcać momentem 35---50 Nm (3,5---5
kpm). Użyj klucza nasadowego
znajdującego się w zestawie narzędzi.
Trzymaj klucz za rękojeść możliwie
najbliżej osłony ostrza. Nakrętkę
przykręca się obracając kluczem przeciw-
nie do kierunku wirowania (UWAGA! jest
lewoskrętna).

Montaż ostrza i głowicy
żyłkowej
S Podczas montażu osprzętu tnącego bardzo
ważne znaczenie ma dopilowanie, aby
pierścień sprzęgający/prowadnik kołnierza
oporowego wszedł na właściwe miejsce w
środkowym otworze osprzętu tnącego.
Nieprawidłowo zamontowany osprzęt tnący
może stać się przyczyną powaźnych
obrażeń, grożących nawet utratą życia.

OSTRZEŻENIE: W żadnym
wypadku nie wolno używać
osprzętu tnącego bez zamontowa-
nej, zatwierdzonej osłony. Patrz
rozdział Dane techniczne. Stoso-
wanie niewłaściwych lub uszkod-
zonych osłon może stać się
przyczyną poważnych obrażeń.

WAŻNE!
Aby móc używać ostrza do trawy, maszy-
na musi być wyposażona w odpowiedni
uchwyt sterowniczy, osłonę ostrza i szelki.

Prawidłowa wysokość
Wyreguluj pasek naramienny, tak aby
osprzęt tnący ustawiony był równolegle
do ziemi.

Prawidłowe wyważenie
Oprzyj osprzęt tnący lekko o ziemię. W
przypadku stosowania ostrza do trawy
należy trzymać je uniesione ok. 1 dm nad
ziemią, aby nie dotykała do kamieni itp.
Przesuń oczko do zawieszania, aby
osiągnąć lepsze wyważenie wykaszarki.
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MONTAŻ

Montaż osłony przycinarki i
głowicy żyłkowej

S Załóż osłonę przeciwodpryskową (A)
przeznaczoną do stosowania z głowicą
żyłkową. Osłonę/osłonę wielofunkcyjną
zahacza się do specjalnego uchwytu na
wysięgniku i przykręca za pomocą
śruby (D).

A

D

A

B

C

S Zamontuj na wałku zdawczym pierścień
sprzęgający (B).

S Obróć wałek do nasadzania ostrza, tak
aby jeden z otworów pierścienia
sprzęgającego zrównał się z odpowied-
nim otworem na obudowie przekładni.

S Włóż kołek blokujący (C) do otworu, tak
aby wyłek został zabezpieczony.

S Nakręć głowicę żyłkową (H) obracając
je w kierunku odwrotnym do kierunku
rotacji.

H

S Demontaż przeprowadza się postępując
w odwrotnej kolejności.
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PRZYGOTOWYWANIE I OBCHODZENIĘ SIĘ Z PALIWEM

Olej do silników
dwusuwowych, w litrach

Zasady bezpieczeństwa --
paliwo
Nigdy nie uruchamiaj maszyny, gdy:
1. Jeżeli rozlałeś paliwo na urządzenie.
Wytrzyj ją i poczekaj, aż wyschną resztki
benzyny.

2. Jeżeli oblałeś paliwem siebie lub swoje
ubranie, zmień ubranie. Pźrzemyj te
części ciała, które miały styczność z pali-
wem. Użyj wody I mydła.

3. Paliwo wycieka z maszyny. Regularnie
sprawdzaj szczelność korka wlewowego i
przewodów paliwowych.
Transport i przechowywanie
S Maszynę i paliwo należy przechowywać
i transportować w taki sposób, aby w
razie ewentualnego wycieku paliwa i
powstania oparów nie zachodziło ryzy-
ko występowania iskier lub otwartego
płomienia, np. w pobliżu maszyn i sil-
ników elektrycznych, kontaktów elek-
trycznych/przełączników prądu lub
kotłów.

S Do przechowywania i transportowania
paliwa należy używać pojemników
specjalnie przeznaczonych do tego celu
i zatwierdzonych.

S Przed odstawieniem maszyny na
dłuższe przechowywanie należy
opróżnić zbiornik paliwa. Dowiedz się
na najbliższej stacji benzynowej, co
należy zrobić z nie zużytym paliwem.

S Przed odstawieniem maszyny na
dłuższe przechowanie należy ją
dokładnie oczyścić i przeprowadzić
kompletny serwis.

S Osłona transportowa osprzętu tnącego
musi być zawsze zamontowana na czas
transportu lub przechowywania maszyny.

S Gdy maszyna odstawiona jest na prze-
chowanie, nie znajduje się pod nadzo-
rem, a także podczas wykonywania
wszelkich przewidzianych czynności ser-
wisowych, należy zawsze zdejmować
nasadkę świecy zapłonowej w celu
zapobieżenia niezamierzonemu urucho-
mieniu silnika.

S Na czas transportu maszynę należy
zabezpieczyć.

Paliwo
UWAGA! Maszyna wyposażona jest w silnik
dwusuwowy, jako paliwo można stosować
wyłącznie mieszankę benzyny z olejem do
dwusuwów. Dokładne odmierzenie ilości
oleju gwarantuje uzyskanie mieszanki o
prawidłowym składzie. W przypadku
sporządzania małej ilości mieszanki nawet
niewielkie zachwianie proporcji może
znacznie wpłynąć na jej skład.

Benzyna

UWAGA! Do mieszanki paliwowej stosuj
zawsze wysokojakościową benzynę (co
najmniej 90-oktanowà). Należy stosować
benzynę dostosowaną do wymogów
środowiska naturalnego, tzw. benzynę
alkalitową, jeżeli taka jest dostępna.

S Zaleca się stosowanie benzyny o liczbie
oktanowej od 90 wzwyż. Stosowanie ben-
zyny o liczbie oktanowej niższej od 90 po-
woduje tzw. “stukanie” silnika. Prowadzi
ono do podwyższenia temperatury silnika i
może spowodować poważne jego usz-
kodzenia.

S W przypadku pracy silnika na stale wy-
sokich obrotach zaleca się stosowanie
benzyny o wyższej liczbie oktanowej.
Olej do silników dwusuwowych
S Producent zaleca stosowanie oleju do
dwusuwowych silników HUSQVARNA,
specjalnie przeznaczonego do naszych
silników dwusuwowych. Olej ten stosuje
się w proporcji 1:50 (2%).

S Nigdy nie używaj oleju do dwusuwów
przeznaczonego do chłodzonych wodą,
przyczepnych silników do łodzi
(outboardoil).

S Nigdy nie używaj oleju przeznaczonego
do silników czterosuwowych.OSTRZEŻENIE: Zachowuj

ostrożność podczas obchodzenia się
z paliwem. Pamiętaj o ryzyku pożaru,
eksplozji, unikaj wdychania oparów.

5 0,10 0,15
10 0,20 0,30
15 0,30 0,45
20 0,40 0,60

Benzyna,
w litrach

2% (1:50) 3% (1:33)

OSTRZEŻENIE: Paliwo i jego
opary są bardzo łatwo palne.
Wdychanie oparów paliwa lub
kontakt paliwa ze skórą może
doprowadzić do poważnych
obrażeń. Zachowuj ostrożność i
zapewnij dobrą wentylację
podczas postępowania z paliwem.
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PRZYGOTOWYWANIE I OBCHODZENIĘ SIĘ Z PALIWEM

S Do naczynia nalej najpierw połowę benzy-
ny przeznaczonej do sporządzenia mies-
zanki. Następnie dodaj do niej całą
dawkę oleju. Wymieszaj dokładnie paliwo
z olejem potrząsając pojemnikiem. Dolej
pozostałą ilość benzyny.

S Przed każdorazowym nalaniem paliwa
do zbiornika maszyny wymieszaj je
dokładnie potrząsając kanistrem.

S Nie sporządzaj mieszanki w ilości
większej niż to jest potrzebne do 1
miesięcznego użycia.

S Zbiornik paliwa nieużywanej przez
dłuższy czas maszyny należy opróżnić i
oczyścić.

Tankowanie

OSTRZEŻENIE: Podczas
tankowania przestrzegaj
następujacych zasad, które
zmniejszają ryzyko pożaru:
Nie pal i nie stawiaj niczego
gorącego w pobliżu naczyń z
paliwem.
Nigdy nie tankuj, gdy silnik jest
uruchomiony.
Przed przystąpieniem do tankowa-
nia, wyłącz silnik i odczekaj kilka
minut aż ostygnie.
Korek wlewowy otwieraj ostrożnie,
ponieważ wewnątrz zbiornika może
panować nadciśnienie.
Po zatankowaniu dokładnie zakręć
korek wlewowy.
Przed uruchomieniem maszyny
przenieś ją na bezpieczną odległość
od miejsca tankowania.

Min. 3 m

Sporządzanie mieszanki
S Mieszankę sporządzaj w czystym po-
jemniku, zatwierdzonym jako odpowied-
ni do przechowywania benzyny.

S Oczyść korek wlewowy i powierzchnię
wokół niego. Zanieczyszczenia
dostające się do zbiornika mogą być
przyczyną zakłóceń w pracy silnik

S Zadbaj o to, aby paliwo było dobrze
zmieszane potrząsając kanistrem przed
zatankowaniem.OSTRZEŻENIE: Tłumik z

neutralizatorem katalitycznym
mocno się nagrzewa w trakcie
pracy i po niej. Dotyczy to również
biegu jałowego. Należy pamiętać o
zagrożeniu pożarowym, zwłaszcza
podczas wykonywania robót w
pobliżu materiałów i oparów
łatwopalnych.
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URUCHAMIANIE I WYŁĄCZANIE
Kontrola przed uruchomieniem

S Sprawdź, czy ostrze nie jest pęknięte u
podstawy zębów lub przy otworze
środkowym. Najczęstsza przyczyną
pęknięć są ostre wcięcia u podstawy
zębów powstałe podczas ostrzenia
lub używania ostrza z tępymi zębami.
Ostrze z pęknięciami należy poddać ka-
sacji.

S Sprawdź, czy na kołnierzu oporowym
nie powstały pęknięcia wskutek
zmęczenia materiału lub zbyt mocnego
dokręcania. W razie stwierdzenia
pęknięć kołnierz oporowy należy
poddać kasacji.

S Upewnij się, czy nakrętka zabezpiecza-
jąca nie utraciła swojej zdolności
mocującej. Zdolność mocująca nakrętki
zabezpieczającej powinna odpowiadać
momentowi siły równemu 1,5 Nm. Mo-
ment siły dokręcenia nakrętki wynosi
35-50 Nm.

S Skontroluj, czy głowica żyłkowa i osłona
przeciwodpryskowa nie są uszkodzone
ani pęknięte. Głowicę żyłkową lub
osłonę przeciwodpryskową, które
zostały uderzone lub na których
występują pęknięcia należy wymienić
na nowe.

S Nigdy nie używaj maszyny bez osłony
lub z osłoną uszkodzoną.

S Zanim maszyna zostanie uruchomiona,
wszystkie pokrywy muszą zostać
prawidłowo zamontowane I nie mogą
być uszkodzone.

Zimny silnik
Pompa paliwowa: Nacisnac pompy
paliwowa 10 razy, tak aby napełniła się
paliwem. Gruszka nie musi być
napełniona całkowicie.

Ssanie: Przestawić niebieską dźwignię
ssania w położenie zamknięte.

Uruchamianie
Przyciśnij korpus maszyny do ziemi lewą
ręką (UWAGA! Nie stopą!)
Mocno chwycić uchwyt linki rozrusznika
prawą ręką. NIE wciskać dźwignię gazu.
Aż poczujesz opór (zazębienie rozruszni-
ka), a następnie szarpnij szybko i ener-
gicznie.
Nigdy nie owijaj linki rozrusznika wokół
dłoni.
Pociągać linkę, aż silnik zaskoczy.
Przestawić niebieską dźwignię ssania w
położenie ½. Pociągać linkę rozrusznika,
aż silnik zacznie pracować. Przestawić
niebieską dźwignię ssania w położenie
pozycja otwarta.

OSTRZEŻENIE: Przed urucho-
mieniem maszyny musi być zamon-
towana kompletna osłona sprzęgła z
wysięgnikiem, gdyż w przeciwnym
razie sprzęgło może się obluzować i
spowodować obrażenia. Przed
uruchomieniem maszyny przenieś ją
na bezpieczną odległość od miejsca
tankowania. Ustaw maszynę na
stabilnym podłożu. Dopilnuj, aby
osprzęt tnący do niczego nie
dotykał. Dopilnuj, aby nikt
nieupoważniony nie znajdował się w
pobliżu miejsca pracy, gdyż grozi to
odniesieniem poważnych obrażeń.
Bezpieczna odległość wynosi 15 m.

Uruchamianie i wyłączanie
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Ciepły silnik
Jeśli silnik jest ciepły, przestawić
niebieską dźwignię ssania w położenie ½.
Pociągać linkę rozrusznika, aż silnik
zacznie pracować. Przestawić niebieską
dźwignię ssania w położenie pozycja
otwarta.

UWAGA!
Nigdy nie dotykaj żadną częścią ciała do
oznaczonej powierzchni. Dotknięcie może
spowodować oparzenie ciała lub
porażenie prądem, jeżeli nasadka świecy
zapłonowej jest uszkodzona. Używaj
zawsze rękawic. Nigdy nie używaj
maszyny z uszkodzoną nasadką świecy
zapłonowej.

UWAGA! Nie wyciągaj linki rozrusznika
całkowicie i nie puszczaj jej nagle, gdy jest
wyciągnięta. Może to spowodować
uszkodzenie maszyny.

UWAGA: Jeśli silnik gaśnie, ponownie
ustawić niebieską dźwignię ssania w
położeniu zamkniętym i powtórzyć wyżej
opisane czynności rozruchowe.

Dotyczy ràczki gazu z blokadà ob-
rotów rozruchowych:
W celu włączenia obrotów rozruchowych
należy najpierw wcisnąć blokadę dźwigni
gazu oraz dewignię gazu, a następnie
wcisnąć przycisk obrotów rozruchowych
(A). Uwolnij potem blokadę dźwigni gazu i
dźwignię gazu, a następnie przycisk
obrotów rozruchowych. Włączona jest
teraz funkcja obrotów rozruchowych. W
celu przywrócenia biegu jałowego silnika
należy wcisnąć blokadę dźwigni gazu i
dźwignię gazu.

Wyłączanie silnika
Aby wyłączyć silnik, przełącznik należy
ustawić w położeniu STOP.

UWAGA! Wyłącznik powraca samoczyn-
nie w położenie “start”. Dlatego przed
przystąpieniem do montażu, kontroli
oraz/lub konserwacji należy zawsze
zdejmować nasadkę ze świecy
zapłonowej w celu zapobieżenia nieza-
mierzonemu uruchomieniu silnika.

OSTRZEŻENIE: Gdy dźwignia
ssania znajduje się w położeniu
włączenia, osprzęt tnący zaczyna
wirować w momencie uruchamiania
silnika.
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Ogólne zasady pracy maszyną
WAŻNE!
W niniejszym rozdziale omówione są
podstawowe zasady bezpieczeństwa
obowiązujące podczas posługiwania się
przycinarką. Jeżeli znajdziesz się w sytuacji,
w której nie jesteś pewny prawidłowości
dalszego sposobu postępowania, zasięgnij
porady eksperta. Zwróć się do swojego
dealera lub warsztatu obsługi technicznej.
Nie podejmuj się pracy, gdy uważasz, że
nie masz wystarczających kwalifikacji. Przed
przystąpieniem do użytkowania należy
uzmysłowić sobie różnice między wykasza-
niem zarośli leśnych, wykaszaniem trawy i
przycinaniem trawy.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

1.Rozglądnij się, aby:
S Upewnić się, że w pobliżu nie znajdują
się ludzie, zwierzęta lub przedmioty
mogące mieć wpływ na sprawowanie
przez Ciebie kontroli nad maszyną.

S Aby zapewnić, że osoby postronne i
zwierzęta nie ponoszą ryzyka zetknięcia
się z osprzętem tnącym lub uderzenia
przedmiotami odrzucanymi na
odległość przez osprzęt tnący.

S UWAGA! Nigdy nie używaj maszyny,
jeśli nie masz możliwości wezwania
pomocy w razie wypadku.

2. Nie należy używać maszyny w złych wa-
runkach atmosferycznych. Np. w czasie
gęstej mgły, dużych opadów, silnego wia-
tru, dużego mrozu itp. Praca przy złej po-
godzie jest męcząca i niesie ze sobą do-
datkowe zagrożenia np. śliski grunt,
niemożliwy do przewidzenia kierunek ob-
alania drzew itp.

3. Zapewnij sobie bezpieczne poruszanie i
pozycję przy pracy. Przy poruszaniu się po
powierzchni roboczej należy uważać na
ewentualne przeszkody (korzenie, głazy,
gałęzie, doły, rowy itp.). Szczególną
ostrożność należy zachować podczas
pracy na terenie pochy.

4. Przechodząc na inne miejsce pracy należy
wyłączyc silnik. Podczas przemieszczania
się na dłuższych odcinkach bądź w
czasie transportu, należy używać osłony
transportowej.

OSTRZEŻENIE: Drobne gałęzie
lub trawa zaklinowywują się czasa-
mi między osprzętem tnącym i
osłoną. Wyłącz zawsze silnik zanim
zaczniesz ich usuwanie.

OSTRZEŻENIE: Operatorowi
maszyny, ani nikomu innemu nie
wolno próbować odciągać ciętego
materiału, podczas gdy silnik pracuje
lub osprzęt tnący obraca się, gdyż
może to doprowadzić do poważnych
obrażeń. Zanim przystąpisz do
usuwania materiału owiniętego wokół
osi, na której zamocowana jest tarcza
tnąca, wyłącz silnik i odczekaj do
całkowitego ustania obrotów
osprzętu tnącego, gdyż w przeciw-
nym razie istnieje ryzyko odniesienia
obrażeń. Podczas pracy oraz zaraz
po jej zakończeniu przekładnia
kątowa może być nagrzana.
Dotknięcie jej grozi oparzeniem.

OSTRZEŻENIE: Uważaj na
przedmioty odrzucane spod tarczy.
Stosuj zawsze atestowane okulary
ochronne lub maskę ochronną
twarzy. Nigdy nie nachylaj się nad
osłoną zabezpieczającą osprzętu
tnącego. Odrzucony przez maszynę
kamień lub zanieczyszczenia mogą
uderzyć cię w oko i spowodować
utratę wzroku lub inne poważne
obrażenia. Nie pozwól osobom
nieupoważnionym przebywać w
pobliżu. Dzieci, zwierzęta i obserwa-
torzy muszą znajdować się poza
strefą zagrożenia, w bezpiecznej
odległości, nie mniejszej niż 15 m.
Wyłącz natychmiast maszynę, gdy
ktoś się zbliża. Nigdy nie obracaj się
gwałtownie z maszyną nie upewniws-
zy się uprzednio, że nikt nie znajduje
się z tyłu, w strefie zagrożenia.

5. Nigdy nie pozostawiaj maszyny z
wyłączonym silnikiem bez nadzoru.
ABC wykaszania
S Stosuj zawsze właściwy sprzęt.
S Miej zawsze dobrze dopasowany sprzęt.
S Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa.
S Właściwie organizuj pracę.
S Ostrze w chwili przykładania powinno
zawsze pracować na najwyższych obro-
tach.

S Używaj zawsze dobrze naostrzonych
ostrzy.

S Unikaj kamieni.
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Główne techniki pracy
S Zmniejsz obroty silnika do poziomu biegu
jałowego po wykonaniu każdego
określonego momentu pracy. Dłuższe po-
zostawianie na wysokich obrotach
nieobciążonego silnika może być
przyczyną jego poważnych uszkodzeń.

Wykaszanie trawy ostrzem do trawy

S Do wykaszania zdrewniałych łodyg nie wol-
no używać ostrzy do trawy i noży do trawy.

S Do wszystkich rodzajów wysokiej i bujnej
trawy stosuje się ostrze do trawy.

S Trawę kosi się prowadząc ostrze w kierunku
bocznym, w tę i z powrotem, przy czym
ruch od prawej strony do lewej jest ruchem
koszącym, a od lewej do prawej --- ruchem
powrotnym. Cięcie powinno odbywać się
lewą stroną ostrza (tą jego częścią, która
odpowiada odcinkowi między godziną 8 i
12 na tarczy zegara).

S Pochylenie tarczy nieco w lewo w trakcie
koszenia powoduje układanie się ściętej
trawy w równych pokłosach, co ułatwia
późniejsze jej zbieranie, np. grabienie.

S Należy dążyć do wykonywania rytmicznych
ruchów przy pracy. Stać należy pewnie, na
lekko rozstawionych nogach. Po wykonaniu
ruchu powrotnego robi się krok do przodu i
staje ponownie w stabilnej pozycji.

S Tależ dystansowy powinien lekko przylegać
do ziemi. Chroni on ostrze przed
zagłębianiem się w ziemię.

S Stosując się do poniższych zasad, zmniejs-
zasz ryzyko owijania się skoszonej trawy
wokoł ostrza:
S Należy zawsze pracować maszyną na
pełnych obrotach.

S Należy starać się, aby wykonując ruch
powrotny nie dotykać ostrzem do
ściętej trawy.

S Przed przystąpieniem do zbierania skoszo-
nej trawy należy wyłączyć silnik, rozpiąć
uprzęż i usawić maszynę na ziemi.

Przycinanie trawy głowicą żyłkową
Przystrzyganie

S Trzymaj głowicę żyłkową tuż nad ziemia,
przechylając ją lekko pod kątem. Pracę
koszenia wykonują końce linek przymoco-
wanych do głowicy. Pozwól na swobodne
ich wirowanie. Nie dociskaj nigdy głowicy
do materiału przeznaczonego do zebrania.

S Żyłka usuwa bez trudu trawę lub chwasty
rosnące przy ścianach, płotach, pniach I
kląbach, lecz także może uszkodzić
delikatną korę drzew i krzewów oraz
słupki parkanów.

S Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia
roślinności dekoracyjnej, skróć długość
żyłki do 10---12 cm oraz pracuj na mniejs-
zych obrotach silnika.

S Podczas przystrzygania i czyszczenia po-
wierzchni nie należy pracować na pełnych
obrotach silnika, dzięki czemu wydłużona
zostanie żywotność żyłki oraz głowicy
żyłkowej.
Czyszczenie powierzchni

S Technika ta jest przydatna przy usuwa-
niu wszelkiej niepożądanej roślinności.
Trzymaj lekko pochyloną głowicę
żyłkową tuż nad ziemią. Koniec żyłki ud-
erza o ziemię, usuwając rośliny rosnące
przy drzewach, słupkach, posągach itp.
UWAGA! Czyszczenie tą techniką
zwiększa zużycie żyłki.

S Żyłka zużywa się szybciej i należy ją
wysuwać częściej w przypadku pracy
przy twardych przedmiotach, np. kamie-
niach, cegłach, przedmiotach z betonu,
metalowych ogrodzeniach itp. niż podc-
zas pracy przy drzewach i ogrodze-
niach drewnianych.
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Koszenie

S Przycinarka jest szczególnie przydatna
do koszenia trawy w miejscach trudno
dostępnych przy użyciu zwykłej kosiar-
ki. Podczas koszenia prowadź żyłkę
równolegle do ziemi. Staraj się nie
dociskać głowicy żyłkowej do ziemi,
ponieważ można w ten sposób
zniszczyć trawnik i uszkodzić narzędzie.

Zamiatanie

S Podmuch będący efektem wirowania
żyłki można wykorzystać do szybkiego i
prostego sprzątania. Prowadź żyłkę nie-
co powyżej i równolegle do powierzch-
ni, którą masz zamiar oczyścić i przesu-
waj wykaszarkę ruchem wahadłowym.

S Podczas koszenia lub zamiatania,
należy trzymać gaz do oporu w celu
osiągnięcia najlepszego efektu.

S Nie pozwól, aby głowica żyłkowa była w
stałym kontakcie z ziemią podczas kosze-
nia. Może to bowiem doprowadzić do jej
uszkodzenia lub nadmiernego zużycia.

OSTRZEŻENIE: Operatorowi
maszyny, ani nikomu innemu nie
wolno próbować odciągać ciętego
materiału, podczas gdy silnik pracuje
lub osprzęt tnący obraca się, gdyż
może to doprowadzić do poważnych
obrażeń. Zanim przystąpisz do
usuwania materiału owiniętego
wokół osi, na której zamocowana
jest tarcza tnąca, wyłącz silnik i
odczekaj do całkowitego ustania
obrotów osprzętu tnącego, gdyż w
przeciwnym razie istnieje ryzyko
odniesienia obrażeń. Podczas pracy
oraz zaraz po jej zakończeniu
przekładnia kątowa może być
nagrzana. Dotknięcie jej grozi
oparzeniem.

OSTRZEŻENIE: Uważaj na
przedmioty odrzucane spod tarczy.
Stosuj zawsze atestowane okulary
ochronne lub maskę ochronną
twarzy. Nigdy nie nachylaj się nad
osłoną zabezpieczającą osprzętu
tnącego. Odrzucony przez maszynę
kamień lub zanieczyszczenia mogą
uderzyć cię w oko i spowodować
utratę wzroku lub inne poważne
obrażenia. Nie pozwól osobom
nieupoważnionym przebywać w
pobliżu. Dzieci, zwierzęta i obserwa-
torzy muszą znajdować się poza
strefą zagrożenia, w bezpiecznej
odległości, nie mniejszej niż 15 m.
Wyłącz natychmiast maszynę, gdy
ktoś się zbliża.
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Regulacja obrotów rozruchowych
W celu ustawienia prawidłowych obrotów
rozruchowych, w tylnej części rączki
przyspieszenia, przy przewodach, znajduje
się śruba regulacyjna. Za pomocą tej śruby
(z łbem gniazdowym 4 mm) można
podwyższać lub obniżać obroty rozruchowe.

Wykonaj następujące czynności:
1. Nastaw maszynę tak, aby pracowała na
biegu jałowym.

2. Wciśnij blokadę obrotów rozruchowych,
zgodnie z instrukcją znajdującą się pod
nagłówkiem Włączanie i wyłączanie.

3. Jeżeli obroty rozruchowe są za niskie
(poniżej 4000 obr/min), należy obracać
śrubę (A) zgodnie z ruchem wskazówek
zegara aż do chwili, gdy osprzęt tnący
zacznie wirować. Następnie należyobrócić
śrubę (A) zgodnie z ruchem wskazówek
zegara o dodatkowe 1/2 obrotu.

4. Jeżeli obroty rozruchowe są za wysokie,
należy obracać śrubę (A) w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek zegara aż
do chwili, gdy osprzęt tnący zatrzyma się.
Następnie należy obrócić śrubę (A) w kier-
unku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara o dodatkowe 1/2 obrotu.

Gaźnik
Posiadany produkt Husqvarna został
zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie
ze specyfikacjami ograniczającymi
zawartość substancji szkodliwych w
spalinach. Silnik zostaje dotarty po zużyciu
ilości paliwa równej pojemności 8---10
zbiorników. W celu zapewnienia jak
najlepszego działania silnika oraz maksy-
malnego redukowania zawartości sub-
stancji szkodliwych w spalinach należy po
dotarciu silnika oddać maszynę do punktu
sprzedaży/warsztatu obsługi technicznej,
gdzie gaźnik zostanie wyregulowany z
zastosowaniem obrotomierza.

Jeżeli maszyna nie jest prawidłowo
konserwowana i nie jest poddawana
profesjonalnie wykonywanym naprawom
oraz/lub obsługom technicznym, jej okres
użytkowy jest krótszy oraz większe jest
ryzyko wypadków. Jeżeli potrzebujesz
więcej informacji, skontaktuj się z
najbliższym warsztatem serwisowym.

OSTRZEŻENIE: Przed urucho-
mieniem maszyny musi być zamon-
towana kompletna osłona sprzęgła z
wysięgnikiem, gdyż w przeciwnym
razie sprzęgło może się obluzować i
spowodować obrażenia.

Działanie

S Gaźnik służy do regulacji obrotów silnika
i jest sterowany za pomocą dźwigni ga-
zu. W gaźniku powstaje mieszanka pali-
wowo-powietrzna o zmiennym składzie,
możliwym do regulacji.

S Śruba regulacyjna T umożliwia regulację
obrotów biegu jałowego. Wkręcanie
śruby powoduje zwiększenie obrotów, a
wykręcanie ich zmniejszenie.
Ustawienie podstawowe
S Gaźnik jest wstępnie naregulowany
przez producenta podczas kontroli tech-
nicznej. Dokładnego wyregulowania
gaźnika powinna dokonać osoba
wykwalifikowana.

Zalecana prędkość obrotowa na biegu
jałowym: Patrz rozdział Dane techniczne.
Zalecana maksymalna prędkość
obrotowa silnika: Patrz rozdział Dane
techniczne.

UWAGA! Jeżeli osprzęt tnący obraca się na
biegu jałowym, należy obrócić śrubę T w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, aż do ustania obrotów osprzętu
tnącego.

Śruba
regulacyjna
wolnych
obrotów

Ostateczne ustawienie obrotów bie-
gu jałowego T
W razie potrzeby ustaw obroty biegu
jałowego za pomoca śruby regulacyjnej
biegu jałowego T. Przekręć najpierw śrubę T
zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do
momentu, gdy osprzęt tnący zacznie
wirować. Następnie obróć śrubę w kierunku
przeciwnym aż do zatrzymania się osprzętu
tnącego. Obroty jałowe ustawione są
prawidłowo, gdy silnik pracuje płynnie w
każdym położeniu. Silnik powinien mieć
pewien margines obrotów, tak aby osprzęt
tnący nie zaczynał wirować natychmiast po
naciśnięciu dźwigni gazu.

4 mm
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Niektóre typy tłumików są wyposażone w
siatkę przeciwiskrową. Siatkę należy
czyścić co najmniej raz w miesiącu.
Najlepiej jest to robić szczotką drucianą.
Uszkodzoną siatkę należy wymienić.
Jeżeli siatka zapycha się często, może to
oznaczać, że zmniejszona została
efektywność działania katalizatora. Należy
wówczas skontaktować się ze swoim
dealerem w celu kontroli. W razie zapchania
siatki maszyna nagrzewa się nadmiernie, co
prowadzi do uszkodzenia cylindra i tłoka.

Śruby tłumika

UWAGA! Nigdy nie używaj maszyny, której
tłumik jest w złym stanie technicznym.

Siatkę

OSTRZEŻENIE: Tłumik z katali-
zatorem jest bardzo gorący zarówno
podczas pracy, jak i zaraz po jej
ukończeniu. Dotyczy to również pracy
na biegu jałowym. Dotknięcie może
spowodować oparzenie skóry. Należy
pamiętać o zagrożeniu pożarowym!

Świeca zapłonowa

Na stan świecy zapłonowej wpływa:
S Zła regulacja gaźnika.
S Złe proporcje składników mieszanki pali-
wowej (za dużo oleju lub niewłaściwy olej).

S Zanieczyszczony filtr powietrza.
Powyższe czynniki powodują osadzanie
sią nagaru na elektrodach świecy, co
powoduje zakłócenia pracy silnika i
trudności w jego uruchamianiu. Jeżeli silnik
maszyny nie osiąga właściwej mocy,
występują trudności z jego uruchomieniem
lub utrzymaniem wolnych obrotow,
sprawdź najpierw stan świecy zapłonowej.
Jeżeli elektrody świecy są zanieczyszc-
zone, oczyść je i sprawdź, czy odstęp
między nimi wynosi 0,6 mm. wiecę należy
wymienić po ok. miesiącu pracy lub w razie
potrzeby - wcześniej.

OSTRZEŻENIE: Wewnątrz
tłumika znajdują się substancje
chemiczne mogące wywoływać
choroby nowotworowe. W razie
uszkodzenia tłumika unikaj
styczności z tymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Pamiętaj o
tym, że:
Spaliny silnikowe zawierają tlenek
węgla, którego wdychanie może
spowodować zatrucie. Dlatego nigdy
nie uruchamiaj maszyny w po-
mieszczeniach lub w miejscach o
słabej wentylacji. Spaliny silnikowe
mają wysoką temperaturę, mogą
zawierać iskry, które mogą się stać
przyczyną pożaru. Nigdy nie włączaj
maszyny w pomieszczeniach
zamkniętych lub w pobliżu
materiałów łatwopalnych!

0,6 mm

UWAGA! Stosuj wyłącznie świece zalecane
przez producenta. Niewłaściwa świeca może
być przyczyną zatarcia tłoka/cylindra.

Tłumik

UWAGA! Tłumik wyposażony w kataliza-
tor zmniejsza również zawartość szkodli-
wych substancji w spalinach.

Tłumik przeznaczony jest do tłumienia
hałasu i odrzucania gazów spalinowych
poza strefę pracy operatora. Gazy
spalinowe mają wysoką temperaturę, a
znajdujące się w nich iskry mogą
spowodować pożar, jeżeli skierowane
zostaną w stronę materiałów suchych i
łatwopalnych.

Bezpieczna eksploatacja i kon-
serwacja podkaszarki
Przed przystąpieniem do serwisowania
podkaszarki należy odłączyć świecę
zaplonowa (za wyjątkiem regulacji gaźnika).

OSTRZEŻENIE: Jeżeli nie
możesz ustawić obrotów biegu
jałowego tak, aby osprzęt tnący nie
obracał się, zwróć się do swojego
dealera/warsztatu obsługi tech-
nicznej. Nie należy posługiwać się
maszyną, dopóki nie zostanie
prawidłowo wyregulowana lub
naprawiona.
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KONSERWACJA

Przekładnia kątowa

Przekładnia kątowa jest fabrycznie
wypełniona odpowiednią ilością smaru.
Jednak zanim przystąpisz do eksploatacji
maszyny, sprawdź, czy przekładnia jest
wypełniona smarem do 3/4 pojemności.
Używaj specjalnego smaru HUSQVARNA.

Z reguły nie trzeba wymieniać smaru w
obudowie przekładni częściej niż przy
okazji ewentualnej naprawy.

Ostrzenie noża do trawy i ostr-
za do trawy

S Odnośnie prawidłowego ostrzenia patrz
instrukcje na opakowaniu osprzętu
tnącego.

S Ostrze i noż ostrzy się przy pomocy
drobnego, płaskiego pilnika.

S Wszystkie krawędzie tnące powinny być
ostrzone w jednakowy sposób, aby nie
zmieniło się wyważenie tarczy.

OSTRZEŻENIE: Przed
przystąpieniem do pracy z jakimkol-
wiek osprzętem tnącym należy
zawsze wyłączyć silnik. Wiruje on
jeszcze przez jakiś czas po zwolnie-
niu dźwigni gazu. Zanim zaczniesz
wykonywać jakiekolwiek prace,
upewnij się, czy osprzęt tnący
zatrzymał się całkowicie i odłącz
przewód od świecy zapłonowej.

OSTRZEŻENIE: Ostrze, które
jest wygięte, zniekształcone,
pęknięte, złamane lub uszkodzone
w jakikolwiek inny sposób należy
zawsze poddać kasacji. Nigdy nie
próbuj prostować wygiętych ostrzy
w celu ponownego ich użycia.
Stosuj wyłącznie oryginalne ostrza
przepisanego typu.

Filtr powietrza

Filtr powietrza należy regularnie czyścić z
pyłu i zanieczyszczeń, aby nie dopuścić do:
S Złej pracy gaźnika
S Trudności w uruchamianiu silnika
S Zmniejszenia mocy silnika
S Przedwczesnego zużycia części silnikas
S Zwiększenia zużycia paliwa

Filtr należy czyścić po każdych 25 godzi-
nach pracy lub częściej, jeśli eksploatacja
odbywa się w warunkach dużego zapylenia.
Czyszczenie filtra powietrza
Zdejmij pokrywę filtra powietrza, a następnie
wyjmij filtr. Wymyj go dokładnie w ciepłej
wodzie z mydłem. Dopilnuj, aby filtr był
suchy przed ponownym jego założeniem.
Całkowite oczyszczenie filtra po pewnym
okresie użytkowania nie jest możliwe.
Dlatego też filtr należy regularnie (w stałych
odstępach czasu) wymieniać na nowy.
Uszkodzony filtr powietrza należy
natychmiast wymienić na nowy.
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Plan konserwacji
Poniżej zamieszczono listę czynności konserwacyjnych, ktore należy wykonywać przy
maszynie. Większość punktów omówiona została w rozdziale Konserwacja.
Użytkownikowi wolno wykonywać tylko te czynności konserwacyjne i serwisowe, które są
opisane w niniejszej instrukcji obsługi. Większe i bardziej skomplikowane prace powinny
być wykonywane w autoryzowanym warsztacie serwisowym.

Konserwacja
Przegląd
codzienny

Przegląd
cotygodniowy

Przegląd
miesięczny

Oczyść zewnętrzne powierzchnie maszyny.
Sprawdź, czy blokada dźwigni gazu działa
prawidłowo pod względem bezpieczeństwa.
Sprawdź, czy wyłącznik działa prawidłowo.
Sprawdź, czy osprzęt tnący nie wiruje, gdy silnik
jest na biegu jałowym.
Oczyść filtr powietrza. W razie potrzeby wymień
go na nowy.
Sprawdź, czy osłona zabezpieczająca osprzętu
tnącego nie jest uszkodzona i czy nie ma śladów
pęknięcia. Wymień osłonę, która została uderzona
lub jest pęknięta.
Sprawdź, czy głowica żyłkowa nie jest uszkodzo-
na i nie ma żadnych pęknięć. W razie potrzeby
wymień głowicę żyłkową na nową.
Sprawdź czy nakrętka zabezpieczająca osprzętu
tnącego jest prawidłowo dokręcona.
Sprawdź, czy śruby i nakrętki są dokręcone.
Sprawdź, czy nie ma wycieków paliwa z silnika,
zbiornika paliwa lub przewodów paliwowych.
Skontroluj rozrusznik oraz jego linkę.
Oczyść świecę zapłonową po stronie zewnętrznej.
Wkręć ją i sprawdź odstęp między elektrodami.
Ustaw odstęp tak, aby wynosił 0,6 mm lub
wymień świecę zapłonową na nową. Dopilnuj, aby
świeca zapłonowa była wyposażona w tzw.
eliminator zakłóceń radiowych.
Oczyść gaźnik od zewnątrz oraz powierzchnię
wokół niego.
Sprawdź, czy przekładnia kątowa jest wypełniona
smarem do 3/4 pojemności. W razie potrzeby
wypełnij ją używając specjalnego smaru.
Sprawdź, czy filtr paliwa nie jest zanieczyszczony i
czy na przewodzie giętkim paliwa nie ma pęknięć
lub innych uszkodzeń. Wymień w razie potrzeby.
Sprawdź stan wszystkich przewodów elektrycz-
nych i końcówek podłączeniowych.
Skontroluj stopień zużycia sprzęgła, sprężyn
sprzęgła i bębna sprzęgła. W razie
potrzeby oddaj maszynę do autoryzowanego
warsztatu serwisowego w celu
wymiany tych części.
Wymień świecę zapłonową. Dopilnuj, aby świeca
zapłonowa była wyposażona
w tzw. eliminator zakłóceń radiowych.
Sprawdź i ewentualnie oczyść siatkę
przeciwiskrową tłumika.
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DANE TECHNICZNE

Model 128R (z walem z gwintem lewostronnym M10 LH) - Otwor Erodkowy ostrzy/noży Į
25,4 mm
Zatwierdzone akcesoria Typ Osłona osprzętu tnącego, nr art.

Ostrze do trawy/nóż do trawy Grass 255---4 1 inch 503 93 42---02 / 545 03 09---01
(Į 250 4---zęb.)

Głowica żyłkowa T25 (żyłka∅ 2,4-2,7 mm) 537 33 83---06 / 545 03 09---01
Noże plastikowe Tricut 300 mm (tarcze 531 00 38---11 / 545 03 09---01

zapasowe maja numer
czesci 531 01 77---15)

Talerz dystansowy Stały ---

Dane techniczne
128R

Silnik
Pojemność cylindra, cm3 28
Średnica cylindra, mm 35
Skod tłoka, mm 28,7
Obroty na biegu jałowym, obr/min 2800---3200
Zalecane maksymalne obroty bez obciążenia, obr/min 11000
Obroty wałka zdawczego, obr./min. 8000
Maks. moc silnika zgodnie z ISO 8893, kW 0,8
Tłumik z katalizatorem Tak
Układ zapłonowy z regulacją obrotową Tak
Układ zapłonowy
Świeca zapłonowa Champion RCJ---8Y
Odstęp między elektrodami świecy, mm 0,6
Układ zasilania/smarowania
Pojemność zbiornika paliwa, litry 0,4
Masa
Ciężar bez paliwa, osprzętu tnącego i osłony, kg 4,8
Emisje hałasu
(patrz ad. 1)
Poziom mocy akustycznej, mierzony dB(A) 109
Poziom mocy akustycznej, gwarantowany LWA dB(A) 114
Poziomy głośności
(patrz ad. 2)
Poziom ciśnienia akustycznego równoważny temu, na
który narażony jest użytkownik maszyny, mierzony
zgodnie z normami: EN ISO 11806 oraz ISO 22868,
dB(A)
W zestawie ostrze do trawy (oryginalna) 100
W zestawie głowica żyłkowa (oryginalna) 100
Poziom wibracji
(patrz ad. 3)
Równoważne poziomy drgań uchwytów (ahv,eq),
został zmierzony zgodnie z normami: EN ISO 11806
oraz ISO 22867, m/s2
W zestawie ostrze do trawy (oryginalna), lewe/prawe 3,5/3,1
W zestawie głowica żyłkowa (oryginalna), lewe/prawe 7,7/7,4
Ad. 1: Emisję hałasu do otoczenia zmierzono jako moc akustyczną (LWA), zgodnie z
dyrekrywą WE 2000/14/EG. Odnotowany poziom cisnienia akustycznego dla maszyny
zostal zmierzony z oryginalnym osprzetem tnacym, takim który daje najwyzszy poziom
halasu. Róznica pomiedzy gwarantowanym a zmierzonym poziomem cisnienia
akustycznego wynika z tego, ze poziom gwarantowany zawiera takze rozproszenie w
wynikach pomiaru oraz róznice pomiedzy róznymi typami maszyn tego samego modelu
zgodnie z Dyrektywa 2000/14/EC.
Ad. 2: Odnotowane dane dla równoważnego ciśnienia akustycznego maszyny mają
typowe rozproszenie statystyczne (odchylenie standardowe) w wysokości 1 dB(A).
Ad. 3: Odnotowane dane dla równoważnego poziomu wibracji mają typowe rozprosze-
nie statystyczne (odchylenie standardowe) w wysokości 1 m/s2.
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklaracja zgodności WE (Dotyczy tylko Europy)
Firma Husqvarna AB, SE--561 82 Huskvarna, Szwecja, nr tel.: +46--36--146500, jako
upoważniony członek Wspólnoty, deklarujemy, przyjmując wyłączną
odpowiedzialność, że kosa wycinarki model Husqvarna 128R, począwszy od maszyn
z numerami seryjnymi wypuszczanymi w roku 2009 (rok, po którym następuje numer
seryjny, podany jest wyraźnie na tabliczce znamionowej), są zgodne z przepisami
zawartymi w DYREKTYWIE RADY:
dyrektywie 2006/42/EG z dn. 17 maja 2006 r., “dotyczącej maszyn”.
dyrektywie 2004/108/EG z dn. 15 grudnia 2004 r., “dotyczącej kompatybilności
elektromagnetycznej”, wraz z aktualnie obowiązującymi dodatkami.
dyrektywie 2000/14/EG z dn. 8 maja 2000 r., “dotyczącej emisji hałasu do otoczenia”,
aneksV. Odnośnie informacji dotyczących emisji hałasu patrz rozdział Dane techniczne.
Zastosowano następujące normy: EN ISO 12100--1/A1:2009, EN ISO
12100--2/A1:2009, CISPR 12:2007, EN 11806:2008.

SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE---754 50 Uppsala, Szwecja,
przeprowadzi. dobrowolną kontrolę homologacyjną na rzeczHusqvarna AB. Certyfikaty
opatrzone są numerami: SEC/09/2031.

09---11---01

Ronnie E. Goldman, Dyrektor Działu Inżynierii
Autoryzowany przedstawiciel Husqvarna AB oraz
osoba odpowiedzialna za dokumentacje techniczną
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Wymiana żyłki

20i

10i
3 m

6 m

1 2 3

4 5

6 7 8

9



Polish---27115302526 Rev. 2 7/15/10

Tri Cut

1 2

3 4 5

6 7

8



28115302526 Rev. 2 7/15/10 Norwegian---

SYMBOLFORKLARING

Dette produktet er i
overensstemmelse med
gjeldende CE-direktiv.

Støyutslipp til omgivelsene ifølge
EFs direktiv. Maskinens utslipp
angis i kapitlet Tekniske data og
på klistremerke.

Lydtrykksnivå ved 7,5 meter

Bruk blyfri bensin eller blybensin
av høy kvalitet. og totaktsolje
blandet i forholdet 2%.

Øvrige symboler/klistremerker angitt på
maskinen gjelder spesifikke krav for
sertifiseringer på visse markeder.

Stopp motoren ved å trykke inn og
holde stoppbryteren i STOP-posisjon
inntil motoren stopper.
OBS! Stoppekontakten går
automatisk tilbake til startstilling.
For å unngå ufrivillig start, må
derfor tennplugghetten alltid tas
av tennpluggen ved montering,
kontroll og/eller vedlikehold.

Regelmessig renhold er
nødvendig.

Visuell kontroll.

Godkjent øyevern må brukes.

Symboler

ADVARSEL: Ryddesager, busk-
ryddere og trimmere kan være
farlige! Uforsiktig eller feilaktig
bruk kan resultere i alvorlige
skader
eller dødsfall for brukeren eller
andre.

Les nøye gjennom bruksanvisnin-
gen og forstå innholdet før du
bruker maskinen.

Bruk alltid:
S Vernehjelm dersom det kan fore-
ligge fare for fallende gjenstander.

S Hørselsvern
S Godkjent øyevern

Maks. turtall på utgående aksel,
o/min

Se opp for gjenstander som
slynges ut og rikosjetterer.

Bruker av maskinen skal sørge
for at ikke mennesker eller dyr
kommer nærmere enn 15 meter
mens arbeidet pågår.

Maskiner som er utstyrt med
gressblad kan kaste voldsomt til
siden når bladet kommer i kontakt
med faste gjenstander. Bladet
kan forårsake amputering av
armer og ben. Hold alltid
mennesker og dyr på minst 15
meters avstand fra maskinen.

Pilmarkeringer som angir grenser
for håndtaksfestets plassering.

Bruk alltid godkjente vernehan-
sker.

Bruk sklisikre og solide støvler.

Kun beregnet på ikke metallisk
fleksibelt skjæreutstyr, dvs. trim-
merhode med trimmertråd.
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INNHOLD
Innhold
SYMBOLFORKLARING
Symboler 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNHOLD
Innhold 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Før start må man legge merke til
følgende: 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HVA ER HVA?
Hva er hva? 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GENERELLE SIKKERHETSINSTRUK-
SJONER
Viktig 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Personlig verneutstyr 31. . . . . . . . . . . . . .
Maskinens sikkerhetsutstyr 32. . . . . . . . .
Skjæreutstyr 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTERING
Montering av styre 36. . . . . . . . . . . . . . . .
Montering av skulderrem og klemme 36
Montering av klinge og trimmerhode 37.
Montering av bladbeskyttelse,
gressblad og gresskniv 37. . . . . . . . . . . .
Montering av trimmerbeskyttelse og
trimmerhode 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRENNSTOFFHÅNDTERING
Brennstoffsikkerhet 39. . . . . . . . . . . . . . .
Brennstoff 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fylling av brennstoff 40. . . . . . . . . . . . . . .
START OG STOPP
Kontroll før start 41. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Start og stop 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARBEIDSTEKNIKK
Generelle arbeidsinstruksjoner 43. . . . . .
VEDLIKEHOLD
Forgasser 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lyddemper 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tennplugg 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luftfilter 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinkelgir 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filing av gresskniv og gressklinge 48. . .
Vedlikeholdsskjema 49. . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA
Tekniske data 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EC---erklæring om overensstemmelse
(Gjelder bare Europa) 51. . . . . . . . . . . . .

Før start må man legge merke
til følgende:
Les nøye gjennom bruksanvisningen.

Husqvarna AB arbeider løpende med å
videreutvikle sine produkter, og forbe-
holder seg derfor retten til endringer
vedrørende bl.a. form og utseende uten
varsel.

ADVARSEL: En ryddesag,
buskrydder eller trimmer som brukes
uforsiktig eller feilaktig, kan være et
farlig redskap som kan forårsake
alvorlige skader eller dødsfall for
brukeren eller andre. Det er meget
viktig at du leser og forstår innholdet
i denne bruksanvisningen.

ADVARSEL: Maskinens
opprinnelige konstruksjon må
ikke under noen omstendighet
endres uten produsentens tilla-
telse. Bruk alltid originalt tillegg-
sutstyr. Uautoriserte endringer
og/eller tilleggsutstyr kan
medføre alvorlige skader eller
dødsfall for brukeren eller andre.

ADVARSEL: Langvarig ekspon-
ering overfor støy kan gi varige
hørselsskader. Bruk derfor alltid
godkjent hørselsvern.
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HVA ER HVA?

1. Blade 16. Luftfilterdeksel
2. Påfylling av smøremiddel, 17. Håndtaksjustering
vinkelgir

3. Vinkelgir 18. Låsemutter
4. Vern for skjæreutstyr 19. Støtteflens
5. Riggrør 20. Støttekopp
6. Styre 21. Medbringer
7. Gassregulator 22. Trimmerhode
8. Stoppbryter 23. Nøkkel for klingemutter
9. Gassregulatorsperre 24. Transportbeskyttelse
10. Klemme på skulderrem 25. Unbrakonøkkel
11. Sylinderdeksel 26. Låsepinne
12. Starthåndtak 27. Skulderrem
13. Brennstofftank 28. Startgassknapp
14. Chokeregulator 29. Justering av gassvaier
15. Brennstoffpumpe 30. Bruksanvisning

Hva er hva?
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GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

VIKTIG! En ryddesag, buskrydder eller
trimmer som brukes uforsiktig eller feilaktig,
kan være et farlig redskap som kan
forårsake alvorlige skader eller dødsfall for
brukeren eller andre. Det er meget viktig at
du leser og forstår innholdet i denne
bruksanvisningen. Ved all bruk av maskinen
skal det brukes godkjent personlig ver-
neutstyr. Personlig verneutstyr eliminerer
ikke skaderisikoen, men det reduserer
virkningen av en skade hvis ulykken skulle
være ute. Be forhandleren om hjelp ved
valg av utstyr.

Personlig verneutstyr

HJELM
Hjelm skal brukes ved rydding av
stammer høyere enn 2 m.

HØRSELSVERN
Hørselsvern med tilstrekkelig lyddem-
pende virkning skal brukes.

ØYEVERN
Godkjent øyevern skal alltid brukes. Ved
bruk av visir skal det også brukes
godkjente vernebriller. Godkjente
vernebriller er slike som tilfredsstiller
standard EN 166 for EU--- land.

HANSKER
Hansker skal brukes ved behov, f eks ved
montering av skjæreutstyr.

STØVLER
Bruk sklisikre og solide støvler.

ADVARSEL: Vær alltid oppmerk-
som på varselsignaler eller tilrop ved
bruk av hørselsvern. Ta alltid av
hørselsvernet så snart motoren er
stanset.

Viktig
VIKTIG! Maskinen er bare konstruert for
gresstrimming. Det eneste tilleggsutstyr du
kan bruke motorenheten som drivkilde for,
er de typer skjæreutstyr vi anbefaler i kapitlet
Tekniske data. Bruk aldri maskinen hvis du
er trett, har drukket alkohol eller bruker
medisiner som kan påvirke syn, vurdering-
sevne eller kroppskontroll. Bruk aldri
maskinen i ekstreme klimaforhold som sterk
kulde eller meget varmt og/eller fuktig klima.
Bruk personlig verneutstyr. Se anvisninger
under overskriften Personlig verneutstyr.
Bruk aldri en maskin som er modifisert slik at
den ikke lenger er i samsvar med origina-
lutførelsen.
Bruk aldri en maskin som det er noe galt
med. Følg vedlikeholds---, kontroll--- og
serviceinstruksjonene i denne bruksanvisnin-
gen. Noen vedlikeholds--- og servicetiltak må
utføres av erfarne og kvalifiserte spesialister.
Se anvisninger under overskriften Vedlike-
hold. Samtlige deksler og vern må være
montert før start. Kontroller at tennplugghette
og �kabel er uskadd. Det er risiko for
elektrisk støt. Brukere av maskinen skal
sørge for at ikke mennesker eller dyr
kommer nærmere enn 15 meter under
arbeidet. Hvis flere arbeider på samme sted,
skal sikkerhetsavstanden være minst den
doble trelengden, dog minst 15 meter.

ADVARSEL: La aldri barn bruke
eller oppholde seg i nærheten av
maskinen. Ettersom maskinen er
utstyrt med tilbakefjærende stoppe-
kontakt og kan startes med lav
hastighet og kraft på starthåndtaket,
kan selv små barn under visse
omstendigheter oppnå den kraft som
trengs for å starte maskinen. Dette
kan medføre risiko for alvorlig
personskade. Ta derfor av tennplug-
ghetten når maskinen ikke er under
oppsikt.

ADVARSEL: Feilaktig
skjæreutstyr eller feil filt blad kan
øke risikoen for ulykker.

ADVARSEL: Denne maskinen
skaper et elektromagnetisk felt når
den er i bruk. Dette feltet kan
under visse omstendigheter
forstyrre aktive eller passive
medisinske implantater. For å
redusere risikoen for alvorlig eller
livstruende skade, anbefaler vi at
personer med medisinske
implantater rådfører seg med sin
lege og produsenten av det
medisinske implantatet før denne
maskinen tas i bruk.
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Trykk inn gassregulatorsperren og
kontroller at den går tilbake til sin opprin-
nelige stilling når den slippes.

Kontroller at gassregulatoren og gassregu-
latorsperren går lett og at returfjærsyste-
met fungerer.

Se anvisninger under overskriften Start.
Start maskinen og gi full gass. Slipp
gassregulatoren og kontroller at
skjæreutstyret stanser og at det blir
stående stille. Hvis skjæreutstyret roterer
når gassregulatoren står i tomgangsstilling
må forgasserens tomgangsjustering
kontrolleres. Se anvisninger under
overskriften Vedlikehold.

Maskinens sikkerhetsutstyr
I dette avsnittet forklares hvilket sikkerhet-
sutstyr maskinen er utstyrt med, hvilken
funksjon det har og hvordan man utfører
kontroll og vedlikehold for å være sikker på
at utstyret fungerer. Se kapitlet Hva er hva?
for å se hvor disse delene er plassert på din
maskin. Maskinens levetid kan forkortes og
risikoen for ulykker kan øke dersom
vedlikehold av maskinen ikke utføres på
riktig måte og dersom service og/eller
reparasjoner ikke er fagmessig utført.
Kontakt nærmeste serviceverksted dersom
du trenger ytterligere opplysninger.

Gassregulatorsperre
Gassregulatorsperren er konstruert for å
hindre at gassregulatoren aktiveres
ufrivillig. Når sperren (A) trykkes ned i
håndtaket (= når man holder rundt
håndtaket), frikoples gassregulatoren (B).
Når grepet rundt håndtaket slippes,
tilbakestilles både gassregulatoren og
sperren til sin opprinnelige posisjon. Dette
skjer via to returfjærsystemer som fungerer
uavhengig av hverandre. Denne posisjo-
nen innebærer at gassregulatoren
automatisk låses på tomgang.

ADVARSEL: Bruk aldri en maskin
med defekt sikkerhetsutstyr. Maski-
nens sikkerhetsutstyr skal kontrol-
leres og vedlikeholdes som beskrevet
i dette avsnittet. Hvis maskinen ikke
består alle kontrollene, må servicev-
erksted oppsøkes for reparasjon.

VIKTIG! All service og reparasjon av
maskinen krever spesialutdanning. Dette
gjelder særlig maskinens sikkerhetsutstyr.
Hvis maskinen ikke består alle kontrollene
som er oppgitt nedenfor, må du oppsøke et
serviceverksted. Kjøp av våre produkter
garanterer at du kan få utført en fagmessig
reparasjon og service. Hvis maskinen ikke er
kjøpt hos en av våre sericefaghandlere, så
spør dem etter nærmeste serviceverksted.

Kontroller at gassregulatoren er låst i
tomgangsstilling når gassregulatorsper-
ren er i sin utgangsposisjon.

KLÆR
Klærne må være av materiale som tåler
riving, unngå bruk av altfor vide klær som
lett henger seg fast i kvister og grener.
Bruk alltid kraftige langbukser. Ikke bruk
smykker, kortbukser eller sandaler, og gå
ikke barbent. Påse at håret ikke henger
nedenfor skuldrene.
FØRSTEHJELPSUTSTYR
Førstehjelpsutstyr må alltid
finnes for hånden.
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ADVARSEL: Overeksponering
for vibrasjoner kan føre til blod-
kar--- eller nerveskader hos person-
er som har blodsirkulasjonsforstyr-
relser. Oppsøk lege hvis du opplev-
er fysiske symptomer som kan
relateres til overeksponering for
vibrasjoner. Eksempel på slike
symptomer er dovning, manglende
følelse, “kiling”, “stikk”, smerte,
manglende eller redusert styrke,
forandringer i hudens farge eller
overflate. Disse symptomene
opptrer vanligvis i fingrer, hender
eller håndledd.

I land med varmt og tørt klima er skog-
brannfaren stor. Vi har derfor utstyrt noen
av lyddempermodellene med et såkalt
gnistfangernett. Kontroller om lyddemper-
en på din maskin har et slikt nett.

Lyddemper

Lyddemperen er konstruert for å gi et
lydnivå som er så lavt som mulig, og for å
lede avgassene fra motoren bort fra
brukeren.
OBS! Lyddempere med katalysator er
også konstruert for å redusere de skade-
lige stoffene i avgassene.

Vern for skjæreutstyr

Denne skjermen skal hindre at løse
gjenstander slynges ut mot brukeren.
Skjermen hindrer også brukeren i å komme
i kontakt med skjæreutstyret.

Kontroller at vernet er uskadd og fritt for
sprekkdannelser. Skift vernet hvis det er blitt
utsatt for slag eller har sprekker.
Bruk alltid anbefalt vern for det spesifikke
skjæreutstyret. Se kapitlet Tekniske data.

Bruk av feil viklet tråd eller feil skjæreutstyr
øker vibrasjonsnivået. Se anvisninger under
overskriften Skjæreutstyr.

ADVARSEL: Skjæreutstyr må
ikke under noen omstendigheter
brukes uten at godkjent beskyttelse
er montert. Se kapitlet Tekniske data.
Hvis feil eller defekt vern er montert,
kan dette forårsake alvorlig person-
skade.

Skruer

Hurtigutløser
Foran finnes det en hurtigutløser som er
lett å komme til som sikkerhetstiltak
dersom motoren tar fyr eller i annen
situasjon der det gjelder å frigjøre seg fra
maskinen og skulderremen. Se anvisninger
under Tilpassing av skulderrem.

Kontroller at skulderremmen remmer er
riktig plassert. Når skulderremmen og
maskinen er justert, kontroller at selens
hurtigutløser fungerer.

For lyddempere er det meget viktigat
instruksjonene for kontroll, vedlikehold og
service blir fulgt. Bruk aldri en maskin som
har defekt lyddemper.

Stoppbryter
Forsikre deg om at motoren stopper når du
trykker inn og holder stoppbryteren.
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Låsemutter
For visse typer skjæreutstyr brukes
låsemutter til festing.

Trekk til mutteren mot skjæreutstyrets
rotasjonsretning ved montering. Løsne
mutteren i skjæreutstyrets rotasjonsretning
ved demontering. (OBS! Mutteren er
venstregjenget.) Trekk til mutteren med
pipenøkkelen.

Skjæreutstyr
Dette avsnittet omhandler hvordan du ved
korrekt vedlikehold og bruk av riktig type
skjæreutstyr:
S Gjør maskinen mindre utsatt for kast.
S Oppnår maksimal skjæreytelse.
S Øker skjæreutstyrets levetid.

ADVARSEL: Feilaktig skjæreuts-
tyr eller feil filing av klingen øker
risikoen for kast.

VIKTIG!
Bruk bare skjæreutstyr sammen med den
skjermen vi anbefaler! Se kapitlet Tekniske
data.
Følg skjæreutstyrets anvisninger for korrekt
montering av trimmertråd og valg av riktig
tråddiameter.
Hold klingens tenner godt og korrekt filt!
Følg våre anbefalinger. Se også instruksjo-
nen på klingens emballasje.
Hold korrekt vikking! Følg våre instruksjon-
er og bruk anbefalt filmal.

ADVARSEL: Stans alltid moto-
ren før du foretar arbeid på
skjæreutstyret. Dette fortsetter å
rotere også etter at gassregulato-
ren er sluppet. Kontroller at
skjæreutstyret har stanset helt, og
ta ledningen av tennpluggen før du
begynner noe arbeid på det.

Skjæreutstyr
Gressklinge og gresskniv er beregnet på
bruk for rydding av grovere gress.

Trimmerhodet er beregnet på trimming av
gress.

Låsemutterens nylonlåsing må ikke være
så slitt at den kan skrus med fingrene.
Låsingen må holde minst 1,5 Nm. Mutter-
en må skiftes etter at den har vært skrudd
på ca. 10 ganger.

ADVARSEL: Husk at:
Motorens avgasser inneholder
karbonmonoksid som kan forårsake
karbonmonoksidforgiftning. Start
eller kjør derfor aldri maskinen
innendørs, eller der det er dårlig
luftsirkulasjon. Motorens avgasser
er varme og kan inneholde gnister
som kan forårsake brann. Start
derfor aldri maskinen innendørs
eller i nærheten av lettantennelig
materiale!

ADVARSEL: Lyddemperen
inneholder kjemikalier som kan
være kreftfremkallende. Unngå
kontakt med disse elementene
dersom lyddemperen blir skadd.

ADVARSEL: Katalysatorlyddem-
peren blir meget varm både under
bruk og etter stopp. Dette gjelder
også tomgangskjøring. Berøring
kan gi brannskader på huden. Vær
oppmerksom på brannfaren!

Kontroller regelmessig at lyddemperen
sitter fast i maskinen.
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Filing av gresskniv og gressklinge

S Se skjæreutstyrets emballasje for korrekt
filing. Klingen og kniven files med en en-
kelgradet flatfil.

S Fil alle eggene like mye for å beholde ba-
lansen.

Trimmerhode

S Bruk bare de trimmerhoder og trim-
mertråder som anbefales. Se kapitlet Te-
kniske data.

VIKTIG!
Pass alltid på at trimmertråden lindes hardt
og jevnt rundt trommelen, ellers oppstår
det helseskadelige vibrasjoner i maskinen.

ADVARSEL: Kasser alltid et
blad som er bøyd, skjevt, sprukket,
revnet eller skadet på en eller
annen måte. Forsøk aldri å rette ut
et skjevt blad for ny bruk. Bruk
bare foreskrevne originalblader.

S Generelt krever en mindre maskin små
trimmerhoder og omvendt. Dette skyldes
at ved avvirkning med trimmertråd må
motoren slynge ut tråden radielt fra
trimmerhodet samtidig som den må
møte motstanden fra gresset.

S Trådens lengde er også viktig. En lengre
tråd krever større motorstyrke enn en
kort ved samme diameter på tråden.

S Se etter at kniven som sitter på trimmer-
dekselet er intakt. Den brukes til å
skjære av tråden i riktig lengde.

S For å få lengre levetid på tråden, kan
den legges i vann et par døgn. Tråden
blir da seigere og holder lenger.

Grunnregler

Bruk bare skjæreutstyr sammen med den
skjermen vi anbefaler! Se kapitlet Tekniske
data.

Hold klingens tenner godt og korrekt filt!
Følg våre instruksjoner og bruk anbefalt
filmal. En klinge som er filt feil eller skadd
øker risikoen for ulykker.

Kontroller skjæreutstyret med henblikk på
skader og sprekkdannelse. Skadet
skjæreutstyr må alltid skiftes.
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Montering av skulderrem

Korrekt justering av skulderrem og håndtak
må gjøresmensmotoren er helt stanset og
før apparatet benyttes.

MERK: Forsikre deg om at maskinen er
riktig montert, som vist i denne håndbo-
ken.
Montering av styre
S Skru ut skruen ved bakre del av

gasshåndtaket.
S Før på gasshåndtaket på styrets høyre

del (se bilde).
S Tilpass hullet for festeskruen i håndtaket

etter hullet i styret.
S Sett på plass skruen i hullet ved bakre

del av gasshåndtaket.
S Skru inn skruen gjennom håndtaket og

styret. Trekk til.
S Monter festedetaljene som vist på bildet.

S Håndtaksfestet må være montert mellom
pilmarkeringene på riggrøret.

S Stram deretter begge skruene godt til
med unbrakonøkkelen.

Montering av klemme på skulderrem
S Plasser den øvre skulderremsklemmen
over det øvre skaftet. Plasser den nedre
skulderremsklemmen under det øvre skaf-
tet og sett skruehullene til den øvre og
den nedre klemmen i flukt. Klemmen må
plasseres over pilen på akselen, som vist.
MERK: Legg gassvaieren i sporet på
nedre skulderremsklemmen før skruene
trekkes til.
S Sett to skruer i hullene.
S Fest skulderremsklemmen ved å stramme
skruene med unbrakonøkkelen.

Justering av skulderrem
S Foran sitter det en lett tilgjengelig hurti-

gutløser. Bruk den dersom motoren be-
gynner å brenne eller i en annen nødsi-
tuasjon der det er viktig at man raskt
kommer løs fra skulderrem og maskin.

Jevn skulderbelastning
S En godt tilpasset skulderrem og maskin

letter arbeidet betydelig.
S Ta på skulderremmen. Juster skulderrem-

men for beste arbeidsstilling. Spenn
sideremmene slik at tyngden blir jevnt
fordelt på begge skuldrene.

MERK: Det kan være det er nødvendig å
flytte skulderremsklemmen på skaftet for at
apparatet skal komme i god balanse.

ADVARSEL: Ved arbeid med
ryddesag må den alltid hektes fast i
skulderremmen. Ellers kan du ikke
manøvrere ryddesagen sikkert, og
dette kan føre til skader på deg selv
eller andre. Bruk aldri en skulderrem-
men med feil på hurtigutløseren.
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Montering av bladbeskyttelse,
gressblad og gresskniv

S Klingevernet/kombivernet (A) hektes fast i
festet på riggrøret og festes med 1 skrue.
OBS! Bruk anbefalt bladbeskyttelse. Se
kapitlet Tekniske data.

S Monter medbringeren (B) på den utgående
akselen.

S Vri rundt klingeakselen til ett av hullene i
medbringeren stemmer overens med tils-
varende hull i girhuset.

S Før låsepinnen (C) inn i hullet slik at akse-
len låses.

S Plasser klingen (D), støttekoppen (E) og
støtteflensen (F) på den utgående akselen.

S Monter mutteren (G). Mutteren trekkes til
med et moment på 35--50 Nm (3,5--5
kpm). Bruk pipenøkkelen i verktøysettet.
Hold i nøkkelens skaft så nær bladbeskyt-
telsen som mulig. Mutteren trekkes til når
nøkkelen føres mot rotasjonsretningen
(OBS! venstregjenget).

Montering av klinge og trimmer-
hode
S Ved montering av skjæreutstyr er det ytterst

viktig at holderen/støtteflensen havner riktig i
kjøreutstyrets sentrumshull. Feil montert
skjæreutstyr kan forårsake alvorlig og/eller
livsfarlig personskade.

ADVARSEL: Skjæreutstyr må
ikke under noen omstendigheter
brukes uten at godkjent beskyt-
telse er montert. Se kapitlet Te-
kniske data. Hvis feil eller defekt
vern er montert, kan dette
forårsake alvorlig personskade.

VIGTIG!
For å få lov til å bruke gressblad må maski-
nen være utstyrt med korrekt styre, blad-
beskyttelse og skulderrem.

Riktig balanse
La skjæreutstyret hvile lett mot bakken.
Hvis det brukes gressblad, skal dette ba-
lansere drøye 10 cm over bakken for å
unngå kontakt med steiner og liknende.
Flytt opphengshempen for å få riktig ba-
lanse på ryddesagen.

Riktig høyde
Juster skulderremmen slik at skjæreutsty-
ret er parallelt med bakken.
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Montere trimmevernet og trim-
merhodet

S Monter trimmerskjerm (A) til arbeid med
trimmerhode. Trimmerskjermen/kombiv-
ernet hektes på festet på riggrøret og
festes med 1 skrue (D).

A

D

A

B
C

S Monter medbringeren (B) på den
utgående akselen.

S Vri rundt klingeakselen til ett av hullene i
medbringeren stemmer overens med
tilsvarende hull i girhuset.

S Før låsepinnen (C) inn i hullet slik at ak-
selen låses.

S Skru på trimmerhodet/plastknivene (H)
mot rotasjonsretningen.

H

S Demontering skjer i omvendt rekkefølge.
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Brennstoffsikkerhet
Start aldri maskinen:
1. Hvis du har sølt brennstoff på den. Tørk
opp alt søl og la bensinrestene fordampe.

2. Hvis du har sølt brennstoff på deg selv
eller klærne dine, skift klær. Vask de
kroppsdeler som har vært i kontakt
med brennstoff. Bruk såpe og vann.

3. Hvis maskijen lekker brennstoff. Kontroller
regelmessig med tanke på lekkasje fra
tanklokk ogbrennstoffledninger.
Transport og oppbevaring
S Oppbevar og transporter maskin og
brennstoff slik at det ikke er fare for at
en eventuell lekkasje og damp kommer
i kontakt med gnister eller åpen ild, for
eksempel fra elmaskiner, el---motorer,
elektriske kontakter/strømbrytere,
eller varmekjeler..

S Ved oppbevaring og transport av
brennstoff må det brukes kanner som er
spesielt beregnet og godkjent for
formålet.

S Ved lengre tids oppbevaring av maski-
nen skal brennstofftanken tømmes. Hør
med nærmeste bensinstasjon hvor du
kan bli kvitt overflødig brennstoff.

S Påse at maskinen er ordentlig rengjort
og at fullstendig service er utført før
langtids oppbevaring.

S Skjæreutstyrets transportbeskyttelse
skal alltid være montert under transport
eller oppbevaring av maskinen.

S For å unngå ufrivillig start av motoren,
skal alltid tennplugghetten tas av ved
langtidslagring, hvis maskinen ikke er
under tilsyn og ved alle servicetiltak som
forekommer.

S Sikre maskinen under transport.

Brennstoff
OBS! Maskinen er utstyrt med totaktsmotor
og må alltid kjøres på en blanding av
bensin og totaktsmotorolje. For å sikre riktig
blandingsforhold, er det viktigat oljemeng-
den som skal blandes måles nøyaktig. Ved
blanding av små mengder brennstoff vil selv
små feil i oljemengden virke kraftig inn på
blandingsforholdet.

Bensin

OBS! Bruk alltid oljeblandet kvalitetsben-
sin (minst 90 oktan). Der miljøtilpasset
bensin, såkalt alkylatbensin, er tilgjengelig,
skal slik brukes.

S Anbefalt laveste oktantall er 90. Hvis man
kjører motoren på bensin med lavere ok-
tantall enn 90, kan det medføre bankning.
Dette medfører motortemperatur, som kan
resultere i alvorlige motorhavarier.

S Ved arbeid med kontinuerlig høye turtall
anbefales høyere oktantall.

Totaktsolje
S For beste resultat og funksjon brukes
HUSQVARNA totaktsolje, som er utviklet
spesielt for våre totaktsmotorer. Blan-
dingsforhold 1:50 (2%).

S Hvis det ikke er mulig å få tak i HUSQ-
VARNA totaktsolje, kan man bruke an-
nen totaktsolje av høy kvalitet som er
beregnet for luftkjølte motorer. Kontakt
forhandleren ved valg av olje. Blan-
dingsforhold 1:33 (3%).

S Bruk aldri totaktsolje beregnet til
vannkjølte påhengsmotorer, såkalt out-
boardoil.

S Bruk aldri olje beregnet på firetaktsmo-
torer.ADVARSEL: Vær forsiktig ved

håndtering av brennstoff. Husk
brann---, eksplosjons--- og
innåndingsfare.

5 0,10 0,15
10 0,20 0,30
15 0,30 0,45
20 0,40 0,60

Bensin,
litre

Totaktsolje, liter

2% (1:50) 3% (1:33)

ADVARSEL: Bensin og bensin-
damp er svært brannfarlig og kan
gi alvorlige skader ved innånding
og hudkontakt. Vær derfor forsiktig
ved håndtering av bensin og sørg
for god ventilasjon ved ben-
sinhåndtering.
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S Begynn alltid med å helle i halvparten av
bensinen som skal blandes. Hell deretter i
hele oljemengden. Bland (rist) brennstoff-
blandingen. Fyll på resten av bensinen.

S Bland (rist) brennstoffblandingen om-
hyggelig før den fylles over på maski-
nens brennstofftank.

S Bland ikke drivstoff for mer enn maks. 1
måneds behov.

S Hvis maskinen ikke brukes over en lengre
periode, skal brennstofftanken tømmes og
rengjøres.

ADVARSEL: Katalysatorlyddem-
peren blir meget varm både ved
bruk og etter stans. Dette gjelder
også ved tomgangskjøring. Vær
oppmerksom på brannfaren,
spesielt ved håndtering i nærheten
av brannfarlige stoffer og/eller
gasser.

Fylling av brennstoff

ADVARSEL: Følgende forholds-
regler reduserer brannfaren:
Det må ikke røykes eller plasseres
varme objekter i nærheten av
brennstoffet.
Fyll aldri brennstoff med motoren i
gang.
Stans motoren og la den avkjöles
noen minutter för brennstoff fylles
på.
Åpne tanklokket sakte ved påfyl-
ling av brennstoff slik at et even-
tuelt overtrykk forsvinner sakte.
Trekk tanklokket godt til etter bruk.
Flytt alltid maskinen fra tankings-
stedet før start.

Min. 3 m

Blanding
S Bensin og olje må alltid blandes i en ren
beholder som er godkjent for bensin.

S Tørk rent rundt tanklokket. Forurensning-
er i tankene fører til driftsforstyrrelser.

S Påse at brennstoffet er godt blandet ved å
riste beholderen før tanken fylles.
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Kontroll før start

S Kontroller at det ikke har oppstått sprekker
i bunnen av tennene eller ved sentrum-
shullet i klingen. Den vanligste årsaken til
sprekkdannelse er at det har oppstått
skarpe hjørner i bunnen av tennene ved
filing, eller at klingen er brukt med sløve
tenner. Klingen må skiftes hvis det opp-
dages sprekker.

S Kontroller at det ikke har oppstått sprekker
i støtteflensen på grunn av slitasje eller for
hard tiltrekking. Støtteflensen må skiftes
hvis det oppdages sprekker.

S Se etter at låsemutteren ikke mister sin
låsekraft. Mutterlåsingen skal ha et låse-
moment på minst 1,5 Nm. Mutterens tiltre-
kningsmoment skal være 35---50 Nm.

S Kontroller trimmerhodet og trimmer-
skjermen slik at de er uten skader og fri
for sprekkdannelser. Bytt trimmerhode
eller trimmerskjerm hvis de er blitt utsatt
for slag eller har sprekker.

S Bruk aldri maskinen uten vern eller med
defekt vern.

S Samtlige deksler skal være korrekt mon-
tert og uten feil før maskinen startes.

Kald motor
Brennstoffpumpe: Trykk på brennstoff-
pumpens ti ganger til brennstoff begynner
å fylle blæren. Blæren behøver ikke å
fylles helt.

Choke: Sett den blå chokehendelen i
lukket posisjon.

Start
Trykk maskinkroppen mot bakken med
venstre hånd (OBS! Ikke med foten!).
Ta tak i starthåndtaket med høyre hånd.
DU MÅ IKKE trykke på gassregulator-
en. Dra langsomt ut startsnoren til du
merker motstand (starthakene griper inn)
og trekk deretter raskt og kraftig til.
Surr aldri startlinen rundt hånden.
Trekk i snoren én eller flere ganger, inntil
motoren forsøker å starte. Sett den blå
chokehendelen i ½ posisjon. Trekk i
startersnoren til motoren går. Sett den blå
chokehendelen i åpen posisjon.

ADVARSEL: Start aldri maski-
nen hvis ikke komplett koplingsdek-
sel med riggrør er montert, ellers
kan koplingen løsne og forårsake
personskader. Flytt alltid maskinen
fra tankingsstedet før start. Plasser
maskinen på et fast underlag. Pass
på at skjæreutstyret ikke kan hekte
seg opp i noe. Sørg for at ikke
uvedkommende oppholder seg i
arbeidsområdet, da det ellers er fare
for alvorlige personskader.
Sikkerhetsavstanden er 15 meter.

Start og stopp
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Varm motor
Hvis motoren er varm, sett den blå
chokehendelen i ½ posisjon. Trekk i
startersnoren til motoren går. Sett den blå
chokehendelen i åpen posisjon.

OBS!
Ikke plasser noen del av kroppen på den
markerte flaten. Berøring kan medføre
brannskader på huden eller elektrisk
støt dersom tennplugghetten er defekt.
Bruk alltid hansker. Bruk aldri en maskin
med defekt tennplugghette.

OBS! Dra ikke startsnoren helt ut og slipp
heller ikke håndtaket fra helt utdratt stilling.
Dette kan skade maskinen.

MERK! Hvis motoren dør, setter du den
blå chokehendelen tilbake i lukket
posisjon og gjentar fremgangsmåten for å
starte.

For gasshåndtak med startgas-
sperre gjelder:
Startgass---stilling oppnås ved først å
trykke inn sperren for gassregulatoren og
gassregulatoren og deretter å trykke inn
startgassknappen (A). Slipp deretter
sperren for gassregulatoren og gassregu-
latoren, og deretter startgassknappen. Nå
er startgassfunksjonen aktivert. For å
tilbakestille motoren til tomgang, trykkes
sperren for gassregulatoren og gassregu-
latoren inn.

Stopp
Stopp motoren ved å trykke inn og holde
stoppbryteren i STOP---posisjon inntil
motoren stopper.

OBS! Stoppebryteren går automatisk
tilbake til startstilling. For å unngå ufrivillig
start, må derfor tennplugghetten alltid
tas av tennpluggen ved montering,
kontroll og/eller vedlikehold.

ADVARSEL: Når motoren startes
med choken i choke--- eller start-
gassstilling, begynner skjæreutsty-
ret å rotere umiddelbart.
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ARBEIDSTEKNIKK
Generelle arbeidsinstruksjoner

VIKTIG!
Dette avsnittet behandler grunnleggende
sikkerhetsregler for arbeid med trimmer.
Når du kommer ut for en situasjon som gjør
deg usikker på fortsatt bruk, skal du rådføre
deg med en ekspert. Henvend deg til din
forhandler eller ditt serviceverksted. Unngå
all bruk som du ikke føler deg kvalifisert til!
Før bruk må du forstå forskjellen mellom
skogsrydding, gressrydding og gresstrim-
ming.

Grunnleggende sikkerhetsregler

1. Pass på omgivelsene:
S For å være sikker på at ikke mennesk-
er, dyr eller annet kan påvirke din kon-
troll over maskinen.

S For å sikre at ikke mennesker, dyr eller
annet risikerer å komme i kontakt med
skjæreutstyret eller løse gjenstander
som slynges i vei av skjæreutstyret.

S OBS! Bruk aldri maskinen uten mulig-
het til å kunne påkalle hjelp ved en
ulykke.

2. Unngå bruk i dårlig vær. Slik som tett
tåke, kraftig regn, sterk vind, kraftig kulde
osv. Å arbeide i dårlig vær er slitsomt og
kan skape farlige omstendigheter, for
eksempel glatt underlag, påvirkning av
treets fallretning osv.

3. Sørg for at du kan gå og stå sikkert. Se et-
ter eventuelle hinder ved uventet forflytting
(røtter, steiner, greiner, groper, forhøyninger
osv). Vær meget forsiktig ved arbeid i
skrånende terreng.

4. Ved flytting skal motoren slås av. Ved
lengre forflyttinger skal transportbeskyttel-
sen brukes.

5. Sett aldri maskinen ned med motoren i
gang uten at du har den under oppsikt.

Grunnleggende arbeidsteknikk
S Still motoren ned på tomgangsturtall etter
hvert arbeidsmoment. Lengre tids full
gass uten at motoren belastes kan føre til
alvorlig motorskade.

ADVARSEL: Av og til fester det
seg grener eller gress mellom vern
og skjæreutstyr. Stans alltid moto-
ren ved rengjøring.

ADVARSEL: Verken brukeren av
maskinen eller noen andre må
forsøke å trekke vekk det ryddete
materialet mens motoren eller
skjæreutstyret roterer, da dette kan
føre til alvorlige skader. Stans
motoren og skjæreutstyret før du
tar bort materiale som har viklet
seg rundt klingeakselen, da det
ellers er fare for skader. Vinkelgiret
kan være varmt en stund under og
etter bruk. Det er risiko for
brannskade ved berøring.

ADVARSEL: Se opp for gjens-
tander som slynges ut. Bruk alltid
godkjent øyevern. Bøy deg aldri
over skjæreutstyrets vern. Steiner,
skrot o.l. kan kastes opp i øynene
og forårsake blindhet eller alvor-
lige skader. Hold uvedkommende
på avstand. Barn, dyr, tilskuere og
medhjelpere skal befinne seg
utenfor sikkerhetssonen på 15 m.
Stans maskinen umiddelbart hvis
noen nærmer seg. Sving aldri
maskinen rundt uten først å
ha kontrollert bakover at ingen
befinner seg innenfor sikkerhets-
sonen.

Ryddingens ABC
S Bruk alltid riktig utstyr.
S Ha alltid riktig innstilt utstyr.
S Følg sikkerhetsforskriftene.
S Organiser arbeidet fornuftig.
S Ha alltid fullt turtall på bladet når du setter
an.

S Bruk alltid godt slipte blader.
S Unngå saging i stein.
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Gressrydding med gressklinge

S Gressklinger og gresskniver må ikke
brukes på treaktige stammer.

S Til alle typer av høyt eller kraftig gress
brukes gressklinge.

S Gresset meies ned med pendlende
bevegelser til sidene, der bevegelse fra
høyre til venstre er ryddemomentet og
bevegelse fra venstre til høyre er returbe-
vegelsen. La klingen arbeide med venstre
side (mellom klokken 8 og 12).

Gresstrimming med trimmerhode
Trimming

S Hold trimmerhodet like over bakken og vipp
det lett. Det er enden av tråden som utfører
arbeidet. La tråden arbeide i sin egen takt.
Press aldri tråden inn i materialet som skal
fjernes.

S Tråden fjerner lett gress og ugress inntil
vegger, gjerder, trær og rabatter, men den
kan også skade ømtålig bark på trær og
busker, og skade gjerdestolper.

S Hvis klingen vippes noe mot venstre ved
gressrydding, samles gresset i en streng
som gjør oppsamlingen lettere f.eks. ved
raking.

S Forsøk å arbeide rytmisk. Stå støtt med
føttene fra hverandre. Flytt deg forover etter
returbevegelsen og still deg støtt igjen.

S La støttekoppen ligge lett an mot bakken.
Den skal beskytte klingen mot å gå i bak-
ken.

S Reduser faren for at materiale setter seg fast
rundt klingen ved å følge disse reglene:
S Arbeid alltid med full gass.
S Unngå det nyklipte materialet under re-
turbevegelsen.

S Stans motoren, løsne selen og plasser mas-
kinen på
bakken før du samler sammen det avvir-
kede materialet.

S Unngå skader på vegetasjonen ved å
korte ned tråden til 10---12 cm og redus-
ere turtallet.

S Ved trimming og skraping må du bruke
mindre enn full gass for at tråden skal holde
lengre og trimmerhodet slites mindre.
Renskraping

S Skrapeteknikken fjerner all uønsket
vegetasjon. Hold trimmerhodet like over
bakken og vipp det lett. La enden av
tråden slå mot bakken rundt trær, stol-
per, statuer og liknende. OBS! Denne
teknikken øker slitasjen på tråden.

S Tråden slites fortere og må mates frem
oftere ved arbeid mot steiner, murstein,
betong, metallgjerder osv. enn ved
kontakt med trær og tregjerder.
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Klipping

S Trimmeren er ideell til å slå gresset på
steder hvor det er vanskelig å komme til
med en vanlig gressklipper. Hold tråden
parallelt med bakken ved klipping.
Unngå å trykke ned trimmerhodet mot
bakken, ettersom dette kan skade
plenen og redskapet.

S Unngå å la trimmerhodet komme i sta-
dig kontakt med marken under normal
klipping. Slik stadig kontakt kan føre
til skader og slitasje på trimmerhodet.

Feiing

S Viftevirkningen til den roterende tråden
kan brukes til hurtig og enkel
rengjøring. Hold tråden parallelt med og
over de flatene som skal feies, og før
redskapet fram og tilbake.

S Ved klipping og feiing bør du bruke full
gass for å få et godt resultat.

ADVARSEL: Verken brukeren av
maskinen eller noen andre må
forsøke å trekke vekk det ryddete
materialet mens motoren eller
skjæreutstyret roterer, da dette kan
føre til alvorlige skader. Stans
motoren og skjæreutstyret før du
tar bort materiale som har viklet
seg rundt klingeakselen, da det
ellers er fare for skader. Vinkelgiret
kan være varmt en stund under og
etter bruk. Det er risiko for
brannskade ved berøring.

ADVARSEL: Se opp for gjens-
tander som slynges ut. Bruk alltid
godkjent øyevern. Bøy deg aldri
over skjæreutstyrets vern. Steiner,
skrot o.l. kan kastes opp i øynene
og forårsake blindhet eller alvorlige
skader. Hold uvedkommende på
avstand. Barn, dyr, tilskuere og
medhjelpere skal befinne seg
utenfor sikkerhetssonen på 15 m.
Stans maskinen umiddelbart hvis
noen nærmer seg.
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Forgasser
Ditt Husqvarna---produkt er konstruert og
produsert ifølge spesifikasjoner som
reduserer de skadelige avgassene. Når
motoren har brukt 8---10 tanker brennstoff
er motoren kjørt inn. For å sikre at den
fungerer best mulig og avgir så lite
skadelige avgasser som mulig etter
innkjøringsperioden, la din forhandler/ser-
viceverksted (som har adgang til tur-
tallsmåler) justere forgasseren.

Maskinens levetid kan forkortes og risikoen
for ulykker kan øke dersom vedlikehold av
maskinen ikke utføres på riktig måte og
dersom service og/eller reparasjoner ikke er
fagmessig utført. Kontakt nærmeste
serviceverksted dersom du trenger
ytterligere opplysninger.

ADVARSEL: Start aldri maski-
nen hvis ikke komplett koplingsdek-
sel med riggrør er montert, ellers
kan koplingen løsne og forårsake
personskader.

Funksjon

S Via gassregulatoren styrer forgasseren
motorens turtall. I forgasseren blandes
luft/brennstoff. Denne luft/ brennstoff-
blandingen er justerbar.

S T---skruen regulerer gassregulatorens
stilling på tomgang. Hvis T---skruen skrus
med klokken, får man høyere tomgang-
sturtall, og skrus den mot klokken, får
man lavere tomgangsturtall.

Grunninnstilling
S Ved prøvekjøring på fabrikk grunninn-
stilles forgasseren. Grunninnstillingen er
fetere enn normal innstilling og skal
beholdes de første timene maskinen er i
drift. Deretter skal forgasseren finjus-
teres. Finjusteringen må foretas av
en fagkyndig person.

Anbefalt tomgangsturtall:
Se kapitlet Tekniske data.
Anbefalt maks. ruseturtall: Se kapitlet
Tekniske data.
Sluttinnstilling av tomgangsturtallet T
Juster tomgangsturtallet med tomgangssk-
ruen T, hvis omjustering blir nødvendig. Vri
først T---skruen med urviseren til skjæreuts-
tyret begynner å rotere. Vri deretter skruen
mot urviseren til skjæreutstyret stanser. Et
korrekt justert tomgangsturtall er oppnådd
når motoren går jevnt hele tiden. Det bør
også være en god margin til det turtall der
skjæreutstyret begynner å rotere.

OBS! Hvis skjæreutstyret roterer på
tomgang skal T---skruen vris mot urviseren
til skjæreutstyret stanser.

Tomgangs-
skrue T

ADVARSEL: Hvis tomgangstur-
tallet ikke kan justeres slik at
skjæreutstyret står stille, kontakt din
forhandler/serviceverksted. Bruk
ikke maskinen før den er korrekt
innstilteller reparert.

Justering av startgassturtall
For å oppnå riktig startgassturtall, er det en
justering ved gasshåndtakets bakre del,
ved siden av kablingen. Med denne skruen
(4 mm umbrako) kan startgassturtallet
økes eller reduseres.

Gjør slik:
1. Kjør maskinen på tomgang.
2. Trykk ned startgassperren ifølge anvis-

ningene under overskriften Start og
stopp.

3. Hvis startgassturtallet er for lavt (under
4000 o/min), skrus justeringsskruen A
med urviseren til skjæreutstyret begyn-
ner å rotere. Skru deretter A med
urviseren ytterligere 1/2 omdreining.

4. Hvis startgassturtallet er for høyt, skrus
justeringsskruen A mot urviseren til
skjæreutstyret stanser. Skru deretter
justeringsskruen A med urviseren 1/2
omdreining.

4 mm
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ADVARSEL: Lyddemperen
inneholder kjemikalier som kan
være kreftfremkallende. Unngå
kontakt med disse elementene
dersom lyddemperen blir skadd.

ADVARSEL: Husk at:
Motorens avgasser inneholder
karbonmonoksid som kan forårsake
karbonmonoksidforgiftning. Start
eller kjør derfor aldri maskinen
innendørs, eller der det er dårlig
luftsirkulasjon. Motorens avgasser
er varme og kan inneholde gnister
som kan forårsake brann. Start
derfor aldri maskinen innendørs
eller i nærheten av lettantennelig
materiale!

Tennplugg

Tennpluggens stand påvirkes av:
S Feil innstilt forgasser.
S En feilaktig oljeblanding i brenselet (for
mye, eller feilaktig olje).

S Tilsmusset luftfilter.
Disse faktorene gir belegg på tennplug-
genes elektroder og kan forårsake
driftsforstyrrelser og startvansker. Hvis
maskinens effekt er for lav, maskinen er
vanskelig å starte eller tomgangen er
urolig: kontroller alltid tennpluggen først før
andre tiltak iverksettes. Hvis tennpluggen
har mye belegg, rengjøres den, og
kontroller samtidig at elektrodeavstanden
er 0,6 mm. Tennpluggen bør skiftes etter
omtrent en måneds drift eller om nødven-
dig tidligere.

OBS! Bruk alltid anbefalt type tennplugg!
Feil tennplugg kan ødelegge stempel/sy-
linder. Påse at tennpluggen har såkalt
radiostøyfilter.

0,6 mm

ADVARSEL: Katalysatorlyddem-
peren blir meget varm både under
bruk og etter stopp. Dette gjelder
også tomgangskjøring. Berøring
kan gi brannskader på huden. Vær
oppmerksom på brannfaren!

Lyddemper

OBS! Lyddempere med katalysator er
også konstruert for å redusere de
skadelige stoffene i avgassene.

Lyddemperen er utformet for å dempe
lydnivået og for å lede avgassene bort fra
brukeren. Avgassene er varme og kan
inneholde gnister som kan forårsake
brann hvis gassene rettes mot et tørt og
brennbart materiale.
Lyddempere er utstyrt med et spesielt
gnistfangernett. Bør nettet rengjøres en
gang i måned. Dette gjøres enklest med en
stålbørste. Ved ev. skader på nettet skal
det skiftes ut. Hvis nettet ofte er tettet igjen,
kan dette være et tegn på at katalysatorens
funksjon er nedsatt. Kontakt din forhandler
for kontroll. Maskinen overopphetes hvis
nettet er tett, med skader på sylinder og
stempel som følge.

Festebolter
for lyddemperen

OBS! Bruk aldri maskinen med en
lyddemper som er i dårlig stand.

Gnistfangernett

Sikkerhet for apparat og vedli-
kehold
Koble fra tennpluggen før du utfører
vedlikehold, med unntak av forgasserjus-
teringer.
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Filing av gresskniv og gressk-
linge

S Se skjæreutstyrets emballasje for korrekt
filing.

S Klingen og kniven files med en enkelgra-
det flatfil.

S Fil alle eggene like mye for å beholde
balansen.

ADVARSEL: Kasser alltid et blad
som er bøyd, skjevt, sprukket, revnet
eller skadet på en eller annen måte.
Forsøk aldri å rette ut et skjevt blad
for ny bruk. Bruk bare foreskrevne
originalblader.

ADVARSEL: Stans alltid moto-
ren før du foretar arbeid på
skjæreutstyret. Dette fortsetter å
rotere også etter at gassregulatoren
er sluppet. Kontroller at skjæreuts-
tyret har stanset helt, og ta lednin-
gen av tennpluggen før du begyn-
ner noe arbeid på det.

Luftfilter

Luftfilteret må rengjøres regelmessig for
støv og smuss for å unngå:
S Forgasserforstyrrelser
S Startproblemer
S Dårligere effekt
S Unødvendig slitasje på motorens deler
S Unormalt høyt brennstofforbruk

Rengjør luftfilteret etter 25 timers drift,
oftere hvis maskinen brukes under forhold
med usedvanlig mye stø
Rengjøring av luftfilteret
Demonter luftfilterdekselet og ta ut filteret.
Vask det rent i varmt såpevann. Se etter at
filteret er tørt før det monteres igjen.
Et filter som har vært mye brukt kan aldri bli
fullstendig rent. Derfor må det skiftes med
jevne mellomrom. Et skadet luftfilter må
alltid skiftes.

Vinkelgir

Vinkelgiret leveres fra fabrikken fylt med en
passende mengde fett. Før maskinen tas i
bruk bør man likevel kontrollere at giret er
3/4 fylt med fett. Bruk HUSQVARNA
spesialfett.

Smøremiddelet i girhuset trenger normalt
ikke fornyes bortsett fra ved eventuelle
reparasjoner.
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Rengjør maskinen utvendig.
Kontroller at gassregulatorsperren og
gassregulatoren fungerer sikkert.
Kontroller at stoppbryteren fungerer.
Kontroller at skjæreutstyret ikke roterer på
tomgang.
Rengjør luftfilteret. Skift om nødvendig.
Kontroller at skjæreutstyrets vern er
uskadd og fritt for sprekkdannelser. Skift
skjæreutstyrets vernet hvis det er blitt utsatt
for slag eller har sprekker.
Kontroller at trimmerhodet er uskadd og
uten sprekker. Skift trimmerhodet
om nødvendig.
Kontroller at skjæreutstyrets låsemutter er
trukket ordentlig til.
Kontroller at skruer og mutre er trukket til.
Kontroller at det ikke er noen brennstofflek-
kasje fra motor, tank eller brennstoffled-
ninger.
Kontroller startapparat med snor.
Rengjør tennpluggen utvendig. Ta den ut
og kontroller elektrodeavstanden.
Juster avstanden til 0,6 mm, eller skift
tennplugg. Påse at tennpluggen har såkalt
radiostøyfilter.
Rengjør forgasseren utvendig og området
rundt denne.
Kontroller at vinkelgiret er 3/4 fylt med
smøremiddel. Etterfyll om nødvendig med
spesialfett.
Kontroller at bensinfilteret ikke er forurenset
eller at bensinslangen har sprekker eller
andre defekter. Skift om nødvendig.
Kontroller alle kabler og forbindelser.
Kontroller kopling, koplingsfjærer og
koplingstrommel for slitasje. Skift om
nødvendig hos autorisert serviceverksted.
Skift tennplugg. Påse at tennpluggen har
såkalt radiostøyfilter.
Kontroller og rengjør eventuelt lyddemper-
ens gnistfangernett.

Vedlikeholdsskjema
Under følger en liste over det vedlikehold som skal utføres på maskinen. De fleste av
punktene er beskrevet i avsnittet Vedlikehold. Brukeren må kun utføre det vedlikeholds-
og servicearbeidet som beskrives i denne bruksanvisningen. Mer omfattende inngrep
skal utføres av et autorisert serviceverksted.

Vedlikehold
Daglig
ettersyn

Ukentlig
ettersyn

Månedlig
ettersyn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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TEKNISKE DATA

Model 128R (M10 LH spindelgjenger) -- Sentrumshull i blader/kniver,∅ 25,4 mm

Godkjent tilbehør Type Skjæreutstyr / skjerm, art.nr.

Gressklinge/gresskniv Grass 255--4 1 inch 503 93 42--02 / 545 03 09---01
(∅ 250 4--tannet)

Trimmerhode T25 (∅ 2,4-2,7 mm tråd) 537 33 83---06 / 545 03 09---01

Plastkniver Tricut 300 mm (separate 531 00 38---11 / 545 03 09---01
klinger har delenummer
531 01 77---15)

Støttekopp Fast --

Tekniske data
128R

Motor
Sylindervolum, cm3 28
Sylinderdiameter, mm 35
Slaglengde, mm 28,7
Tomgangsturtall, o/min 2800---3200
Anbefalt maks. ruseturtall, o/min 11000
Turtall på utgående aksel, o/min 8000
Maks. motoreffekt ifølge ISO 8893, kW/ o/min 0,8
Katalysatorlyddemper Ja
Turtallsregulert tenningssystem Ja
Tenningssystem
Tennplugg Champion RCJ---8Y
Elektrodeavstand, mm 0,6
Brennstoff---/smøresystem
Volum bensintank, liter 0,4
Vekt
Vekt uten brennstoff, skjæreutstyr og vern, kg 4,8
Støyutslipp
(se anm. 1)
Lydeffektnivå, mål dB(A) 109
Lydeffektnivå, garantert LWA dB(A) 114
Lydnivåer
(se anm. 2)
Ekvivalent lydtrykksnivå ved brukerens øre, målt etter
EN ISO 11806 og ISO 22868, dB(A)
Utstyrt med gressklinge (original) 100
Utstyrt med trimmerhode (original) 100
Vibrasjonsnivåer
(se anm. 3)
Ekvivalente vibrasjonsnivåer (ahv,eq) i håndtak, målt i
henhold til EN ISO 11806 og ISO 22867, m/s2

Utstyrt med gressklinge(original), venstre/høyre 3,5/3,1
Utstyrt med trimmerhode (original), venstre/høyre 7,7/7,4
Anm. 1: Utslipp av støy til omgivelsene målt som lydeffekt (LWA) ifølge EF--direktiv
2000/14/EC. Rapporterte lydeffektnivåer for maskinen er målt med det originale
skjæreutstyret som gir høyest nivå. Forskjellen mellom garantert og målt lydeffekt er at
garantert lydeffekt også omfatter spredning i måleresultatet og variasjoner mellom
forskjellige maskiner av samme modell, i henhold til direktivet 2000/14/EC.
Anm. 2: Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivå for maskinen har en typisk statistisk
spredning (standard avvik) på 1 dB(A).
Anm. 3: Rapporterte data for ekvivalent vibrasjonsnivå har en typisk statistisk spredning
(standard avvik) på 1 m/s2.
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ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, Husqvarna AB, SE--561 82 Huskvarna, Sverige, tlf: +46--36--146500, som autorisert
representant i samfunnet, forksikrer mermed at buskrydder Husqvarna modell 128R fra
2009 års serienummer og fremover (året oppgis i klartekst på typeskiltet pluss et
etterfølgende serienummer), tilsvarer forskriftene i RÅDSDIREKTIV:
av 17. mai 2006 “angående maskiner” 2006/42/EC.
av 15. desember 2004 “angående elektromagnetisk kompatibilitet” 2004/108/EC, samt nå
gjeldende tillegg.
av 8. mai 2000 “angående utslipp av støy til omgivelsene” 2000/14/EC, tillegg V. For
informasjon angående støyutslippene, se kapitlet Tekniske data.
Følgende standarder er blitt tillempet: EN ISO 12100--1/A1:2009, EN ISO
12100--2/A1:2009, CISPR 12:2007, EN 11806:2008.
SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE--754 50 Uppsala, Sverige, har
utført frivillig typekontroll for Husqvarna AB. Sertifikatene har nummer: SEC/09/2031.

09--11--01

Ronnie E. Goldman, Teknisk direktør
Autorisert representant for Husqvarna AB og
ansvarlig for teknisk dokumentasjon
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