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BRUKSANVISNING 
 

 

VIKTIGT: Läs igenom och spara anvisningen.  
Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten. 
Skydda dig själv och andra genom att följa säkerhetsinformation, 
varningar och försiktighetsåtgärder.  
Om du inte följer anvisningarna kan personskador och/eller skador på 
produkten eller egendom uppstå.  
Spara bruksanvisningen för framtida referens. 

 

Vi förbättrar ständigt våra produkter, därför 
kan din produkt skilja sig något från den 
produkt som beskrivs i bruksanvisningen. 
 



  
 

 
 



BENSINDRIVEN KOMPOSTKVARN 

 

1 ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Maskinen används som kompostkvarn/flismaskin för att klippa/mala trädgårdsavfall som 
grenar och kvistar till flis och kompost. Den är inte avsedd för användning i kommersiellt 
syfte. 

 
VARNING! Läs igenom och se till att du förstår bruksanvisningen innan du 
använder kompostkvarnen. Spara bruksanvisningen. Maskinen får bara 
lämnas vidare till tredje part tillsammans med bruksanvisningen. 

 
2 MASKINENS DELAR 
1. Inmatningstratt 
2. Fixeringsbult 
3. Utkast 
4. Stöd 

9. Tratthandtag 
10. Starthandtag 
11. Oljelock 
12. Bränsletank 

5. Hjul 
6. Luftfilterkåpa 
7. Strömbrytare ON/OFF 
8. Bränslelock 

13. 
14. 
15. 

Ljuddämpare 
Tändstift 
Materialpåskjutare 

 

3 PAKETETS INNEHÅLL 
 Avlägsna allt förpackningsmaterial 
 Avlägsna resterande förpackningar och transportskydd (om sådant finns) 
 Kontrollera att allt finns med i paketet 
 Kontrollera att maskinen, nätkabeln, nätkontakten och alla tillbehör inte har fått 

transportskador. 
 Spara förpackningsmaterialet tills garantitiden har löpt ut. Därefter ska det avyttras enligt 

lokala sopsorteringsbestämmelser. 

 
VARNING! Förpackningsmaterial är inga leksaker! Barn får inte leka med 
plastpåsar! Kvävningsrisk! 

 
Bensindriven 
kompostkvarn 
bruksanvisning  

 
 

Om delar saknas eller är skadade, kontakta din återförsäljare. 



4 SYMBOLFÖRKLARING 
I bruksanvisningen och/eller på maskinen används följande symboler: 

 

 

 

Varning/Fara 

 

 

Använd hörselskydd 

 

 

 
Läs 
bruksanvisningen 
före användning  

 

Använd skyddsglasögon 

 

 

 

Varning! Kringflygande 
föremål 

 

 

Bär arbetshandskar 

 

 

 
 

Håll obehöriga/åskådare 
på avstånd 

 

 
Bär skyddsstövlar för att 
skydda fötterna 

 

Håll händer och 
fötter borta från 
öppningar när 
maskinen är igång  

Bensin är brandfarlig. 
 Låt motorn svalna minst 2 
minuter innan du fyller på 
bränsle 

 

 

 
Fara – roterande 
knivar 

 

 
Bensinmotorer avger 
kolmonoxid. ANVÄND 
INTE maskinen i slutna 
utrymmen. 

 

 
Rör inte vid en varm ljuddämpare eller cylinder. Risk för brännskador. Delarna 
blir extremt varma under drift. Efter avstängning är de fortsatt varma 
ytterligare en stund 

5 FLER SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KOMPOSTKVARNAR 
 Bär skyddshandskar, skyddsglasögon och hörselskydd. Undvik löst sittande klädsel. 
 Stå alltid stadigt och i balans. Sträck dig inte mot maskinen. 
 Under användningen ska maskinen stå rakt och på ett fast underlag. 
 Kontrollera att alla skruvar och muttrar sitter ordentligt före användning. 
 Använd endast maskinen under torra förhållanden, använd den aldrig i regn. 
 Använd aldrig maskinen vid skadade säkerhetsanordningar eller utan skydd. 
 Håll händer, andra kroppsdelar och kläder på avstånd från inmatningstratten och 

utkastet. 
 Vänd ansiktet och resten av kroppen bort ifrån inmatningstratten. 
 Lämna inte maskinen utan uppsikt. Stäng av motorn och dra ur nätkontakten. 
 Hårda föremål som t.ex. stenar, flaskor, burkar och metalldelar får inte matas in i 

inmatningstratten. Skador kan annars uppstå på maskinen. 
 Om blockeringar uppstår i maskinen ska du stoppa motorn och dra ur nätkontakten. 

Dra ut det som orsakat blockeringen och kontrollera att inget är skadat. 



 
 Om säkringen går eller överbelastningsskyddet löser ut, innebär det att maskinen har 

överbelastats och/eller att för många maskiner är anslutna till samma förlängningskabel. 
Kontrollera orsaken och åtgärda. Byt inte till en säkring med högre styrka. 

 Dra inte i förlängningskabeln. Håll inte nätkabeln spänd. I annat fall kan nätkontakterna 
eller kabelisoleringen skadas. Den typen av skador syns inte, men kan vara farliga. 

 Håll alltid förlängningskabeln på ett säkert avstånd från maskinen. Dra ur nätkontakten ur 
nätuttaget och kontrollera regelbundet kabeln för att se att den inte har skador eller brister 
p.g.a. ålder. Använd inte maskinen med skadad förlängningskabel. 

 Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av ett auktoriserat servicecenter för att 
undvika fara. 

 Flytta aldrig apparaten genom att dra i kabeln. Maskinen får inte flyttas när den är i drift. 
 Kompostkvarnen ska monteras korrekt före användning. 
 Varning! Denna maskin måste vara jordad! 
 Varning! Använd endast jordade kablar med förstärkt hölje. 
 Använd endast förlängningskablar som är godkända för utomhusbruk och kontrollera 

att de är i bra skick före användning. 
 Innan du sätter i nätkontakten ska du kontrollera att nätspänningen stämmer överens med 

vad som anges på kompostkvarnens märkskylt. 
 Stäng alltid av kompostkvarnen innan du drar ur nätkontakter, anslutningar eller 

förlängningssladdar. 
 Håll barn och husdjur borta från kompostkvarnen. Eventuella kringstående personer ska 

befinna sig på ett säkert avstånd från kompostkvarnen när den används. 
 Låt inte barn eller personer som inte har läst bruksanvisningen eller inte känner till 

maskinen få använda den. 
 Användaren är ansvarig för tredje parter när maskinen är i drift. 
 Använd endast kompostkvarnen för dess avsedda ändamål. 
 Varning! Den här maskinen har roterande knivar. 
 Varning! Knivarna stannar inte genast efter att maskinen har stängts av. 
 Stäng alltid maskinen på strömbrytaren, dra ur nätkontakten och vänta tills skärskivan 

har stannat, innan du utför något underhåll på eller rengör maskinen. 
 Det är förbjudet att ta bort eller modifiera de elektriska eller mekaniska 

säkerhetsanordningarna. 

 Använd maskinen endast i dagsljus eller bra belysning. 
 För inte in händerna i inmatningstratten eller utkastet. 
 Om onormala vibrationer uppstår, stäng av motorn och undersök genast orsaken. 

Vibrationer är vanligtvis en varning om att något problem uppstått. 
 Kontrollera att knivarna är säkra innan du startar maskinen. Använd inte 

kompostkvarnen om någon av knivarna inte är ordentligt monterad. 
 Maskinen ska kontrolleras noggrant före användning. Använd bara kompostkvarnen om 

den är i ett bra skick. Om du upptäcker någon defekt på maskinen som kan vara farlig för 
användaren ska du inte använda den förrän defekten har åtgärdats. 

 Byt slitna eller skadade delar av säkerhetsskäl. Använd endast 
originalreservdelar. Delar som inte kommer från tillverkaren kan ha dålig passform 
och eventuellt orsaka kroppsskador. 

 Använd endast kompostkvarnen där den är skyddad mot att utsättas för vatten och 
använd den aldrig i regn. 

 Förvara den på en torr, säker plats utom räckhåll för barn. 
 Denna maskin får inte användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, 

sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet eller kunskaper om den, om de 
inte övervakas eller har fått lära sig hur man använder den av en person som är ansvarig 
för deras säkerhet. 

 Barn bör övervakas så att de inte leker med maskinen. 



 

5.1 Förberedelser 
 Tillåt aldrig barn att använda maskinen 

 Använd inte maskinen nära kringstående personer 
 Bär alltid hörselskydd och skyddsglasögon under användning 
 Undvik att bära löst sittande kläder eller kläder med hängande snören eller band 
 Använd endast maskinen i ett öppet utrymme (t.ex. inte nära väggar eller andra fasta 

föremål) och endast på ett fast och jämnt underlag 
 Använd inte maskinen på en stenlagd yta eller på grusunderlag där material som råkar 

slungas ut kan orsaka skador 
 Innan du startar maskinen ska du kontrollera att alla skruvar, muttrar, bultar och andra 

fästanordningar sitter ordentligt och att skydd och skärmar finns på plats. Byt skadade 
och oläsbara etiketter 

5.2 Användning 
 Innan du startar maskinen ska du kontrollera att inmatningstratten är tom 
 Håll ansikte och kropp på avstånd från inmatningstrattens öppning 
 För inte in händerna, andra kroppsdelar eller kläder i inmatningstratten eller utkastet 

och håll dem på avstånd från rörliga delar 
 Var noga med att alltid hålla balansen på båda fötterna. Sträck dig inte mot maskinen. 

Stå aldrig på en högre nivå än maskinens bas när du matar in material i maskinen 
 Håll alltid avstånd från utkastområdet under drift 
 När du matar in material i maskinen måste du vara extremt försiktig så att inga 

metallbitar, stenar, flaskor, burkar eller andra främmande föremål följer med 
 Om skärmekanismen slår emot något främmande föremål eller om maskinen börjar låta 

annorlunda eller vibrera, ska du stänga av motorn och låta maskinen stanna helt. Koppla 
sedan loss tändstiftskabeln från tändstiftet (elektrisk enhet bortkopplad från 
strömförsörjningen) och vidta följande åtgärder: 

1. Kontrollera om maskinen har skador 
2. Kontrollera om några delar är lösa och spänn dem i så fall 
3. Byt eller reparera eventuella skadade delar med hjälp av likvärdiga delar 
 Låt inte bearbetat material ansamlas i utkastområdet, annars kan detta förhindra ett 

korrekt utkast och orsaka en motreaktion (en s.k. ”kickback”) som gör att material kastas ut 
ur inmatningstratten 

 Om någon blockering uppstår ska du stänga av motorn och koppla loss tändstiftskabeln 
från tändstiftet (elektrisk enhet bortkopplad från strömförsörjningen), innan du rensar bort 
det blockerande skräpet. Håll motorn fri från skräp och annat som kan ansamlas för att 
förhindra att den skadas eller att brand uppstår. Kom ihåg att även om du bara aktiverar 
startmekanismen på den här typen av motordrivna maskiner, så sätts skärknivarna i 
rörelse 

 Se till att alla skydd och skärmar sitter på plats och är i bra skick 
 Mixtra inte med motorregulatorinställningarna; regulatorn ser till att maskinens 

maximala drifthastighet ligger på en säker nivå samt skyddar motorn och alla rörliga 
delar mot skador som kan uppstå vid för höga hastigheter. Ta kontakt med ett 
auktoriserat servicecenter om problem uppstår. 

 Transportera inte maskinen när motorn är igång 
 Stäng av motorn och koppla loss tändstiftskabeln (elektrisk enhet bortkopplad från 

strömförsörjningen) så fort du lämnar arbetsområdet 
 Luta inte maskinen när motorn är igång 



 

5.3 Underhåll och förvaring 
 När maskinen är stoppad för service, inspektion eller förvaring, alternativt för byte av 

något tillbehör, ska du stänga av motorn, koppla loss tändstiftskabeln från tändstiftet 
(elektrisk enhet bortkopplad från strömförsörjningen) och se till att alla rörliga delar har 
stannat helt. Om en nyckel sitter i, ska den tas bort. Låt maskinen svalna före 
inspektioner, justeringar etc. 

 Förvara maskinen på en plats där bränsleångor inte kan komma i kontakt med någon 
öppen låga eller gnistor. Inför en längre tids förvaring ska maskinen köras tom på 
bränsle. Låt maskinen svalna före förvaring. 

 Observera vid service av skärknivarna att skärknivarna fortfarande kan sättas i rörelse 
av den manuella startmekanismen, trots att motorn inte startar på grund av skyddets 
låsningsfunktion. 

5.4 Fler säkerhetsanvisningar för enheter med uppsamlingspåse som tillbehör 
 Stäng av maskinen innan du sätter på eller plockar bort uppsamlingspåsen. 

6 SÄKERHETSVARNINGAR BENSIN 

 
VARNING! Var extra försiktig vid hantering av bränsle. Bensin är extremt 
brandfarlig och ångorna är explosiva. Nedanstående måste följas: 

 
 Använd endast en godkänd bränsledunk. 
 Lossa aldrig bränslelocket och fyll aldrig på bensin när motorn är igång. Låt motorns 

avgassystem svalna före bränslepåfyllning. 
 Rök inte. 
 Fyll aldrig på bränsle inomhus. 
 Förvara aldrig maskinen eller bränsledunkar inomhus, där någon öppen låga, finns som 

t.ex. i en varmvattenberedare. 
 Om du råkar spilla bränsle ska du aldrig starta motorn, utan flytta maskinen från platsen 

där bränsleläckaget skedde innan du startar den. 
 Sätt alltid tillbaka bränslelocket och dra åt det ordentligt efter påfyllning. 
 Om bränsletanken måste tömmas ska detta göras utomhus. 



 

7 MONTERINGSANVISNING 

7.1 Montering av 
inmatningstratten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lyft försiktigt upp inmatningstratten 
 Placera och passa in inmatningstratten 

på dess säte. 
 Spänn åt skruven för att fästa tratten 

ordentligt mot maskinens basenhet. 

 
 
 
 
 
 
 

7.2 Montering av hjulen 
 Lyft upp maskinen något och ta fram hjulet med hjulaxeln. 
 Ta fram en bricka och för in ett stift för att fixera hjulet. 
 Gör samma sak med det andra hjulet 

7.3 Flyttning av kompostkvarnen 
 Stå bakom kompostkvarnen 
 Ta tag i tratthandtaget och trampa på hjulaxeln. 
 Dra ner handtaget för att luta kompostkvarnen bakåt. 
 Nu kan du flytta på kompostkvarnen. 

8 INNAN DU STARTAR MOTORN 

8.1 Olja 
 Använd en detergentolja av hög kvalitet med klassificering API servicekategori SE eller SF. 
 SAE 10W-30 rekommenderas generellt. Annan viskositet som visas i tabellen kan 

användas om medeltemperaturen där du ska använda oljan ligger inom rätt område. 
 Använd inte några specialtillsatser. 

 
8.1.1 Volym motorolja 

Motorn rymmer ca 0,55 liter olja. 



 
8.1.2 Kontroll av oljenivån 

 

Varning! För lite olja kommer att skada motorn allvarligt. 

 
Varning! När du ska kontrollera oljenivån ska du stoppa motorn och placera 
kompostkvarnen på ett jämnt underlag. 

 

 Lyft upp oljestickan och torka den ren med en trasa. 
 Sätt tillbaka oljestickan utan att låsa den på plats. Lyft upp oljestickan och kontrollera oljenivån. 
 Oljenivån ska ligga vid oljestickans övre markering. 
 Om oljenivån ligger nära eller under oljestickans nedre markering, ska du fylla på 

olja. Fyll på sakta och kontrollera sen att oljenivån når upp till den övre markeringen 
på oljestickan. Överfyll inte. 

 Sätt tillbaka oljestickan och lås den på plats. 

 
Varning! Om du använder smutsig olja eller tvåtaktsolja för motorer 
förkortar du motorns livslängd. 

 

 
8.1.3 Bränsle 

 Motorn är godkänd för drift med blyfri bensin, max. 85 oktan. Nytt bränsle förhindrar att 
det bildas klumpar i bränslesystemet. 

 Blanda INTE olja med bensin. 
 Håll bränsletanken fri från damm, vatten och främmande ämnen. 

 Använd INTE bensin som innehåller metanol. 

 
Varning! Gas är extremt brandfarligt; gas exploderar om den utsätts för 
någon antändningskälla. 

 
Varning! Stäng AV motorn och låt den svalna innan du avlägsnar 
bränslelocket. Fyll alltid på bränsle på en väl ventilerad plats. Håll bensin på 
avstånd från gnistor, öppna lågor, värme och andra antändningskällor. 

 
Varning! Överfyll inte bränsle. Bränslenivån ska alltid ligga under 
påfyllningsrörets nedersta underkant i bränsletanken. 



 
Varning! Kontrollera regelbundet bränsleledningar, tank, lock och 
anslutningar avseende sprickor och läckage. Byt vid behov. 

 
Varning! Undvik frekvent hudkontakt med bensin. 

 
Varning! Håll barn och andra känsliga personer på ett säkert avstånd under 
bränslepåfyllningen. 

 

8.1.4 Bränslepåfyllning 

 

 

9 BRUKSANVISNING 

9.1 Innan du startar motorn 

 
 
 
 
 

 Ta bort bränslelocket 
 Fyll tanken till påfyllningsrörets nedersta 

underkant i bränsletanken. Överfyll inte. 
 Torka bort ev. bensinspill. 
 Sätt tillbaka bränslelocket. 
Tankvolym: 1,2 liter 

 

Varning! Om du inte använder korrekt skyddsutrustning riskerar du att få 
skador på ögon och händer samt hörselskador vid användning av 
maskinen. Bär alltid skyddsglasögon, hörselskydd och kraftiga 
arbetshandskar när du använder maskinen 

 
Varning! Löst hängande hår eller kläder kan fastna i maskinen och orsaka 
allvarliga personskador. Bär inte löst sittande kläder och sätt upp håret när 
maskinen är igång. 

 

Det är viktigt att du kontrollerar motoroljan och bränsletanken innan du startar motorn. 



 

9.2 Att starta motorn 

 
 
 

1. Ställ ON/OFF-brytaren i läget ON. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tryck på flödarpumpen 2–3 gånger. Tryck 
inte mer än 5 gånger, annars kan det bli 
problem att starta motorn. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Dra i startsnöret tills motorn startar. 

 
 
 

 
Obs! Om motorn vägrar starta trots upprepade försök, se felsökningsavsnittet. 
Obs! Dra alltid ut startsnöret rakt. Om du drar ut startsnöret snett, gnids snöret mot 
snörhålskanten. Friktionen gör att snöret fransar sig och att det slits fortare. Håll alltid i 
starthandtaget när snöret dras tillbaka. Släpp det aldrig så att det dras tillbaka med en snärt. 
Annars kan snöret haka fast, fransa sig eller skador uppstå på startaggregatet. 

9.3 Varmstart av motor 
 Ställ ON/OFF-strömbrytaren i läget ON. 
 Dra i startsnöret tills motorn startar. 

9.4 Att stoppa motorn 
 Ställ tändningsbrytaren i läget STOP. 



 

9.5 Inmatningstrattens främre del 

 

9.6 Inmatningstrattens bakre del 

 
 

9.7 Materialpåskjutare 

 
 

 
Inmatningstrattens stora, sluttande främre del är 
utformad för att ta hand om löv och mindre 
trädgårdsavfall. Den strimlar och skapar 
kompostavfall genom ett naturligt sug av skräp 
genom knivkammaren. 
Övermata inte och mata inte in i vått eller 
fuktigt material i kompostkvarnen, eftersom 
det kan leda till att knivkammaren och utkastet 
blir igensatta. 

 
 
 
 
 

Inmatningstrattens mindre bakre del tar hand om 
mellanstort till stort trädgårdsavfall. 
Den strimlar och skapar kompostavfall på samma 
sätt som inmatningstrattens främre tratt. Om du 
önskar ett finare kompostavfall kan du köra det 
en gång till genom kompostkvarnen tills du får 
det resultat du önskar. 

 
 
 
 
 
 

 
Använd den medföljande 
materialpåskjutaren för att skjuta på 
resterande material in i trattöppningen. 
ANVÄND INTE HÄNDERNA. 



 

10 UNDERHÅLL 

 
Varning! Innan underhåll påbörjas måste du först stoppa motorn och stänga av 
kompostkvarnen. 

 
Varning! Koppla loss tändstiftskabeln från tändstiftet för att förhindra en 
oavsiktlig start av motorn. 

 
Varning! En oavsiktligt uppkommen gnista kan orsaka brand. 

     Varning! En oavsiktlig start kan orsaka intrassling, traumatisk amputation och 
köttsår. 

 
Försiktighet! Använd bara originalreservdelar. Delar som inte är original kan 
skada motorn och orsaka personskador. Dessutom kan användandet av 
andra delar än originaldelar göra garantin ogiltig. 

 
Regelbundet underhåll förbättrar maskinens prestanda och förlänger dess servicelivslängd. 
Följ anvisningarna och tabellen nedan: 

 Före varje 
användning 

Var 5:e 
driftstimme  
el. efter  
första 
månaden 

Var 25:e 
driftstimme  
el. var 3:e 
månad 

Var 50:e 
driftstimme  
el. varje halvår 

Var 100:e 
drifts-
timme el. 
varje år 

Kolla oljenivån X     

Byt olja  X  X (1)  

Kolla luftfiltret X     

Rengör luftfiltret   X (2)   

Byt luftfilter     X * 

Kolla/rengör 
tändstiftet 

   X  

Byt tändstift     X 

Kolla sväng- 
hjulets bromsbelägg 

   X  

Kolla/justera 
tomgången 

    X (3) 

Kolla/justera  
ventilavståndet 

    X (3) 

Rengör 
förbrännings-
kammaren 

Var 100:e driftstimme (3) 

Kolla 
bränsleledningen 

Vartannat år (byt vid behov) (3) 

* Byt endast papperet i papperselementet 
(1) Byt motorolja var 25:e driftstimme om maskinen används under tung belastning 
eller i höga omgivningstemperaturer. 
(2) Rengör oftare vid dammiga förhållanden eller vid luftburet skräp. Byt luftfilterdelar om 
de är mycket smutsiga. 
(3) Dessa delar ska servas av ditt serviceställe, om du inte har de rätta verktygen själv eller 
är mekaniskt skicklig. Se bruksanvisningen för serviceförfarande. 



 

10.1 Knivunderhåll 

 
Varning! Innan du tar bort inmatningstrattens vred ska du kontrollera att 
maskinen är avstängd och att den har stannat helt. 

 
Varning! Om utkastet blir igensatt eller knivbladen fastnar får du under inga 
omständigheter föra in dina händer i utkastet för att försöka få bort 
blockeringen. Allvarliga skador kan annars uppstå. 

 
 Stäng av maskinen och se till att den har stannat helt. 
 Lossa 5 skruvar så som visas och lyft försiktigt upp inmatningstratten. 

 Skruva loss förankringsskruvarna (2 st.) med ett lämpligt verktyg. 
 Slipa eller byt knivblad, dra sedan åt skruvarna. 
 Stäng tratten och dra åt skruvarna. 

10.2 Oljebyte 
 Låt motorn gå utan bränsle och vänta tills motorn har stannat och svalnat något. 
 Koppla loss tändstiftskabeln och håll den på avstånd från tändstiftet. 
 När motorn fortfarande är varm, tar du bort oljepluggen. Tappa ut oljan på en lämplig behållare. 
 Rengör oljepluggen innan du sätter tillbaka den. 
 Placera motorn på en jämn nivå. Ta bort oljestickan. Fyll på ca 0,3 l ny olja av 

rekommenderad typ till oljestickans övre markering. Överfyll inte. 
 Sätt tillbaka oljestickan. 

 
Varning! Undvik hudkontakt med använd motorolja. Tvätta dig noga med 
tvål och vatten efter oljebyte. 

 
Försiktighet! Använd olja räknas som farligt avfall. Vi rekommenderar att du 
lämnar använd olja till din lokala återvinningscentral i en väl förseglad 
behållare. Kasta inte i olja i hushållssoporna. 

 



 

10.3 Underhåll av luftfilter 
Ett smutsigt luftfilter begränsar luftintaget. Ett regelbundet underhåll av luftfiltret bidrar till att 
förbättra motorns prestanda och minskar utsläppen. 

 
Varning! Rengör aldrig luftfilter med bensin eller något annat lättantändligt 
lösningsmedel. Explosionsrisk! 

 

 
 Avlägsna luftfilterkåpan (A), och ta 

försiktigt bort filterelementet (B). 
 Rengör alla delar 

 Använd tryckluft för att blåsa bort 
smuts från filterelementet. 

 Sätt tillbaka filterelementet och 
luftfilterkåpan. 

 

10.4 Tändstift 
 Rekommenderat tändstift: F7RTC. 
 Stoppa motorn och låt den svalna 

 
Varning! Använd inte ett tändstift med annan märkning än det 
ursprungliga. Det är viktigt att tändstiftet är i gott skick, rent och korrekt 
justerat. 

 
Varning! För bästa prestanda på motorn ska tändstiftet vara fritt från 
kolavlagringar och tändstiftsavståndet ligga inom de specificerade 
rekommendationerna. 

 
 Lossa tändstiftet med en tändstiftsnyckel. 
 Kontrollera tändstiftet visuellt. Om tändstiftet är slitet, smutsigt eller har sprickor ska du 

byta det till ett nytt av rekommenderad typ och med rätt värmetal. 
 Rätt tändstiftsavstånd är 0,70 till 0,80 mm. 
 Skruva fast tändstiftet igen 
 Åtdragningsmoment tändstift; 25–30 Nm. 

 
Varning! Om tändstiftet inte är ordentligt åtdraget kan det påverka motorns 
prestanda negativt och orsaka bestående motorskador. 

 
10.5 Förbränningsavlagringar 
Vi rekommenderar att du avlägsnar förbränningsavlagringar från cylindern, cylinderhuvudet, 
kolvtoppen och runt ventilerna efter 100–300 driftstimmar. 

10.6 Ljuddämpare 

 
Varning! Rör inte vid ljuddämparen om motorn precis varit igång.  Låt den 
svalna innan du rör vid den. 



 

10.7 Transport och förvaring 
Om motorn ska förvaras längre än 1 månad: 
 Förvara den på en torr, ren plats 
 Kör motorn tills bränsletanken är tom och motorn stannar, alternativt tillsätt en 

bensinstabilisator och kör motorn efter tillsättningen i flera minuter för att stabilisatorn 
ska cirkulera. 

 
Varning! Bensin är brandfarlig. Bränsle eller bränsleångor kan orsaka 
explosion. Inga gnistor eller öppna lågor får förekomma inom 
arbetsområdet. 

 
 Byt motorsmörjolja. 
 Rengör motorns utsida. 
 Ta bort tändstiftet, häll i en tesked ny motorolja i cylindern. Sätt tillbaka tändstiftet och 

anslut tändstiftskabeln. Dra sakta i startsnöret flera gånger för att oljan ska fördelas i 
motorn. 

 Dra sakta i starthandtaget tills du känner motstånd. Sluta då att dra. I detta läge är 
ventilerna stängda, vilket förhindrar att damm och rost kommer in i cylindern. 

 Täck över motorn noggrant för att skydda den mot damm. 

 
Varning! När du utför service på motorn ska du inspektera kniven eller 
rengöra motorhöljets undersida. Se till att du vänder motorn så att 
tändstiftet hamnar på ovansidan. Om motorn transporteras eller vänds så 
att tändstiftet hamnar på undersidan, händer följande: 

 
Motorn ryker  

Motorn svårstartad  

Smuts på tändstiftet 

Olje- eller bensinmättning av luftfiltret. 



11 FELSÖKNING 
Problem Trolig orsak Åtgärd 

 
 
 

Motorn startar inte 

Motorbrytaren i läget OFF Ställ brytaren i läget ON 

Tändstiftskabeln inte 
ansluten till tändstiftet, 
eller dåligt tändstift. 

Anslut tändstiftskabeln eller 
byt tändstift. 

Ingen eller gammal 
bensin. 

Fyll tanken om den är tom. Tappa ur 
bensinen om tanken är full och fyll på 
ny bensin. 

Smutsigt luftfilter. Rensa luftfiltret. 

Låg motoroljenivå. Tillsätt olja i motorn. 

Igensatt bränsleledning. Rensa bränsleledningen. 

Motorn går 
ojämnt 

Smutsigt luftfilter. Rengör luftfiltret 

Gammal bensin, vatten 
eller smuts i bensinen, 
igensatt bränsleledning. 

Tappa ur bensintanken, rensa 
bränsleledningen och fyll tanken 
med ny bensin. 

 
Motorn blir för varm 

Flis och sågspån kring 
motorn. Torka rent runt motorn. 

Smutsigt luftfilter Rensa luftfiltret. 

 
 

Maskinen vibrerar 
eller låter konstigt 

 
Lösa eller skadade delar. 

Kontrollera knivar, motknivar, rotor 
och alla anslutningar. Spänn, 
reparera eller byt lösa eller skadade 
delar. 

Trärester eller träbitar 
har fastnat på rotorn eller 
knivarna. 

 

Rengör rotorn och knivarna. 

Kompostkvarnen 
flisar eller strimlar 
inte längre bra. 

Slöa eller skadade knivar 
och motknivar 

Slipa eller byt knivar och kontrollera 
att motknivarna inte har skador. 

Lös, sliten eller skadad 
kilrem. Byt eller spänn kilremmen. 

Inget eller långsamt 
utkast av träflis från 
utkastet. 

 

Igensatt utkast eller 
inmatningstratt. 

Stäng AV motorn, koppla loss 
tändstiftet och rensa maskinen. 



 

12 TEKNISKA DATA 
Motortyp 4-takts, toppventil, 1-cylindrig, stående axel 

Cylindervolym 159 cm³ 

Effekt 3,0 kW 

Kylsystem Luftkyld 

Max. skärdiameter 50 mm 

Tändningssystem Transistoriserad magnettändning 

Max. skärhastighet 2 570 min-1 

Max. motorhastighet 3 600 min-1 

Knivbladstyp H-typ 

Startsystem Rekylstart 

Bränslevolym 1,2 l 

Oljevolym 0,55 l 

Bränsletyp Blyfri bensin 

13 MILJÖN 
När din maskin är uttjänt får du inte kasta den i hushållssoporna, utan avfallssortera 
den på ett miljövänligt sätt. 
Använd motorolja lämnas också för avfallssortering. Vi föreslår att du lämnar in den till ditt 
lokala servicecenter. Kasta inte olja i hushållssoporna och häll inte ut den i naturen. 
 
 
Konsumentkontakt 
Arc E-commerce AB 
Box 3124 
13603 Haninge 
Sverige 


