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HBTI 75
Benzintrimmer

Brugsanvisning - Oversættelse af den originale driftsvejledning
Læs instruktionerne, inden maskinen tages i brug!
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FORKLARINGTIL HENVISNINGSSKILTENE PÅ ENHEDEN

1.   Advarsel!
2.   Brugsanvisningen skal læses inden ibrugtagningen!
3.   Benyt øjen-/hoved- og høreværn!
4.   Benyt skridfast fodtøj!
5.   Benyt beskyttelseshandsker!
6.   Afstanden mellem maskinen og andre personer skal være mindst 15 meter!
7.   Vær opmærksom på udslyngede dele 
8.   Undgå brug af knivpåsatser
9.   Maksimale omdrejningstal
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Tekniske data

Motoreffekt                      kW 0,75 
Motortyp  2-Takt-Motor, luftgekühlt, Chromzylinder 
Kubikindhold cm³ 25
Brændstof benzin/olie-blanding  40:1  
Tankindhold ml    450 
Tomgangshastighed min-1 3000 
Max. motoromdrejningstal                  min-1                                 10500                   
Max. Drehzahl Doppelfaden  min-1 8500  
Skærebredde  cm 38  
Trådtykkelse mm 2,0
Trådlængde m 2 x 2,5
Trådforlængelse   tastautomatik
Vægt kg 5,5
Lydtryksniveau                               dB (A)  101,6 [K 3,0 dB(A)] 
Vibrationer ved tophastighed       m/s²     9,95   [K 1,5 m/s2] 
Vibrationer ved tomgang m/s²    5,50   [K 1,5 m/s2]   
Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
Apparaterne er konstrueret efter bestemmelserne iht., EN ISO 11806-1, og opfylder fuldstændigt bestemmelserne i 
loven om produktsikkerhed.

Benzintrimmer HBTI 75

Forskrift: Det oplyste vibrationsniveau er blevet målt med standardudstyr og kan anvendes både til sammenligning 
med andre benzindrevet apparater og til det midlertidige skøn af belastningen ved vibrationer.
ADVARSEL! Vibrationsniveauet kan ændre sig afhængigt af brugen af maskinen og dens udstyr, og niveauet kan 
være højere end det oplyste. Det er nødvendigt at fastlægge sikkerhedsforanstaltningerne til beskyttelse af bruge-
ren. De skal være baseret på et skøn af belastningen som følge af vibrationerne ved den konkrete brug. I denne 
forbindelse er det nødvendigt at tage højde for alle funktionscyklussens faser; eksempelvis slukning eller funktion 
uden produkt.
ADVARSEL! Langvarig udsættelse forvibrationer kan medføre skader og neurovaskulære forstyrrelser (nærmere 
betegnet: “Raynaud’s fænomen” eller “hvid hånd”), specielt hos mennesker, der lider af kredsløbsforstyrrelser. Symp-
tomerne, som kan involvere hænder, håndled og fingre, viser sig som tab af følsomhed, sløvhed, kløen, smerter, af-
farvning og ændring i hudens struktur. Disse virkninger kan forstærkes af en lav rumtemperatur og/eller et overdrevet 
greb på hånd tagene. Så snart symptomerne viser sig, reducér da maskinens anvendelsestid og kontakt en læge. 
Advarsel! Denne maskine producerer et elektromagnetisk felt, når den er i brug. Dette felt kan under visse omstæn-
digheder påvirke aktive eller passive medicinske implantater. For at forringe faren for at blive udsat for en alvorlig 
kvæstelse, evt. med døden til følge, anbefales det, at personer med medicinske implantater spørger deres læge eller 
producenten af det medicinske implantat, før maskinen betjenes.
Brug ikke maskinen i miljøer og på tidspunkter, hvor det kan være generende.
Oplysninger om støjemission iht. den tyske lov om produktsikkerhed (ProdSG) og EF-maskindirektivet: Lydtryks-
niveauet på arbejdspladsen kan overskride 80 dB (A). I dette tilfælde er det nødvendigt, at brugeren træffer støjbe-
skyttelsesforanstaltninger (f.eks. anvendelse af høreværn).

Pas på: Støjbeskyttelse! Vær ved monteringen op-mærksom på de regionale forskrifter



SKKERHEDSANVISNINGERI  

Giv agt!

Når man benytter udstyret, skal man overholde nogle få 
sikkerhedsregler for at forebygge person- og tingskader. 
Man skal derfor læse betjeningsvejledningen/sikkerheds-
anvisningerne grundigt. Denne skal opbevares forsvar-
ligt, så man altid har hurtig adgang til alle de indeholdte 
informationer. Hvis udstyret overdrages til andre perso-
ner, skal denne betjeningsvejledning/sikkerhedsanvisnin-
ger følge med. Producenten påtager sig intet ansvar for 
evt. ulykker eller skader, der kan føres tilbage til mang-
lende iagttagelse af denne vejledning og sikkerhedsan-
visningerne.

1. Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL
Læs alle sikkerhedsanvisninger og instrukser. Mang-
lende iagttagelse af sikkerhedsanvisninger og instrukser 
kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlige per-
sonskader.
Alle sikkerhedsanvisninger og instrukser skal opbe-
vares med henblik på fremtidig brug.

Sikkerhedsudstyr  
Når man arbejder med udstyret, skal den pågældende 
plastbeskyttelsesafdækning for kniv- eller tråddrift være 
monteret for at forhindre udslyngning af genstande. Den 
indbyggede kniv i skæretråds-beskyttelsesskærmen af-
skærer automatisk tråden i den optimale længde.
1.  Læs brugsanvisningen grundigt igennem. Sørg for at 

blive fortrolig med indstillingerne og den korrekte an-
vendelse af maskinen.

2.  Lad aldrig børn eller andre personer, som ikke kender 
brugsanvisningen, benytte maskinen. Lokale bestem-
melser kan indeholde begrænsninger mht. mindsteal-
der.

3.  Man må aldrig klippe græs, mens andre personer, 
især børn eller dyr, er i nærheden.
Advarsel:
Der skal overholdes en sikkerhedsafstand på 15 me-
ter. Hvis andre personer nærmer sig, skal man omgå-
ende slukke maskinen.
Vær opmærksom på, at maskinføreren eller brugeren 
er ansvarlig for evt. ulykker med andre personer eller 
disses ejendom.

Forberedende foranstaltninger
1.  Under selve klipningen skal man altid bære kraftigt 

fodtøj og lange bukser. Man må aldrig klippe barfodet 
eller kun iført lette sandaler.

2.  Kontrollér det terræn, hvor maskinen skal benyttes, 
og fjern alle genstande, som kan blive oprevet og 
bortslynget.

3.  Advarsel: Benzin er ekstremt brændbar:
 - Benzin må kun opbevares i hertil beregnede behol-
dere.

 - Der må kun tankes i det fri, og man må ikke ryge 
under selve tankningen.

 - Benzin skal påfyldes, inden motoren startes. Mens 
motoren kører, eller når maskinen er varm, må man 
ikke åbne tankdækslet eller påfylde benzin.

 - Hvis der er løbet overskydende benzin ud, må man 
ikke forsøge at starte motoren. Man skal i stedet 
fjerne maskinen fra det område, der er forurenet 
med benzin. Undgå at tænde maskinen, før alle 
benzindampe er fordampet. 

 - af sikkerhedsmæssige årsager skal benzintank og 
andre tanklukninger udskiftes, hvis disse bliver be-
skadiget.

4.  Defekte lyddæmpere skal udskiftes.
5.  Inden brug skal man altid kontrollere visuelt, om klip-

peværktøj, fastgørelsesbolte og hele klippeenheden 
er slidt eller beskadiget. For at undgå ubalance må 
slidte eller beskadigede klippeværktøjer og fastgørel-
sesbolte kun udskiftes sætvist.

Håndtering
1.  Der skal benyttes tætsiddende, solidt arbejdstøj, 

der yder beskyttelse, som fx lange bukser, sikre ar-
bejdssko, robuste arbejdshandsker, hjelm, beskyt-
telsesmaske til beskyttelse af ansigtet eller beskyttel-
sesbriller til beskyttelse af øjnene og ørepropper eller 
anden form for høreværn mod støj.

2.  Maskinen skal opbevares på et sikkert sted. Ben-
zindækslet skal åbnes langsomt for at aflaste evt. 
tryk, der måtte være dannet i benzintanken. For at 
forebygge brandfare skal man fjerne maskinen mindst 
3 meter fra tankningsområdet, inden man starter den.

3.  Sluk for maskinen, inden den efterlades.
4.  Hold altid maskinen fast med begge hænder. Her-

ved skal tommelfingeren og de øvrige fingre omslutte 
grebene.

5.  Kontrollér, at skruer og forbindelseselementer er 
spændt ordentligt fast. Maskinen må aldrig benyt-
tes, hvis den ikke er indstillet korrekt eller ikke er sam-
let fuldstændigt.

6.  Kontrollér, at grebene er tørre og rene, og at der 
ikke sidder benzinrester på dem.

7.  Trådhovedet føres i den ønskede højde. Undgå, at 
små genstande (fx sten) kommer i kontakt med tråd-
hovedet. Ved klippearbejde på skråninger skal man 
altid stille sig under klippeudstyret. Man må aldrig 
klippe eller trimme på glatte, skridfarlige bakker eller 
skråninger.

8.  Kontrollér det terræn, der skal arbejdes på, faste 
genstande som sten og lignende kan blive slynget 
bort. Fare for personskade!

9.  Hold alle kropsdele og alle beklædningsdele på 
afstand af trådhovedet, når du starter motoren, eller 
mens den kører. Inden du starter motoren, skal du 
sikre dig, at trådhovedet ikke kan komme i berøring 
med nogen forhindring.

10. Sluk altid motoren, inder der foretages (justerings)
arbejde på klippeudstyret.

11. Opbevar maskine og tilbehør sikkert og beskyttet 
mod åben ild og varme-/gnistkilder som gasvand-
varmere, tørretumblere, oliebrændeovne eller bær-
bare radiatorer mv.

12. Hold altid beskyttelsesskjoldet, trådhovedet og moto-
ren fri for græsrester.
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13. Kun tilstrækkeligt uddannede personer og voks-
ne må betjene, indstille og vedligeholdelse maski-
nen.

14. Hvis du ikke er fortrolig med trimmeren, kan du 
øve dig i at omgås den, mens motoren er slukket 
(FRA/OFF).

15. Kontrollér altid terrænnet i forvejen, faste gen-
stande som metaldele, flasker, sten o.lign. kan blive 
slynget bort og forårsage alvorlige personskader 
for brugeren samt beskadige maskinen permanent. 
Skulle du komme til at berøre en fast genstand med 
trimmeren, skal du omgående slukke motoren og 
undersøge maskinen for evt. skader. Man må aldrig 
benytte maskinen, hvis den er beskadiget eller op-
viser tegn på fejl og mangler.

16. Trimning og klipning skal altid foregå i det øverste 
omdrejningstal-område. Når du påbegynder græs-
klipningen, eller når du trimmer, må du aldrig lade 
motoren køre med lavere omdrejningstal.

17. Maskinen må kun benyttes til det tiltænkte anven-
delsesformål som trimning eller klipning af ukrudt.

18. Trådhovedet må aldrig holdes over knæhøjde, når 
maskinen benyttes.

19. Maskinen må ikke benyttes, hvis der forefindes til-
skuere eller dyr i umiddelbar nærhed. Under klippear-
bejdet skal der være en mindsteafstand på 15 meter 
mellem bruger og andre personer eller dyr. Ved klip-
pearbejde helt ned til jordoverflader skal der være en 
mindsteafstand på 30 meter.

20. Ved klippearbejde på skråninger skal man altid 
stille sig under klippeudstyret. Du må kun arbejde på 
skråninger og bakker, hvis du har sikker og fast grund 
under fødderne.

Ekstra anvisninger
1.  DER MÅ IKKE BENYTTES ANDET BRÆNDSTOF 

end det, der er anbefalet i betjeningsvejledningen. 
Følg altid instrukserne i afsnittet „Brændstof og olie“ i 
denne vejledning. Undgå at bruge benzin, der ikke er 
blandet korrekt med 2-takt-motorolie. Ellers kan der 
opstå varige skader på motoren, hvorved producent-
garantien bortfalder.

2.  UNDLAD AT RYGE, mens du tanker eller benytter 
maskinen.

3.  UNDLAD AT BENYTTE MASKINEN UDEN UD-
STØDNINGSRØR og korrekt monteret udstødnings-
beskyttelse.

4.  UNDLAD AT RØRE VED UDSTØDNINGSRØRET, 
hverken med hænder eller andre kropsdele. Hold ma-
skinen således, at tommelfingeren og de øvrige fingre 
omslutter grebene. 

5.  UNDLAD AT BENYTTE MASKINEN I UBEKVEMME 
STILLINGER, dvs. i situationer, hvor du ikke er i ba-
lance, hvor du har udstrakte arme eller kun betjener 
maskinen med én hånd. Benyt altid begge hænder til 
at betjene maskinen, og sørg for, at tommelfingeren 
og de øvrige fingre altid omslutter grebene.

6.  Hold altid trådhovedet på jorden, når maskinen benyt-
tes.

7.  Benyt plænetrimmeren/motorbuskrydderen til det til-
tænkte anvendelsesformål som fx plænetrimning og 
klippearbejde.

8.  Undlad at benytte maskinen i længere perioder ad 
gangen; hold pauser med jævne mellemrum.

9.  UNDLAD AT BENYTTE MASKINEN UNDER PÅ-
VIRKNING AF ALKOHOL- ELLER MEDIKAMEN-
TER.

10. MASKINEN MÅ KUN BENYTTES, NÅR BESKYT-
TELSESAFDÆKNINGEN OG/ELLER -UDSTYRET 
ER MONTERET OG I GOD STAND.

11. Eventuelle ændringer, påbygninger eller afmonterin-
ger på produktet kan bringe den personlige sikkerhed 
i fare og bevirke, at producentens garanti bortfalder.

12. Maskinen må aldrig anvendes i nærheden af brænd-
bare væsker eller gasser, hverken indendørs eller 
udendørs. Der kan opstå eksplosioner og/eller brand.

13. UNDLAD AT BENYTTE ANDRE KLIPPEVÆRK-
TØJER. Af hensyn til egen sikkerhed må man kun 
benytte tilbehør og ekstraudstyr, som er anført i be-
tjeningsvejledningen eller anbefalet eller angivet af 
producenten. Brugen af andre værktøjer eller tilbe-
hørsdele end dem, der er anbefalet i betjeningsvej-
ledningen eller i kataloget, kan medføre personska-
der for dig.

Delenes betegnelse (Abb. A, B, C)
1. Snørehoved
2. Skæretråd
3. Beskyttelsesafdækning
4. Skaft / tilslutningskobling
5. Håndtag
6. Tændingskontakt
7. Låsearm
8. Gashåndtag
9. Fastgørelsesøje til bæresele

10. Startspjæld / choker
11. Starthåndtag
12. Tændrørshætte
13. Luftfilterhus
14. Benzintank
15. Hus til motor og starter
16. Brændstofpumpe „Primer“
17. Skulderbærerem
18. Tilslutningskoblingen
19. Tændrørsnøgle
20. Nøgle til spoleskift
21. Olie/benzin-blandingsflaske
22. Unbrakonøgle

Leveringen omfatter:
• Åbn pakken, og tag maskinen forsigtigt ud. 

• Fjern emballagematerialet samt indpaknings- 
og transportsikringer (hvis sådanne findes) 
(Fig. P1)

• Kontrollér, om leverancen er komplet.
• Kontrollér maskinen og tilbehørsdelene for evt. trans-

portskader.
• Opbevar så vidt muligt indpakningen, indtil garantipe-

rioden er udløbet.
GIV AGT
Maskine og emballeringsmateriale er ikke legetøj! 
Børn må ikke lege med plasticposer, folier og små-
dele! Der er slugnings- og kvælningsfare!
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Korrekt brug
Maskinen er beregnet til klipning af plæner og græsarea-
ler. Iagttagelse af den vedlagte brugsanvisning fra produ-
centen er en forudsætning for korrekt brug af maskinen. 
Enhver anden anvendelse, som ikke er udtrykkeligt tilladt 
i denne vejledning, kan medføre beskadigelser af ap-
paratet og udgøre en fare for brugeren. Man skal være 
yderst opmærksom på begrænsningerne i sikkerhedsan-
visningerne. Bemærk venligst, at vores udstyr hverken 
er konstrueret eller beregnet til erhvervsmæssig, hånd-
værksmæssig eller industriel brug. Vi frasiger os ethvert 
ansvar, hvis udstyret anvendes i erhvervsmæssigt, hånd-
værksmæssigt eller industrielt øjemed eller lignende.
Giv agt! Af hensyn til brugerens risiko for fysiske skader 
må benzinmotor-buskrydderen ikke anvendes til følgen-
de: Rydning af gangstier eller som kværn til knusning af 
afklip fra træer eller hække. Endvidere må benzinmotor-
buskrydderen ikke anvendes til udjævning af ujævnheder 
på jordoverflade som fx muldvarpeskud. Af sikkerheds-
mæssige årsager må benzinmotor-buskrydderen ikke 
anvendes som drivaggregat for andre arbejdsredskaber 
eller værktøjssæt af nogen art. Maskinen må kun anven-
des til det formål, den er beregnet til. Enhver anden eller 
videregående anvendelse er ikke tilladt. Producenten fra-
siger sig ethvert ansvar for evt. (person)skader af enhver 
art som følge at ikke-tilladt brug.

Inden ibrugtagning
1 Montering
1. Montering af føringsskaft (fig. D - E)
Løsn vingeskruen (A) på koblingsmuffen (B), træk i 
knappen (D), indsæt drivakslen (C) og få den til at fal-
de i hak. Sørg for, at drivakslerne glider ind i hinanden 
inden i føringsskaftet (drej evt. en smule på spolehove-
det). Spænd herefter vingeskruen (A) til, som vist i fig. 4b. 
Efter den første samling er det herefter kun nødvendigt 
at løsne vingeskruen og aktivere skaftet for at demontere 
føringsskaftet.

2. Montering af beskyttelsesafdækning (fig. F1 - F2)
Sæt beskyttelsesafdækningen på nederste føringsskaft 
(fig. F1). Skru beskyttelsesafdækningen fast med skru-
esættet (fig. F2).

3. Montering af bæresele (fig. G)
Læg skulderselen om højre skulder. 
Bæreselen gør det muligt at arbejde ergonomisk og 
sikkert med trimmeren. Hægt bæreselen fast i fast-
gørelsesøjet (fig. G/ pos.9). 

4. Montering af ekstra håndtag (fig. G1 – G3)
Løsn vingemøtrikkerne på håndtagets fastgørelsesskru-
en (fig. G1/pos. 1). Tag møtrikkerne og fastgørelsesskru-
en (fig. G1/pos. 3) af håndtaget, og sæt dette på føringss-
kaftet (fig. G2). Skru nu håndtaget fast på føringsskaftet 
(fig. G3).

Indstilling af bæresele
Læg skulderselen om højre skulder. 
Indstil selens længde således, at klippeværktøjet er pa-
rallelt med jorden i indsat tilstand. Man bestemmer det 

indsætningspunkt, der er rigtigt for det monterede klippe-
værktøj, ved at lave nogle øvelsessvingbevægelser med 
slukket motor. (fig. I)
GIV AGT! Der skal altid benyttes bæresele. Selen fastgøres 
på maskinen umiddelbart efter start, mens motoren kører 
i tomgang.  Inden man affører sig bæreselen, skal man 
altid først huske at slukke motoren.
Inden hver brug skal man kontrollere maskinen for:
• Tæthed i brændstofsystemet.
• Fejlfri tilstand og fuldstændighed af beskyttelsesudstyr 

og klippeudstyr.
• Fast montering af samtlige forskruninger.

Brændstof og olie
Anbefalet brændstof
Der må kun benyttes en blanding af blyfri benzin og sær-
lig 2-takt-motorolie. Brændstofblandingen skal blandes 
ifølge brændstof-blandingstabellen.
Giv agt: Der må ikke anvendes en brændstofblanding, 
som er mere end 90 dage gammel.
Giv agt: Der må ikke anvendes 2-takt-olie, som anbefa-
ler et blandingsforhold på 100:1. I tilfælde af motorskade 
pga. utilstrækkelig smøring bortfalder producentens mo-
torgaranti.
Giv agt: Til transport og opbevaring af brændstof må der 
kun anvendes hertil indrettede og godkendte beholdere.
Kom altid den rigtige mængde benzin og 2-takt-olie i den 
medfølgende blandingsflaske (se påtrykt skala). Ryst 
herefter beholderen grundigt.

Brændstof-blandings-tabel
Blandingsmetode: 40 dele benzin til 1 del olie

 Benzin 2-takt-olie
 1 liter 25 ml
 5 liter 125 ml

Betjening
Husk at iagttage lovmæssige bestemmelser vedr. støjbe-
skyttelse, som kan være forskellige fra sted til sted.
Starten bei kaltem Motor
Füllen Sie den Tank mit einer angemessenen Menge
Benzin/Öl-Gemisch. Siehe auch Treibstoff und Öl.
1.  Gerät auf eine harte, ebene Fläche stellen.
2.  Choke-Hebel (Abb. A/Pos. 10) auf „I / I“ stellen.
3.  Kraftstoffpumpe (Primer) (Abb. H) 10x drücken.
4.  Ein-/ Aus-Schalter (Abb. A/Pos. 6) auf „I“ schalten.
5.  Drücken Sie die Gashebelsperre (Abb. A/Pos. 7) und 

halten Sie das Gerät bei vollständig gedrücktem Ga-
shebel mit einer Hand gut fest.

6. Mit der anderen Hand die Starterleine (Abb. A/Pos. 
11) bis zum ersten Widerstand herausziehen. Jetzt 
die Startleine 8x rasch anziehen. 
Giv agt: Undlad at slippe startsnoren, så den ruller 
tilbage. Dette kan medføre beskadigelser.
Giv agt: Via den fastlåste gasregulering begynder 
klippeværktøjet at arbejde i takt med den startende 
motor.
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7.  Når motoren er startet, stiller man straks chokeren på 
„I I I“ og lader maskinen køre varm i ca. 3 sek.

Hvis motoren ikke starter, gentager man trin 1-7.
Bemærk følgende: Hvis motoren ikke starter efter gen-
tagne startforsøg, skal man se afsnittet „Fejlafhjælpning 
på motoren“. 
Bemærk følgende: Husk altid at trække startsnoren lige 
ud. Hvis den trækkes ud i en vinkel, sker der friktion mod 
øjet. Via denne friktion afsvedes snoren og vil hurtige bli-
ve slidt. Hold altid fast i startergrebet, mens snoren træk-
ker sig tilbage igen. Lad aldrig snoren springe tilbage fra 
den udtrukne position.

Start når motoren er varm
(Maskinen har været slukket i max 15-20 min.)
1. Anbring maskinen på en hård, plan overflade.
2. Stil Tænd/Sluk-kontakten på „I“.
3. Tryk gasreguleringen helt ind.
4. Hold godt fast i maskinen, og træk ud i startsnoren, til 

du mærker den første modstand. Nu rykker du hurtigt 
i startsnoren. Maskinen bør starte efter 1-2 træk. Hvis 
maskinen stadig ikke er startet efter 6 træk, gentager 
man trin 1-7 under ”Start når motoren er kold”.

Standsning af motoren
Nødstop-procedure:
Hvis det er nødvendigt at stoppe maskinen omgående, 
stiller man Tænd/Sluk-kontakten på „Stop“ eller „0“

Normal procedure:
Slip gashåndtaget, og vent, til motoren overgår til tom-
gangshastighed. Stil Tænd/Sluk-kontakten på „Stop“ el-
ler „0“.

ARBEJDSTIP
Inden du bruger maskinen for alvor, skal du øve samtlige 
arbejdsteknikker med slukket motor.

FORLÆNGELSE AF SKÆRETRÅD
Vigtigt: Anvend ingen metaltråd eller nogen form for me-
taltråd med plastbeklædning i snørehovedet. Dette kan 
medføre alvorlig tilskadekomst af brugeren.
Lad motoren køre med fuldgas og berør jorden med snø-
rehovedet (1) for at forlænge skæretråden. Tråden for-
længes automatisk. Kniven ved afskærmningen afkorter 
tråden til den nødvendige længde (ill. M1).
BEMÆRK: Fjern regelmæssigt alle græs- og ukrudts-
rester for at undgå overhedning af skaftrøret. Græs- og 
ukrudtsrester bliver hængende neden for afskærmningen 
(ill. M2). Dette forhindrer tilstrækkelig køling af skaftrø-
ret. Fjern forsigtigt resterne med en skruetrækker eller 
lignende.

TRIMNING
Trimmeren, når den er forsvarligt udstyret med afskærm-
ning og snørehoved, trimmer højt græs/buskads og 
ukrudt på vanskeligt tilgængelige steder - langs hegn, 
vægge, fundamenter og omkring træstammer. Trimme-
ren kan også anvendes til skæreopgaver helt ned til jor-
den (f.eks. oprydningsarbejde i haven og på overskueligt, 
tæt bevokset terræn).

HENVISNING:  På trods af brug af stor forsigtighed med-
fører trimning ved fundamenter, stenmure osv. til en for-
øget trådslitage.

TRIMNING / SKÆRING
Sving trimmeren fra den ene side til den anden som en 
le. Hold altid snørehovedet parallelt i forhold til jorden. 
Kontroller området og bestem den ønskede skærehøjde. 
Før og hold snørehovedet i den ønskede højde med hen-
syn til ensartet skæring (ill. M3). 

TRIMNING NÆR JORDEN
Før trimmeren lige med en let hældning fremad, således 
at den lige netop er over jorden. Arbejd altid væk fra krop-
pen og aldrig i retning af dig selv.

TRIMNING VED HEGN OG FUNDAMENTER 
For at kunne trimme ved hegn, stolper, stenmure og fun-
damenter, før apparatet langsomt og forsigtigt uden at slå 
tråden mod hindringer. Hvis skæreværktøjet rammer en 
fast hindring (sten, mur, træstamme e.l.), er der fare for 
tilbagestød og forøget slitage af tråden.

TRIMNING OMKRING TRÆSTAMMER
Før trimmeren forsigtigt og langsomt omkring træstam-
mer, således at skæretråden ikke berører træbarken. 
Skær fra venstre mod højre omkring træstammer. Grib 
græs og ukrudt med trådens spids og hæld snørehove-
det let fremad.
Advarsel: Vær altid meget forsigtig undre (græs)slå-
ningsarbejdet. Under udførelse af sådant arbejde skal 
man holde en afstand på 30 meter mellem sig selv og 
andre mennesker eller dyr.

MEJNING
Ved mejning skæres planterne helt ned til jordbunden. 
Hæld hertil snørehovedet mod venstre i en 30 graders 
vinkel. Indstil håndtaget i den ønskede position. Vær op-
mærksom på den forøgede fare for kvæstelser af bruge-
ren, tilskuere og dyr samt faren for materielle skader på 
grund af genstande, som slynges bort (f.eks. sten) (ill. 
M4).
Advarsel: Maskinen må ikke bruges til at fjerne genstan-
de fra gangstier mv.! Maskinen er et kraftfuldt værktøj, 
og små sten eller andre genstande kan blive slynget 15 
meter og længere væk og forårsage personskader eller 
skader på biler, huse og vinduer.

RENGØRING, VEDLIGEHOLDELSE OG 
RESERVEDELSBESTILLING
Rengøring
• Hold beskyttelsesudstyr, luftriller og motorhus så støv- 

og smudsfrit som muligt. Tør maskinen af med en ren 
klud, eller blæs den ren med trykluft ved lavt tryk.

• Vi anbefaler, at man rengør maskinen umiddelbart ef-
ter hver brug.

• Husk at rengøre maskinen med jævne mellemrum 
med en fugtig klud og en smule smøresæbe. Undgå 
brug af rengørings- eller opløsningsmidler; disse kan 
angribe maskinens plastdele. Sørg for, at der ikke kan 
trænge vand ind i maskinens indre.
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Vedligeholdelse 
Inden påbegyndelse af vedligeholdelsesarbejde skal man 
altid slukke maskinen og afmontere tændrørshætten.

Udskiftning af trådspole/skæretråd
1. Drej holdeskruen (fig. N1/pos. G) af imod urets retning, 

og fjern den (fig. N1/N2). Hvis dette ikke er muligt med 
hånden, kan man tage nøglen (fig. C/pos. 20) til hjælp.

2. Fjern spolen (fig. N3/pos. H) og fjederen (fig. N3/pos. 
I) fra spindlen (fig. N3/pos. J). 

Nedenstående underpunkter skal kun udføres, hvis kun 
tråden og ikke hele spindlen skal udskiftes:

• Fjern den resterende skæretråd fra spolen.
• Læg en ny skæretråd sammen i midten, og anbring 

sløjfen i en slids i spoledeleren (fig. N4).
• Vikl tråden stramt på, som vist i figuren, imod urets 

retning (fig. N5), så spoledelerens to halvdele ad-
skilles fra hinanden. Vikl hele tråden på, på nær de 
sidste 15 cm.

3. Fastgør hver trådende i en slids (fig. N6/pos. L) på 
den modsatte side af spolen.

4. Sæt fjederen ind i spolen, og træk hver trådende gen-
nem øjet i spoleholderen (fig. N3/pos. K).

5. Indsæt spolen i spoleholderen. Kontrollér, at fjederen 
glider ind på spindlen og ikke sætter sig fast.

6. Pres spolen ind i spoleholderen med den ene hånd, og 
skru holdeskruen fast med den anden hånd (fig. N7).

7. Træk hårdt i hver trådende for at løsne tråden fra 
slidserne.

8. Skær den overskydende tråd af, så der er ca. 13 cm 
tilbage. Herved reduceres belastningen på motoren 
under start og opvarmning.

Vedligeholdelse af luftfilter (fig. J1 - J2)
Tilsmudsede luftfiltre forringer motorydelsen pga. for lav 
lufttilførsel til karburatoren. Derfor er regelmæssig kon-
trol en nødvendigt. Luftfilteret bør kontrolleres for hver 25 
driftstimer og renses efter behov. Ved meget støvholdig 
luft skal luftfiltret kontrolleres hyppigere.
1. Fjern luftfilterdækslet (fig. J1-J2)
2. Tag filterelementet 
3. Rengør filterelementet via udbankning eller udblæs-

ning.
4. Samlingen sker i omvendt rækkefølge.
Giv agt: Luftfiltre må aldrig renses med benzin eller 
brændbare opløsningsmidler.

Vedligeholdelse af tændrør
Tændrørs-elektrodeafstand = 0,6 mm. Spænd tændrøret 
til med 12 til 15 Nm. Tændrøret skal kontrolleres første 
gang for tilsmudsning efter 10 driftstimer og evt. renses 
med en kobbertrådsbørste. Herefter skal tændrøret vedli-
geholdes for hver 50 driftstimer.
1. Tag tændrørshætten (fig. K1) af med en drejebevæ-

gelse.
2. Fjern tændrøret (fig. K2) med den medfølgende 

tændrørsnøgle (fig. C/Pos. 19).
3. Samlingen sker i omvendt rækkefølge.

Slibning af trådkniven
Trådkniven (fig. L/Pos. F) kan blive uskarp med tiden. 
Sker dette, løsner man de 2 skruer, som fastholder kni-

ven til beskyttelsesafdækningen. Fastspænd kniven i en 
skruestik. Slib kniven med en flad fil, og sørg for at be-
vare skærekantens vinkel. Der må kun files i én retning.

Karburator-indstillinger
Giv agt! Karburatoren må kun indstilles af en autoriseret 
kundeservice. Ved alt arbejde på karburatoren skal man 
først afmontere luftfilterafdækningerne - som vist i fig. J1 
og J2.

Indstilling af gaskablet
Hvis maskinens maksimale omdrejningstal med tiden 
ikke længere kan realiseres, og man har udelukket 
samtlige årsager ifølge afsnittet „Fejlafhjælpning“, kan 
det være nødvendigt at indstille gaskablet. Man skal da 
først kontrollere, om karburatoren åbner helt op, når gas-
håndtaget presses ind. Dette er tilfældet, hvis karburator-
skyderen (fig. O1/Pos. 1) ligger an mod anslaget (fig. O1/
Pos. 2) ved fuld gas. Fig. O1 viser den korrekte indstilling. 
Hvis karburator-skyderen ikke rører ved anslaget, skal 
der foretages justering.
Man justerer gaskablet som følger:
• Løsn kontramøtrikken (fig. O2/Pos. 3) nogle omgange.
• Drej stilleskruen (fig. O2/Pos.4) ud, til karburator-sky-

deren ligger an mod anslaget ved fuld gas - som vist 
i fig. O1.

• Spænd atter kontramøtrikken til.

Indstilling af tomgang:
Giv agt! Tomgangen skal indstilles i varm driftstilstand.
Hvis maskinen slukker, når man ikke betjener gasregu-
leringen, og man har udelukket alle andre årsager ved 
hjælp af afsnittet Fejlfinding, skal man justere tomgangen. 
Dette gøres ved at dreje tomgangsskruen (fig. O2/Pos. 5) 
i urets retning, til maskinen kører sikkert i tomgang. 
Hvis tomgangshastigheden er så høj, at klippeværktøjet 
drejer med, skal man reducere tomgangen ved at dreje 
tomgangsskruen til venstre (fig. O2/Pos. 5), indtil klippe-
værktøjet ikke længere drejer med.

Reservedelsbestilling
Ved bestilling af reservedele skal man oplyse følgende:
• Udstyrets type
• Udstyrets artikelnummer/serienummer
• Udstyrets id-nummer
• Reservedelsnummer på den pågældende reservedel

Opbevaring og transport
Opbevaring
Forsigtig: Maskinen må aldrig opbevares længere end 
30 dage uden at følge nedenstående procedure.

Opbevaring af maskinen
Hvis maskinen skal opbevares i mere end 30 dage, skal 
den være forberedt herpå. Ellers vil det brændstof, der 
befinder sig i karburatoren, fordampe og efterlade et lag 
gummiagtigt bundfald. Dette vil kunne gøre det vanske-
ligt at starte maskinen igen og kan have dyre reparations-
omkostninger til følge.
1. Udfør alle de generelle vedligeholdelsesarbejder, 
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som er beskrevet i afsnittet Vedligeholdelse i denne 
betjeningsvejledning.

2. Tag langsomt brændstofdækslet af for at aflaste evt. 
tryk i tanken. Tøm forsigtigt tanken.

3. Start motoren, og lad den køre, til den stopper, for at 
fjerne alt brændstof fra karburatoren.

4. Lad motoren afkøle (ca. 5 minutter).
5. Fjern tændrøret.
6. Kom 1 teskefuld ren 2-takt-olie i forbrændingskam-

meret. Træk flere gange langsomt i startsnoren, så 
alle interne komponenter påføres en oliefilm. Sæt 
tændrøret i igen.

Bemærk: Maskinen skal opbevares på et tørt sted, så 
langt som muligt fra potentielle antændelseskilder, fx 
ovne, varmtvandsopvarmere med gas, gastørrere mv.
7. Rengør maskinens udvendige beklædning.
8. Opbevar maskinen på et koldt tørt sted med sikker 

afstand til antændelseskilder og brændbare stoff
Gødningsstoffer eller andre kemiske haveprodukter inde-
holder ofte stoffer, der fremskynder korrosion af metal-
ler. Undlad at opbevare maskinen på eller i nærheden af 
gødningsstoffer eller andre kemikalier

Genstart
1. Fjern tændrøret.
2. Træk hurtigt i startsnoren for at fjerne overskydende 

olie fra forbrændingskammeret.
3. Rens tændrøret, og kontrollér, at dets elektrodeaf-

stand er korrekt; eller isæt et nyt tændrør med korrekt 
elektrodeafstand.

4. Forbered maskinen til arbejdet.
5. Fyld tanken med den rigtige brændstof-/olieblanding. 

Se afsnittet Brændstof og olie.

Transport
Hvis du vil transportere maskinen, skal du først tømme 
benzintanken som beskrevet i afsnittet „Opbevaring“. 
Rengør maskinen for groft smuds med en børste eller en 
håndkost. Afmontér føringshåndtaget som forklaret i pkt. 
„Montering“.
• Skal maskinen transporteres med et motorkøretøj, skal 

den positioneres på en sådan måde, at den ikke udgør 
nogen fare og fastgøres sikkert.

• Sikr, at benzin ikke løber ud under transporten. Undgå 
skader og kvæstelser.

• Knivbeskyttelsen (kædebeskyttelse) skal være anbragt, 
når værktøjet transporteres og opbevares. 

BORTSKAFFELSE OG MILJØBESKYTTELSE
Hæld aldrig rester af kædeolie eller 2-takts-blandinger ned 
i afløb eller kloaksystemet eller ud i naturen, men bortskaf 
det miljøvenligt, f.eks. hos et depot for problemaffald.
Hvis kædesaven ikke mere skulle fungere eller ikke 
mere bruges, må den ikke kasseres sammen med hus-
holdningsaffald, men skal bortskaffes på en miljøvenlig 
måde. Tøm omhyggeligt olie- og benzintanken og aflever 
resterne hos et depot for problemaffald. Aflever kædesa-
ven ligeledes hos et depot.
Plast- og metaldele fra den gamle sav kan sorteres her 
og anvendes til genbrug. Informationer herom kan du få 
på dit kommunekontor.

GARANTIBETINGELSER
For dette benzinværktøj yder vi uafhængig af forhandle-
rens forpligtelser i købekontrakten over for forbrugeren 
garanti på følgende måde: 
Garantitiden er på 24 måneder og starter med udleverin-
gen, som skal kunne dokumenteres med en originalkvit-
tering. Ved kommerciel anvendelse samt udlejning redu-
ceres garantitiden til 12 måneder. Undtaget fra garantien 
er sliddele og skader, der er opstået på grund af anven-
delse af forkerte tilbehørsdele, reparationer med brug 
af fremmede dele, magtanvendelse, slag og brud samt 
forsætlig overbelastning af motoren. Garantiudskiftning 
omfatter kun defekte dele, og ikke komplette apparater. 
Garantireparationer må kun udføres i autoriserede værk-
steder eller af producentens service. Garantien slettes 
ved reparation gennem andre. 
Porto-, forsendelses- og efterfølgende omkostninger 
afholdes af køberen.
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AFHJÆLPNING AF MOTORFEJL

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, ikra GmbH, Schlesierstraße 36, D-64839 Münster, erklærer på eget ansvar, at produkterne Benzintrimmer 
HBTI 75 Hurricane, som denne erklæring drejer sig om, opfylder de gældende sikkerheds- og sundhedskrav i 
EF-direktiverne 2006/42/EF (EF-maskindirektiv), 2004/108/EF (EMC-direktiv), 97/68/EF i den ændrede udgave af 
2004/26/EF Kulilteretningslinje, Anex IV og 2000/14/EF (støjdirektiv). For at kunne omsætte de nævnte sikkerheds- 
og sundhedskrav i EF-direktiverne korrekt er følgende standarder og/eller tekniske specifikation(er) blevet anvendt: 
EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009 

målt lydeffektniveau  110,6 dB (A)
garanteret lydeffektniveau  112,0 dB (A)
Overensstemmelsesvurderingsmetode ifølge tillæg V / direktiv 2000/14/EF
Fabrikationsår er angivet på typeskiltet og kan endvidere konstateres ved hjælp af det fortløbende serienummer.

Münster,  21.08.2015  
                                                              Gerhard Knorr, Teknisk ledelse Ikra GmbH

Opbevarelse af de tekniske materialer: Gerhard Knorr, Kärcherstraße  57, DE-64839 Münster

PROBLEM MULIG ÅRSAG KORREKTION

Motoren starter ikke, eller den 
starter, men fortsætter ikke.

Forkert startforløb. Følg anvisningerne i denne vejledning.

Forkert indstillet Lad autoriseret kundeservice
indstille karburatoren.

Tilsodet tændrør Rengør/indstil eller udskift tændrøret.

Tilstoppet brændstoffilter. Udskift brændstoffiltret.

Motoren starter, men kører ikke
med fuld ydelse

Choker forkert indstillet. Stil armen på RUN (DRIFT)

Tilsmudset luftfilter. Fjern, rens og genmonter filtret.

Forkert indstillet karburator- blanding. Lad autoriseret kundeservice
indstille karburatoren.

Motoren kører i spring. Forkert indstillet tændrør. Rengør/indstil eller udskift tændrøret.

Forkert indstillet karburator-blanding. Lad autoriseret kundeservice
indstille karburatoren.

For meget røg. Forkert brændstofblanding. Anvend den rigtige
brændstofblanding (forhold 40:1).

Forkert indstillet karburator-blanding. Lad autoriseret kundeservice
indstille karburatoren.


