
INDLEDNING 
Tak for at du har købt en Honda buskrydder 

Betjeningsvejledningen dækker brugen og vedligeholdelsen af  
Honda UMK450E buskrydderen. 

Honda France SAS forbeholder sig retten til at lave  
ændringer når som helst uden varsel og uden at pådrage sig noget  
ansvar 

Illustrationer i denne manual viser den mest passende model til at 
repræsentere det behandlede emne. 
De andre illustrationer, der er fælles for alle typer, er baseret på  
UMK450E XEET-typen. 
Illustrationer af skæreudstyret i denne manual viser den bedst egne-
de type. 
Andre illustrationer, der er fælles for alle typer, er baseret på nylon 
snørehoved eller stålklinge (3-tænder). Illustrationer i denne vejled-
ning kan afvige fra dem på din model. 

Ingen del af denne publikation må gengives uden skriftlig  
tilladelse. 

Betjeningsvejledningen bør betragtes, som en del af buskrydderen og 
bør følge denne ved salg. 

SIKKERHEDSOVERSKRIFTER: 
Læg specielt mærke til oplysninger der følger disse overskrifter;  
Stor risiko for personskade eller dødsfald,   
hvis instruktionerne ikke følges. 

BEMÆRK: 
Indikerer risiko for personskade eller skader på buskrydderen, hvis 
instruktionerne ikke følges. 

OBS: 
Nyttige informationer. 

LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN 

Læs instruktionerne i denne vejledning omhyggeligt, inden du an-
vender din buskrydder. Gør dig bekendt med, hvordan du bruger den 
korrekt og  
med dens betjeningsgreb. Lær hvordan motoren stoppes hurtigt.  
(se side 26). 
Læs og forstå sikkerhedsinstruktionerne på side 2 til 4  
før du betjener buskrydderen. 
Honda buskryddere er designet til at give en sikker og pålidelig  
drift, hvis de betjenes i henhold til instruktionerne

.  
Brug af buskryddere kræver en særlig indsats for at sikre   
operatørens og andres sikkerhed. Læs og forstå denne  
brugermanual, før du betjener buskrydderen; undladelse af dette 
kan resultere i personskade eller skader på materiel.  

Hvis der skulle opstå et problem, eller hvis du har spørgsmål til  
buskrydderen, så kontakt din serviceforhandler. 
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 UEET LEET XEET

Dobbelthåndtag

 • *  • *

Loophåndtag

 

Fleksible 
skæreudstyr

 • *  • *  • *

Stålklinge (3-tænder)

 • *  • *  • *

Anti-vibrationssystem

 

SÅDAN IDENTIFICERER DU DIN MASKINE 
Din buskrydders model er angivet på dens typeskilt  
med en række bogstaver.  

 * Specifikationerne kan variere med hver type. 
 * For bedst muligt arbejde med det monterede udstyr henvises 

til side 35. 
SIKERHEDSINSTRUKTIONER 

BRUGERENS ANSVAR  
 • Brug aldrig buskrydderen, når du er træt, syg eller under  

påvirkning af alkohol eller andre stoffer. 
 • Enhver del af maskinen er en potentiel farekilde, hvis maski-

nen bruges under unormale forhold eller hvis vedligeholdel-
sen ikke er gjort korrekt.

 • Forsøg aldrig at ændre på buskrydderen. Det kan forårsage en  
ulykke såvel som skader på buskrydder og udstyr.  
Ændringer på motoren vil annullere EU-typegodkendelse for   
motoren. 

 –  Monter aldrig et forlængerrør på lydpotten. 
 –  Undgå at ændre på indsugningssystemet. 

 • Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt. Bliv familiær med betje-
ningsgreb og korrekt anvendelse af buskrudderen. Lær hvordan 
motoren stoppes hurtigt. 

 • Brug buskrydderen til det formål, den er beregnet til, som er 
beskæring og græstrimning. Al anden brug kan være farlig eller 
beskadige buskrydderen. Brug ikke gear og skær til beskæring. 
 • Tillad aldrig børn eller personer, der ikke er bekendt med denne  

betjeningsvejledning at bruge af buskrydderen. Lokale regler kan 
begrænse brugerens alder. 
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 • Hvis du udlåner eller videresælger din buskrydderr til en tredje 
person, skal du instruere vedkommende i, hvordan man håndte-
rer den og bede vedkommende om at læse brugervejledningen 
omhyggeligt før brug. 

 • Anvend aldrig buskrydderen, mens: 
 – personer, især børn eller kæledyr er i nærheden.  

 • Brug aldrig maskinen i tilfælde af træthed eller sygdom  
eller efter indtagelse af medicin, stoffer, alkohol eller farlige stoffer, 
der kan forstyrre evnen til at reagere og koncentration. 

 • Hold mennesker og kæledyr mindst 15 m væk fra operatøren 
under drift. Sørg for, at en person, der assisterer brugeren skal 
arbejde mindst 15 m væk fra brugeren. Vi anbefaler at aftale et 
stopsignal for motoren  
og andre signaler mellem brugeren og hjælperen på forhånd og at 
bruge dem til forbedrer sikkerheden under drift. 

 • Husk, at operatøren eller brugeren er ansvarlig for  
ulykker eller farer, der opstår for andre mennesker eller deres 
ejendom.   

 • Bær altid følgende beskyttelsesbeklædning og beskyttelsesanord-
ninger, mens du anvender buskrydderen. 

 – Beskyttende tøj 
Bær passende tøj med lange ærmer og lange bukser.  Tøjet  
skal passe til din krop og være lukket korrekt.  
Lad ikke ærmerne og det nederste af skjorten/jakken hænge løst. 
Bær også armbeskyttere. 
Bær ikke tøj med løse bånd eller snore,  
tøj, slips, halskæder osv. under drift. De kan blive fanget i skæ-
reudstyret, og kan derved forårsage personskader. 
Bind langt hår op og lad det ikke hænge længere ned end lige 
under din skulder. 

 – Beskyttelsesanordninger 
 * Beskyttelsesbriller 
Brug beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse for at be-
skytte dine øjne mod dele, der kastes væk fra det roterende  
skæreudstyr. 

 * Hjelm 
Bær en hjelm for at beskytte dit hoved mod hængende  
grene og nedfaldende materiale. 

 * Ansigtskærm 
Brug en ansigtskærm for at beskytte dit ansigt mod udkastede 
dele fra det roterende skæreudstyr. 

 * Høreværn/ørepropper 
Bær høreværn, ørepropper eller anden form for beskyttelse til 
at beskytte dine ører mod støj. 

 * Handsker 
Brug handsker til at beskytte dine hænder. 

 * Sikkerhedsstøvler 
Bær sikkerhedstøvler med skridsikker sål og tåbeskytter til  
at beskytte dine fødder mod udkastede dele. 
Brug ikke buskrydderen, når du er barfodet eller går i sanda-
ler. 
Bær også benbeskyttere. 

 * Støvmaske 
Vi anbefaler, at du bærer en støvmaske, hvis du lider  
fra den allergiske rhinitis, f.eks. pollinose osv. Støvmasker  
er nyttige til reduktion  
mængden af pollen, du indånder.  

BESKYTTELSES-
BRILLER  

ANSIGTSKÆRM  

HJELM 
HØREVÆRN/PROPPER 

TØJ  
(LANGÆRMET) 
ARMBESKYTTELSE 

HANDSKER 

TØJ  
(LANGE BUKSER) 

BENBESKYTTERE 

SIKKERHEDSSTØVLER  
(MED TÅBESKYTTELSE)  



 •  Før hver brug skal du visuelt inspicere buskrydderen inklusive skæ-
reudstyret for beskadigede og løse dele. 

 •  Brug aldrig maskinen, hvis der er risiko for dårligt vejr, såsom lyn 
eller storm, stop anvendelse. 

 •  Gå, løb aldrig under drift. 
 •  Undgå at anvende buskrydderen på en stejle skråninger.  

Stejle skråninger kan være meget glatte, som man kan glide på. 
 •  Brug ikke buskrydderen, hvis beskyttelsesskærmen, labels og 

andre dele er fjernet. 
Bemærk, at beskyttelsesskærmen er monteret til sikring af opera-
tøren mod elementer, der kastes ud fra det roterende skæreudstyr. 
Brug aldrig buskrydderen, når skærmen er afmonteret eller før skæ-
reudstyret er monteret korrekt og sikkert. 

 •  Montér aldrig uoriginale dele og undlad at ændre på skæreud-
styret, da det kan resultere i personskader og/eller skader på 
udstyret. Brug det skæreudstyr, der er beregnet til din model og dit 
brug. Brug kun det skæreudstyr, der er beregnet til din model og 
egnet dit brug. 

 • Inden motoren startes, skal du kontrollere, at skæreudstyret ikke 
er i kontakt med jorden eller nogen genstande. Undladelse kan det 
føre til, at du mister kontrollen over buskrydderen. 

 • Start motoren i henhold til vejledningen og instruktionerne og sørg 
for, at dine hænder og fødder ikke er i nærheden af skæreudstyret. 

 •  Start buskrydderen på en plan overflade, fri for højt græs eller 
forhindringer. 

 • Løft ikke skæreudstyret op over din knæhøjde under betjeningen. 
Du kan blive ramt af dele, der kastes ud fra det roterende skæreud-
styr, i øjnene og ansigtet og det kan forårsage personskader. 

 • Bær aldrig buskrydderen, mens skæreudstyret stadig drejer rundt. 
Sørg for at stoppe motoren, og kontroller, at skæreudstyret er 
holdt op med at dreje, før du bærer buskrydderen. 

 •  Stop motoren ved, at stopkontakten skubbes til OFF-position i 
følgende tilfælde: 

 – Inden der sker nogen arbejde omkring skæreudstyret. 
 – Inden kontrol, rengøring eller arbejde på buskrydderen.  
 – Efter at have ramt en fremmed genstand. Kontroller buskryd-
deren for skader og reparer eventuelle skader inden start og 
anvendelse af buskrydderen.  

 – Hvis buskrydderen begynder at vibrere unormalt. Undersøg 
straks årsagen til vibrationen, og udfør den nødvendige repara-
tion. 

 – Hver gang du lader buskrydderen være uden opsyn. 
 – Før benzinpåfyldning. 
 – Når en person eller et kæledyr nærmer sig. 
 – Luk motoren øjeblikkeligt, når buskrydderen pludselig vibrerer unor-
malt. Pludselig vibration antyder beskadigede roterende dele eller 
løse bolte. Undersøg årsagen til problemet og start ikke motoren før 
reparationen er udført.  

 – Når en wire fanges i det roterende skæreudstyr og kører med 
rundt. Fjern wiren, når skæreudstyret er stoppet med at dreje. 

 – Sørg for, at skæreudstyret er holdt op med at dreje rundt, inden 
du lægger buskrydderen på jorden. 
Bemærk, at inertien i skæreudstyret får det til at rotere efter 
gassen er taget af og mens motoren er i tomgang.   

 • Fjern regelmæssigt sammenfiltret græs fra skæreudstyret (hvis 
der er en blokering, skal du rense området omkring skæret eller 
skærets beskyttelse, og sørg for at stoppe motoren).  

 • For maskiner med en kobling, kontroller regelmæssigt, at skære-
udstyret holder op med at dreje, når motoren går i tomgang. 

 •  Sørg for, at håndtagene er rene og tørre, fri for olie og andre urenheder.  
 • Buskrydderen har en fejl, når motoren går i tomgang, men skære-

udstyret fortsætter med at dreje. Justering af tomgangshastigheden 
skal udføres. Kontakt din forhandler. 

 • Hold alle bolte og møtrikker spændt fast og kontroller at buskrydde-
ren er i god driftsmæssig stand. Regelmæssig vedligeholdelse er 
en vigtig hjælp til brugernes sikkerhed og opretholdelse af en høj 
ydeevne.   

 • Brug ikke buskrydderen med slidte eller beskadigede dele. Dele 
skal udskiftes eller repareres. Udskift slidte eller beskadigede dele 
med originale Honda reservedele. Ikke originale reservedele kan 
beskadige buskrydderen og forringe din sikkerhed. 

 •  Juster positionen på buskrydderens greb. 
Sørg for kun at justere grebenes stilling, når motoren er stoppet.  
Justér den dobbelte bæresele, så låsen til hurtig frigørelse er 

placeret på din hofte. Hægt buskrydderen på  den dobbelte bærese-
le. Justér den længden på bæreselen, så skæreudstyret er parallelt 
med jorden og forbliver over jorden og holder afstanden. Bemærk, at 
det kan være vanskeligt at holde buskrydderen i den rigtige position, 
hvis du er meget høj.  Brug ikke buskrydderen, hvis skæreudstyret 
er tæt på dine fødder, når du holder buskrydderen i den korrekte 
position. 

 • Kontroller buskrydderens balance mellem for og bag for korrekt 
balance og mindre træthed.  
Hold biskrydderen i den rigtige position, som beskrevet i denne 
vejledning. Slip gradvist grebet om håndtaget. Slip ikke, men hold 
dine hænder let på grebene og kontroller, at afstanden mellem 
skæreudstyret til jorden ikke ændres markant. Justering af balancen 
er nødvendig, hvis skæreudstyret løfter sig op over knæhøjde. Brug 
ikke buskrydderen uden balancen er justeret korrekt. 

 • Hold buskrydderen fast med begge hænder under brugen for hele 
tiden at have fuld kontrol over den. 

 •  Skade forårsaget af vibrationer og kulde:  
Du kan risikere at føle stikkende eller brændende smerter i dine fingre 
og fingrene kan miste farve og følelse afhængigt af din kondition. Det 
menes, at disse symptomer er kommer af vibrationer og/eller ekspo-
nering for kulde. Det specifikke punkt for at disse symptomer opstår er 
ikke klarlagt endnu, men følg nedenstående instruktioner. 

 – Begræns den tid, du bruger buskrydderen om dagen. 
En dags arbejde kan bestå af arbejdet med buskrydderen og an-
det arbejde uden håndholdt udstyr, så du kan begrænse den tid, 
hvor dine hænder udsættes for maskinens vibrationer. 

 – Hold din krop varm, især dine hænder, håndled og arme. 
 – Tag dine pauser med kortere intervaller og bevæg armene for at 
opretholde god blodcirkulation. Undgå rygning ikke under arbejdet. 

 – Hvis du føler ubehag, rødme og hævelse i fingrene efterfulgt af de 
bliver hvide og de bliver følelsesløse, skal du omgående kontakte 
en læge. 

Hvis du føler, at buskrydderen vibrerer for meget, skal du få kontrol-
leret den hos din forhandler. 

 •  Skader forårsaget af gentaget arbejde: 
Gentaget arbejde i lang tid kan   
forårsage personskade. Overhold følgende retningslinjer for at redu-
cere årsagerne til skader. 

 * Undgå gentaget arbejde ved at bruge håndleddet/armene i en 
bøjet, strakt eller skæv position. 

 * Tag pauser regelmæssigt for at minimere effekten af gentaget 
arbejde. Giv dig god tid, når du udfører gentaget arbejde. Du 
skal give dig god tid, når du anvender buskrydderen. 

 * Når dine fingre, hænder, håndled og/eller arme er snurrer eller 
er følelsesløse, skal du kontakte din læge.  
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BØRNESIKKERHED 

 • Hold børn indendørs og overvåget, når som helst der bruges en 
udendørs buskrydder i nærheden. Små børn bevæger sig hurtigt og 
tiltrækkes især af buskrydderen og aktiviteten. 

 • Tro aldrig, at børn forbliver, hvor du sidst så dem.  Vær opmærk-
som og sluk buskrydderen, hvis børn kommer ind i arbejdsområ-
det.  

• Børn bør aldrig have tilladelse til at bruge buskrydderen, selv ikke 
under voksenovervågning.  

FARE FOR UDKASTEDE GENSTANDE 

Genstande, der er rammes af det roterende skæreudstyr, kan blive 
kastet ud fra buskrydderen med stor kraft og kan forårsage alvorlige 
personskader. 
 • Undersøg grundigt området, hvor buskrydderen skal anvendes og 

fjern alle genstande (sten, grene, ledninger, knogler osv.), Der kan 
blive kastet ud af det roterende skæreudstyr. 

RISIKO FOR BRAND 

Benzin er meget brandfarlig og benzindampe kan eksplodere.  
Vær meget forsigtig, når du arbejder med benzin. Opbevares util-
gængeligt for børn. 
 • Opbevar kun benzin i godkendte beholdere.  
 • Påfyld kun benzin udendørs og undlad rygning under påfyldnin-

gen.  
 • Påfyld benzin, inden du starter motoren. Skru aldrig tankdækslet 

af, mens motoren er i gang eller stadig er varm.  
 • Hvis der spildes benzin, må motoren ikke startes.  Flyt buskrydde-

ren væk fra området med den spildte benzin og undgå alle gnister 
og åben ild indtil  alle benzindampe er væk. 

 •  Spænd benzindækslet sikkert til. 
Når du starter motoren efter tankning, skal du sørge for at starte 
motoren mindst 3 m væk fra stedet hvor du tankede. 

 • Opbevar aldrig buskrydderen indendørs med benzin påfyldt, hvor 
benzindampe kan komme i nærheden af åben ild, gnister og høje 
varmegrader. 

 • Lad motoren køle af inden buskrydderen stilles til opbevaring 
indendørs. 
 • For at mindske brandfare skal du holde buskrydderen, især moto-

ren, lyddæmper, samt benzintanken fri for græs, blade og ekstra 
fedt. 
Efterlad ikke beholdere med afklip i eller i nærheden af en byg-
ning. 

 •  Hvis benzintanken skal tømmes, skal dette gøres udendørs med 
kold motor. 

RISIKO FOR KULILTEFORGIFTNING 

Udstødningsgas indeholder giftig kulilte, en farveløs og lugtfri 
gasart. Indånding af udstødningsgas kan medføre tab af bevidsthe-
den og måske føre til dødsfald. 
 • Hvis du kører med buskrydderen i et begrænset område eller som 

bare er delvist lukket, kan luften du indånder indeholde en farlig 
mængde udstødningsgas. Sørg for tilstrækkelig ventilation for at 
forhindre, at udstødningsgas opbygges. 

 • Udskift en defekt lydpotte. 
 • Lad aldrig motoren køre i lukkede rum, hvor udstødningsgas, som 

indeholder giftig kulilte, kan samles.  
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PLACERING AF SIKKERHEDSMÆRKATER 

Din buskrydder skal anvendes med forsigtighed.. Derfor er der place-
ret mærkater på maskinen for at minde dig om de vigtigste forholds-
regler, der skal iagttages under brugen. Deres betydning forklares i 
dette kapitel. Disse mærkater bør betragtes, som en del af buskrydde-
ren. Hvis en går løs eller bliver ulæselig, skal du kontakte din forhand-
ler for udskiftning.  

 • Honda's buskryddere er udformet med hen-
blik på sikker og pålidelig drift, når den bru-
ges i henhold til vejledningen og til formålet. 
Læs brugervejledningen omhyggeligt og følg 
alle advarsler og sikkerhedsinstruktioner.  
Hvis du ikke gør det, kan det medføre 
personskade eller beskadigelse af buskryd-
deren.   

 •  Hold alle personer og kæledyr væk fra 
buskrydderens arbejdsområde. 

 •  En maskine udstyret med stålskær kan bli-
ve kastet voldsomt til siden, når stålskæret 
kommer i kontakt med faste genstande. For 
at forhindre utilsigtet kontakt med det rote-
rende stålskær eller bortslyngede genstande 
fra det roterende skæreudstyr, skal du holde 
mennesker og kæledyr mindst 15 m væk fra 
buskrydderen, når den er i brug.  

 •  Bær øjen- og høreværn. 
 •  Bær hovedbeskyttelse, hvor der er risiko 

for faldende genstande. 
 •  Bær skridsikkert fodtøj og handsker. 

 •  Buskrydderen skal bruges sammen med 
en nylonline, metalklinge eller savblad. Når 
du bruger buskrydderen med et savklinge, 
skal du skifte standardskærmen til den 
medfølgende skærm beregnet til brug med 
savklinge. Brug aldrig en savklinge med den 
almindelige beskyttelsesskærm. Brug aldrig 
en savklinge med den almindelige beskyttel-
sesskærm.   



IDENTIFIKATION AF MASKINEN

MOTORNUMMER

PRODUKTIDENTIFIKATIONSPLADE

PRODUKTIDENTIFIKATIONSPLADE

NAVN OG ADRESSE PÅ 
PRODUCENTEN.

WAL

 -
dB

LYDTRYK 
PRODUKTIONSÅR 

NIVEAU
PRODUCENTEN.

CE-MÆRKNING
STELNUMMER: 

MODELKODE
MODELNAVN

Noter stelnummeret, motornummer og købsdatoen nedenfor. Du har 
brug for disse oplysninger, når du vil bestille dele og hvis du har fore-
spørgelse om teknisk eller garanti.

Stelnummer

Motornummer

Købsdato
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 •  Ved udskiftning af stålklingen skal du 
bruge et klinge, der er designet til en 
maksimal rotationshastighed på  
9.000 o. / min eller derover. 

 • Benzin er meget brandfarlig og eksplo-
sivt.  
Stop motorer og lad den køle ned inden 
påfyldning. 

 • Motoren afgiver giftig giftig kulilte. Lad 
den ikke køre i lukkede områder. 

 •  Læs betjeningsvejledningen inden brug.  



LUFTFILTER  

CHOKER  

PRIMERPUMPE 

RETURSLANGE  

BENZINSLANGE  

BESKYTTELSSKÆRM  
 

DOBBELT HÅNDTAG

BÆRESELEØJE

BESKYTTELSES-
SKÆRM

LOOP HÅNDTAG  

TANKDÆKSEL  

STARTHÅNDTAG  

VINKELGEAR  
SNØREHOVED 
RIGRØR  
AKSEL  

VINKELGEAR  
SNØREHOVED  

VINKELGEAR  
AKSEL  

GASREGULERING 
STOPKONTAKT  

GASREGULERING  
GASREGULERING  

BÆRESELE  

STOPKONTAKT  
SIKKERHEDSLÅS FOR 
GASREGULERING  

GASREGULERING  

BESKYTTELSESSKÆRM  
 

DOBBELT HÅNDTAG  
 
 
               BÆRESELEØJE  

VINKELGEAR  
SNØREHOVED 

RIGRØR  
AKSEL  

GASREGULERING  

VIBRATIONS-
DÆMPER  

STOPKONTAKT  

LÅS FOR GASREGULERING  

Maksimal tilladt 
rotationshastighed  

Rotationsretning  

IDENTIFIKATION AF DELENE   

MOTOR (ALLE TYPER):  

BLÆSERHUS  

RIGRØR (UEET TYPE):  

LYDPOTTE  

OLIEPÅFYLDNINGSPROP  

NYLON SNØREHOVED (kan udskiftes med stålklinger)  

RIGRØR (LEET TYPE):  

NYLON SNØREHOVED (kan udskiftes med stålklinger)  

6 DA  

RIGRØR (XEET TYPE): 
NYLON SNØREHOVED (kan udskiftes med stålklinger)  

BETYDNING AF STEMPEL PÅ STÅLKLINGE (3-TANDS)  



VEDLAGTE DELE 

Se det følgende og kontroller de vedlagte dele. 

a b c  

d e f  

g h i  

j k l  

a 16 x 19 mm topnøgle b 4 mm unbrakonøgle c Beskyttelsesskærm 
d Afstandsstykke og fire bolte (venstre: UEET og LEET typer,  

højre: XEET type) 
e Stålklinger (3-tands) og skærm (UEET- og LEET typer) f Stålklin-
ger (3-tands) og skærm (XEET type) g Skærm til stålklinger valgfri  

(XEET type) 
h Afstandsstykke A, afstandsstykke B, græsskærm og møtrik (Fra  

bunden) 
i Nylon snørehoved (UEET- og LEET typer) j Nylon snørehoved 
(XEET type) k Beskyttelsesbriller 
l Dobbelt bæresele  
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b  

c  d  

535 mm 

750 mm  

j 

i h  

f  

g  

k  

j  

m  

b  

e(4) 
d(4)  

a  

c  

g  

a  

f  

525 mm  

875 mm  

MONTERINGSINSTRUKTIONER  

Korrekt montering er vigtig for operatørens sikkerhed og pålidelig-
heden af buskrydderen. Enhver fejl eller forglemmelse, der sker ved 
samling og servicering af en buskrydder, kan resultere i funktionsfejl, 
skader på maskinen eller personskader.  

3. Juster styrets position sideværts og vinkel. De to pile  
l på styret skal være synlige. 
Se side 19 for at justering af styrets vinkel.  

Forkert samling kan forårsage en usikker drift, som kan føre til 
alvorlige personskader eller død.  
Følg procedurerne og forholdsreglerne i monteringsvejlednin-
gen omhyggeligt. 

PÅFYLDNING AF MOTOROLIE 

Buskrydderen er leveret UDEN OLIE på motoren.  
Påfyld den anbefalede olie (side 31) op til det øverste niveau- 
Se side 31 for at påfylde motorolie. 

OBS: 
Motoren kan blive alvorligt beskadiget, hvis motoren kører med util-
strækkelig motorolie. Påfyld motorolie til det øverste niveau, inden 
du bruger buskrydderen. 
Brug aldrig ikke selvrensende motorolie eller 2-takts motorolie. Dis-
se olier vil forkorte motorens levetid. 

MONTERING AF STYRET 

UEET type 

1. Løsn de to bolte a. Skub styrholderen B b og styrholderen C c til 
standard stillingen (vist på billedet nedenfor) og spænd de to 
bolte a. Tilspændingsmoment: 9,8 N · m (1,0 kgf · m).  
Kontroller placeringen af monteringen for bæreselen d.  
Standardpositionen er vist i billedet herunder. 
Positionen af styrholderen kan justeres bagefter efter behov.  
Af hensyn til sikkerheden må styret og styrholderen ikke flyttes 
forbi sikkerhedsstoppet e.  

a e  

l  

4. Sæt tænderne rigtigt m og spænd justerbolten   
 j fast. 

OK (Tænderne passer korrekt ind i hinanden)  
FORKERT (Tænderne passer IKKE 
ind i hinanden)  

OBS: 
Når justerbolten spændes, skal du sørge for, at tænder passer 
korrekt ind i hinanden. Hvis justerbolten spændes og tænderne ikke 
passer ind i hinanden, kan justerbolten blive ødelagt. 

LEET type 

1.  Placer håndtaget a på undersiden af gummiet b pårigrøret. Placer 
loop håndtaget c på oversiden af gummiet b. Installer fire skiver 
d og fire bolte  
a.  Spænd de fire bolte e let til. 
Tilspændingsmoment: 1,8 N · m (0,2 kgf · m)  

2. Placer styrholderen f på styrholderen b. Placer derefter styret g på 
styrholderen e. Installer styrholder  h, fladskiveni og konisk skivej.  
Spænd justerbolten på styret k let til.  

Vær opmærksom på retningen på den koniske skive. Den konvekse 
side skal vende mod opad.  

8 DA  

OPAD  

2. Kontroller loop håndtagets position a og monteringen for bærese-
len f. Standardpositionerne er vist i billedet herunder. Juster deres 
positionen om nødvendigt. 
Loop håndtaget kan justeres senere efter behov.  
Af hensyn til sikkerheden må loop håndtaget ikke flyttes forbi sik-
kerhedsstoppet g.  

3. Spænd de fire bolte e fast.  



XEET TYPE 

1. Placer fjederen a i hullet i vibrationsdæmperen b. Placer derefter 
styrholder c på vibrationsdæmperen b.  

c  

a  

b  

2. Placer styrholderen d på styrholderen c. Installer styrholder e, flad-
skivenf og konisk skive g.  Spænd justerbolten på styreth let til. 
Vær opmærksom på retningen på den koniske skive. Den kon-
vekse side skal vende mod opad. 

h g f  
 • For at undgå alvorlig personskade skal du sikre dig, at stop-

kontakten er i STOP-position for at undgå uventet start af 
motoren. 

d  

e  

c  g  

OPAD  

MONTERING AF SKÆRUDSTYR  

 • For sikkerhedens skyld skal du kontrollere skæreudstyret for 
slitage og skader og kontroller skæreudstyrets montage, før 
du starter motoren. Betjening af buskrydderen med et slidt, 
revnet eller beskadiget skæreudstyr kan forårsage person-
skade eller beskadigelse af buskrydderen. Et slidt, revnet eller 
beskadiget skæreudstyr kan gå i stykker og stykker af det 
beskadigede udstyr kan ramme brugeren eller tilskuere og 
forårsage død eller alvorlig personskade. 

BEMÆRK: 
 • Brug arbejdshandsker til at beskytte dine hænder, når du arbejder 

med skæreudstyret. 

Nylon snørehoved 

1.  Kontroller, at afstandsstykket A er installeret  på vinkelgearet. 
2.  Sæt den 4 mm unbrakonøgle i hullet for at  låse skæreudstyret   

så akslen ikke kan dreje rundt.  

Lad unbrakonøglen 
kommer ind i hullet 
på afstandsstykket A.  
HUL TIL LÅSNING AF 

VINKELGEAR 

AKSEL SKIVE A   

3. Juster styrets position sideværts og vinkel. De to pile  
i på styret skal være synlige. 
Se side 19 for at justering af styrets vinkel.  

i  

4 mm UNBRAKO-
NØGLE  

3. Drej nylon snørehovedet mod uret for at montere det på akslen på 
vinkelgearet.  

4. Tryk let på styrholderen  e og spænd justerskruen til af styreet h 
fast. Sørg for, at de fire tappe j på styrholderen c er i indgreb med 
hullerne i vibrationdæmperen b.  

c  

VENSTRE SIDE HØJRE SIDE  

j  

b  

j  

c  

NYLON  
SNØREHOVED  
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Kom unbrakonøg-
len ind i hullet på 
afstandsstykket A.  

HUL TIL LÅSNING AF 
VINKELGEAR 

AKSEL SKIVE A   4 mm UNBRAKO-
NØGLE  

PILMÆRKE  

 • Brug kun savklinger på UEET og XEET typer. Anvend aldrig  
savklinge på LEET typen. LEET typen er ikke designet til at 
blive anvendt med en savklinge og anvendelse af LEET typen 
med savklinge  
kan forårsage en uventet ulykke. 

 • Monter aldrig en savklinge med forkert omdrejningsretning. 
Kontroller pilmærket på savklingen og monter den i den rigtige 
retning. 

 • Savklingen skal monteres sammen med den ekstra beskyttel-
sesskærm (se side 11). 

 • 4. Efter tilspænding af stålklingens møtrik skal du dreje klingen 
med hånden og kontrollere, at den er centreret korrekt i midten. 
Kontroller, at stålklingen hverken er excentrisk eller rammer nogen 
tilstødende del.  

Stålklinger (3-tands)  

AKSEL  

STÅLKLINGE  
(3-TANDS) 

SKIVE B  

GRÆSSKIVE 

MØTRIK  

Valgfri stålklinge (4-tands):  

AKSEL  

STÅLKLINGE  
(4-TANDS)  

SKIVE B  

GRÆSSKIVE MØTRIK  

Valgfri stålklinge (savklinge):  

AKSEL  

STÅLKLINGE 
SKÆREUDSTYR  
(SAVKLINGE)  

SKIVE B  

GRÆSSKIVE 

MØTRIK  

4 mm UNBRAKONØGLE 
VINKELGEAR SKIVE A  

4 mm UNBRAKONØGLE 
VINKELGEAR SKIVE A  

4 mm UNBRAKONØGLE 
VINKELGEAR SKIVE A  

SKÆRM TIL STÅL-
KLINGE  

SKÆRM TIL  
STÅLKLINGE  

SKÆRM TIL STÅL-
KLINGE  

Stålklinger 

BEMÆRK: 
 • For at undgå personskade skal du montere skærmen på stålklin-

gen, før du arbejder med  en stålklinge. 

Se side 14 for at montering af skærmen på en stålklinge. 

Stålklinge (3-tænder) specifikationer: 
UEET, LEET typer: Diameter med 255 mm , 3-tandsklinger, mak-
simal rotationshastighed mindre end 10.000 min-1(omdr./min.) 
XEET-type: Diameter med 303 mm, 3-tandsklinge, maksimal rotera-
tionshastighed mindre end 10.000 min-1(omdr./min.) For korrekt valg 
af stålklinge, bedes du kontakte din forhandler. 

1.  Sæt den 4 mm unbrakonøgle i hullet for at  låse skæreudstyret 
fra at dreje rundt.  

2. Monter stålklingen Sørg for, at resessen på afstandsstykke A passer 
til hullet i stålklingen. Kontroller pilmærket på stålklingen og monter 
den i den rigtige retning.  

Rotationsretning  

3. Installer afstandsstykke B, græsskiven og møtrikken.  Spænd møt-
rikken med det anbefalede tilspændningsmoment. Akslen på vinkel-
gearet og møtrikken har linksgevind. Drej mod uret for at spænde.  

Spænd møtrikken med det anbefalede tilspænd-
ningsmoment:  
UEET, LEET: 19,2 Nm (1,9 kgf -m) 
XEET: 29,0 Nm (3,0 kgf-m)  
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HOLDER TIL  
BESKYTTEL-
SESSKÆRM  

BOLTE  
(4 stykker)  

BOLTE 
(4 stykker)  

STOP  

KØRE-
STILLING  

STOP  KØRESTILLING  

STOPKONTAKT  

CHOKER  

STARTHÅNDTAG  

MONTERING AF BESKYTTELSESSKÆRM  

 • Monter beskyttelsesskærmen korrekt for at beskytte brugeren 
mod afklip, som kastes fra et roterende skæreudstyr. 

 • Brug aldrig buskrydderen uden skæreskærmen er monteret. 
Sten eller andre fremmedlegemer, der kastes ud fra det roteren-
de skæreudstyr eller kommer i kontakt med det roterende skæ-
reudstyr, kan forårsage personskade og skader på materiellet.   

BEMÆRK: 

 • Brug arbejdshandsker til at beskytte dine hænder, når du arbej-
der med skæreudstyret. 

Standard beskyttelsesskærm til stålklinger  
(3-tands og 4-tands) og nylon snørehoved: 

1.  Placer afstandsstykket på beskyttelsesskærmen. Placer den 
derefter på holderen på vinkelgearet.  

BESKYTTELSES-
SKÆRM   

AFSTANDS-
STYKKE  

2. Monter de fire bolte. Spænd dem fast med unbrakonøglen  
på 16 x 19 mm nøglen. 
Tilspændingsmoment: 5,5 Nm (0,6 kgf-m)  

BETJENINGSGREB OG DELE 

STOPKONTAKT 

Stopkontakten aktiverer og afbryder for tændingen. 
Stopkontakten skal være i ON-position for at  motoren kan køre. 
Skubbes stopkontakten til OFF-position i stoppes motoren.  

UEET, XEET typer  

STOPKONTAKT  

 LEET type  

CHOKER 

Chokeren åbner og lukker for luften til karburatoren. 
I LUKKET position bliver brændstofblandingen federe til start af 
en kold motor. 
I ÅBEN position får motoren den korrekte benzin/luftblanding til 
drift og til start af en driftvarm motor.  

LUKKET  

ÅBEN  

PRIMERPUMPE  

Det nederste stykke på beskyttelsesskærmen skal tages af, når der 
arbejdes med stålklinger (3-tands og 4-tands). Se side 16 for aamon-

tering..  
Ekstra beskyttelsesskærm til stålklinger  
(Savklinger) 

Monter beskyttelsesskærmen på holderen på  
vinkelgearet. Monter afstandsstykket og fire bolte. Spænd dem 
med unbrakonøglen på 16 x 19 mm nøglen. Tilspændingsmo-
ment: 5,5 Nm (0,6 kgf-m) 
Standard afstandsstykke og bolte kan bruges.  

HOLDER 

BESKYTTELSESSKÆRM   

Ved at trykke på primerpumpen pumpes benzin fra benzintanken op i 
karburatoren. Dette er nødvendigt for at starte motoren. 

PRIMERPUMPE  

STARTHÅNDTAG  

Når der trækkes i starthåndtaget drejes motoren rundt, så den 
starter.  
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GASREGULERING  

GASREGULERING   

FULDGAS  

TOMGANG  
TOMGANG  FULDGAS  

SIKKERHEDSLÅS FOR    

UEET, LEET typer  

OPHÆNG FOR  
BÆRESELE  

HÅNDTAG 

KROG  

OPHÆNG  FOR  
BÆRESELE  

HÅNDTAG  

KROG  

TAP  

GASREGULERING 

Gasreguleringen kontrollere motorens omdrejninger. 
Ved at trykke og slippe gasreguleringen, som vist på billedet, vil det 
få motoren til at øge og sænke omdrejningerne. 

Tryk på låsen for gasreguleringen vil aktivere gasreguleringen. 
Gasreguleringen kan ikke anvendes medmindre låsen for gasregu-
leringen er trykket ind. 

Ved at trykke gasreguleringen gradvist ind vil motorens omdrejnin-
ger øges tilsvarende og skæreudstyret vil begynde at rotere. Tryk 
yderligere på gasreguleringen for få flere omdrejninger på motoren 
og skæreudstyret. 
Ved at slippe gasreguleringen vil motorens omdrejninger sænkes og 
skæreudstyret vil på grund af inertien, for til sidst at stoppe. 

UEET, XEET typer LEET type  

GASREGULERING  
 

SIKKERHEDSLÅS FOR    

GASREGULERING 

OPHÆNG FOR BÆRESELE OG KROG 

Når du anvender buskrydderen skal du bruge den dobbelte bære-
sele (se side 20) og sætte krogen i ophænget for bæreselen.   

• Sørg for at tage den dobbelte bæresele på inden  an-
vendelse af buskrydderen.   
Ellers kan der ske skader på grund af buskrydderens ustabi-

litet. 
• For brugerens sikkerhed og komfort er det vigtigt at justere 

stropperne på bæreselen, så den føles  komfortabel og så 
buskrydderen er korrekt afbalanceret i arbejdsstillingen. 

UEET, LEET typer 
Bæreselens ophæng har et hul for tilslutning.  
For at frigøre buskrydderen fra krogen, skal du trykke på håndtaget 
på krogen og frigøre ophænget fra krogen. 

XEET TYPE 
Bæreselens ophæng har ni huller for tilslutning. Du kan vælge det 
hul i ophænget til  krogen, hvor du opnår den korrekte balance. 
For at frigøre buskrydderen fra krogen, skal du trykke på håndtaget 
på krogen og frigøre ophænget fra krogen.  
QUICK UDLØSER 

12 DA  

For at få buskrydderen i balance krogen, se side 19.  

XEET TYPE  

OBS: 
• Idet quick udløseren bruges til at løsne buskrydderen, kan den 

falde ned. Når du kontrollerer funktionen på quick udløseren , bør 
du ikke sætte buskrydderen fast i krogen på hoftepuden, da det vil 
forhindre, at den falder ned og bliver beskadiget.  

Tappen på quick udløseren er  til at frigøre buskrydderen fra bruge-
ren i en nødsituation. 
Træk i tappen på quick udløseren og skub buskrydderen væk for at 
frigøre den fra den dobbelte bæresele. 
Efter frigørelse af buskrydderen ved hjælp af quick udløseren for-
bliver krogen i bæreselens ophæng. Fastgør krogen på hoftepuden 
efter brug af quick udløseren.  

DOBBELT 
BÆRESE-
LE  



TÆNDER  
   

AFSTAND  

VIBRATIONS-
DÆMPER  

TAPPE (4)  

STYR  

TÆNDER  
   

GUMMIOPHÆNG  
(indvendig i vibrations-
dæmperen)  

VIBRATIONS-
DÆMPER  

FOLDNING AF STYR (KUN UEET, XEET-TYPER) 
Styret kan foldes ved opbevaring og transport. 

1.  Løsn justerbolten 6 - 7 omdrejninger. 
2.  (UEET type) Sørg for, at der er nok afstand mellem  

tænderne. 
(XEET-type) Sørg for, at tapperne på holderen B ikke er i ind-
greb med hullerne i vibrationsdæmperen. 

UEET type  

XEET TYPE  

JUSTERBOLT  

JUSTERBOLT 

STYRHOLDER B 

AFSTAND  

4. (UEET type) Monter tænderne korrekt, og stram  
justerbolten. 
(XEET-type) Spænd justerbolten. Bemærk, at afstanden mellem 
holderen B og vibrationsdæmperen vil forblive der efter at juster-
bolten er spændt. 

Kun UEET type: 

OK (Tænderne passer korrekt ind i hinanden) FORKERT (Tænderne 
passer ikke ind i hinanden)  

OBS: 
Når justerbolten spændes, skal du sørge for, at tænder passer 
korrekt ind i hinanden. Hvis justerbolten spændes og tænderne ikke 
passer ind i hinanden, kan justerbolten blive ødelagt. 

ANTI-VIBRATIONSSYSTEM (KUN XEET TYPE) 

Anti-vibrationssystemet reducerer vibrationerne i styret med vibrati-
onsdæmperen. Vibrationdæmperen understøttes af gummiophæng, 
der er monteret ved styrholderen og koblingshuset. Hvis du føler, at 
vibrationerne i styret er for høj, skal du kontakte din forhandler.  

3. Drej styrholderen 90 grader og fold styret til venstre eller højre. 
Indlad at folde styret over 90 grader.  

JUSTERBOLT  
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TAPPE  

SKÆRM TIL STÅL-
KLINGE 

STÅLKLINGER  

BESKYTTELSES-
SKÆRM  
  

STÅLKLINGER  

ØVERSTE 
NIVEAU  

OLIEPÅFYLDNING  

ØVERSTE 
NIVEAU  

OLIEPÅFYLDNINGS-
PROP  

FORBEREDELSE INDEN START  

For sikker og effektiv rydning, bør der altid udføres kontrol inden 

start.  
 • Enhver del fra buskrydderen er en potentiel risiko, hvis den 

anvendes under unormale forhold eller hvis vedligeholdelse 
ikke udføres korrekt. 

 • Foretag den forudgående kontrol på en jævn, plan overflade 
med skæreudstyret standset og sørg for, at stopkontakten er 

iOFF-position.  
Inden hver anvendelse, se omkring og under motoren for tegn på 
spild af olie og benzin. 

RENGØR BESKYTTELSESSKÆRMEN 

Før hver brug skal du rengøre beskyttelsesskærmen for afklip, græs 
og andre genstande på skærmen.  

MONTERING AF SKÆRM PÅ STÅLKLINGE 

Stålklinger (3-tands) til UEET og LEET typer 
Stålklinger (4-tands og savklinger) til UEET, LEET typer og  
XEET typer 
Åben tappen, træk skærmen omkring stålklingens spidser, så spid-
serne på klingen er helt dækket med skærmen.  Lås den fast med 
tappen.  

Stålklinger (3-tands) til XEET typer 
Monter Skærmen på spidserne af stålklingen (3-tands). Sørg for, at 
spidserne på stålklingen  
(3-tands) er helt inde i skærmen. Lås den fast med tappen.  
KONTROLLER MOTOROLIEN 
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TAPPE  

OBS: 
 • Kørsel med motoren med for lidt motorolie kan forårsage alvorlige 

skader på  den. 
 • Brug af ikke selvrensende motorolie eller 2-takts motorolie kan for-

korte motorens levetid. 

 • 1. Placer buskrydderen på en plan overflade, og tag oliepåfyldnings-
proppen af.  

Oliepåfyldningsprop  
2.  Kontroller olieniveauet: det skal stå helt oppe i kanten af oliepåfyld-

ningen og kontroller motorolien for snavs og slid.  
3.  Hvis niveauet er lavt, fyldes op med den anbefalede olie (se side  

31) til det øverste niveau (kanten af oliepåfyldningen). 
Hvis olien er sort eller fortyndet skal du udskifte den (se side 31). 

6. Monter oliepåfyldningsproppen igen. 

For hver 10. time bør olieniveauet kontrolleres og olie påfyldes op til 
toppen af oliepåfyldningen, især hvis motoren kører kontinuerligt i mere 
end 10 timer.  

(kanten af 
oliepåfyldnin-
gen)  

Vask hænderne med vand og sæbe efter at have været i kontakt 
med brugt motorolie.  



BENZINTANK  

TANKDÆKSEL  

ØVERSTE 
NIVEAU  

LUFTFIL-
TER  

LUFTFILTER-
DÆKSEL  
   

SKRUE  

OBS:  

LUFTFILTERHUS  

KONTROLLER BENZINSTAND 

Anvend frisk, ren automobilbenzin, med et oktantal på mindst 92 
eller højere.  
Specifikation (er) for benzinen er nødvendig for at opretholde kon-
trollen med forureningen: E10 brændstof anbefales  til i henhold til 
EU-regulation. 
Brug aldrig gammel, forurenet og olieblandet benzin.  
Undgå snavs, støv og vand i benzintanken.  

 • Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere under særlige 
forhold. 

 • Påfyld kun benzin udendørs på et sted med god ventilation og 
med motoren stoppet. Rygning og brug af åben ild skal und-
gås på stedet, hvor motoren bliver fyldt op og hvor benzinen 
opbevares. 

 • Undgå at overfylde benzintanken (der bør ikke være benzin i 
påfyldningsstudsen).  
Efter påfyldningen kontrolleres, at tankdækslet er skruet 
korrekt fast. 

 • Pas på ikke at spilde benzin under påfyldningen. Spildt benzin 
og benzindampe kan antændes. Hvis der spildes  benzin 
under påfyldningen, kontroller, at området er helt tørt inden 
motoren  startes. 

 • Undgå hyppig eller længere tids kontakt benzin/hud og indån-
ding af benzindampe. 

 • OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. 

 • 1. Kontroller benzinstanden visuelt fra ydersiden af benzintanken, 
mens du holder påfyldningsstudsen lodret.  

2.  Hvis benzinstanden er lav, påfyldes benzin, som beskrevet, 
med den anbefalede benzin. Tag tankdækslet af langsomt for 
at eventuelt overtryk kan slippe ud fra benzintanken. Benzinen i 
tanken kan sprøjte ud, hvis tankdækslet fjernes for hurtigt. Under 
påfyldning skal motoren placeres på et plant underlag. 
Brug en tragt og en slange til påfyldningen. 
Tør al snavs af tankdækslet for at undgå, at der kommer urenhe-
der ned i tanken. 
Benzintank kapacitet: 630 cm3 (0,63 L) 

3.  Efter påfyldning skal tankdækslet spændes fast. 

OBS: 
Benzin nedbrydes meget hurtigt afhængigt af faktorer, som sollys, 
temperatur og tid. 
I værste fald kan benzinen nedbrydes indenfor 30 dage. 
Brug af nedbrudt benzin kan forårsage alvorlige skader på motoren  
(tilstoppet karburator, hængende ventiler). 
Sådanne skader, der skyldes nedbrudt benzin, er ikke dækket af  
garantien. 
For at undgå ovenstående, bør nedenstående retningslinier følges 
nøje: 
 • Brug kun den anbefalede benzin. 
 • Brug frisk og ren benzin. 
 • For at mindske nedbrydningen, skal benzinen opbevares i en 

godkendt beholder. 
 • Ved opbevaring i længere tid (mere end 30 dage), tøm benzintan-

ken og karburatoren (se side 33). 

Benzinerstatninger anbefales ikke; da de kan være skadelige for ben-
zinsystemets dele.  
Benzin, der indeholder alkohol 

Hvis du beslutter at anvende benzin, der indeholder sprit (biobrænd-
stof), skal du kontrollere at oktantallet er mindst lige så højt, som det er 
foreskrevet af Honda. Der findes to typer biobrændstof: et indeholder 
ætanol og detandet metanol. Brug ikke benzin, der indeholder mere 
end 10% ætanol (E10). 
Anvend aldrig en benzin der indeholder metanol (metyl eller træsprit), 
der  ikke samtidigt indeholder korrosionsdæmpende tilsætningsstoffer. 

OBS: 
 • Beskadigelser i benzinsystemet eller problemer med motorens træk-

kraft, der skyldes brug af biobrændstof, er ikke dækket af garantien. 
 • Inden køb af benzin fra en tankstation, du ikke er kendt med, bør du 

finde ud af om benzinen indeholder alkohol. Hvis det er tilfældet, find 
ud af, hvilken type og procentdel af den anvendte alkohol det er.  
Hvis du bemærker uønskede driftssymptomer, når du bruger en be-
stemt type benzin, skal du skifte til en benzin, som du ved, indehol-
der mindre end den anbefalede mængde alkohol. 

KONTROLLER LUFTFILTRET 

1.  LUK chokeren (opad) til LUKKET position. 
2.  Løsn skruen og fjern luftfilterdækslet fra  

luftfilterhuset. 
3.  Kontroller luftfiltret for snavs og tilstopning. Rengør luftfiltret, hvis 

det er snavset (se side 31). Udskift luftfiltret vis det er meget snav-
set. 

4.  Monter luftfilret igen. 
5.  Monter også luftfilterdækslet og spænd skruen.  

CHOKER  

Lad aldrig motoren køre uden luftfilter; det vil forårsage kraftig slitage 
på motoren.  
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Kontroller, at gasreguleringen fungerer jævnt og altid springer tilba-
ge i tomgang. 

Hvis det ikke arbejder problemfrit, skal du kontrollere og justere ga-
skablets frigang. Kontakt din forhandler for service. 
Hvis det ikke springer tilbage til tomgang, må buskrydderen ikke 
anvendes. Kontakt din forhandler. 
UEET, XEET typer LEET type 

GASREGULERING  
GASREGULERING  

GASREGULERING 

KONTROLLER BESKYTTELSESSKÆRMEN/AFMONTERING  
OG MONTERING AF DEN NEDERSTE DEL AF   
SKÆRMEN  

BESKYTTELSESSKÆRM  

BOLTE 
(4 stykker)  

BOLTE  

KONTROLLER FUNKTIONEN AF GASREGULERINGEN   

 • Anvend aldrig buskrydderen uden beskyttelsesskærmen er 
monteret. Sten eller andre fremmedlegemer, der kastes ud fra 
det roterende skæreudstyr eller kommer i kontakt med det 
roterende skæreudstyr, kan forårsage personskade og skader 
på materiellet.  

BEMÆRK: 
 • Brug arbejdshandsker til at beskytte dine hænder, når du arbejder 

med skæreudstyret. 
 • For at undgå personskade skal du montere skærmen på stålklin-

gen, før du arbejder med  en stålklinge. 

Se side 14 for at montering af skærmen på en stålklinge. 

Kontroller beskyttelsesskærmen 

1.  Stop motoren ved, at stopkontakten skubbes til OFF-positionen. 
2.  Kontroller beskyttelsesskærmen for at være sikker på, at den er 

korrekt monteret og ikke er beskadiget. Hvis beskyttelseskærmen er 
beskadiget, skal den udskiftes, inden buskrydderen anvendes.  

3.  Kontroller om beskyttelseskærmens monteringsbolte er   
gået løse. Spænd boltene, om nødvendigt. 

4. Hold beskyttelseskærmens position, og ret den  
den, som vist nedenfor. 

BESKYTTELSESSKÆRM  
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Afmontering og fastgørelse af det nederste stykke af beskyt-
telseskærmen. 

Når man anvender buskrydderen med stålklinger  
(3-tands eller 4-tands), afmonter det nederste stykke af beskyttel-
seskærmen. 
Ved anvendelse af et nylon snørehoved skal det nederste stykke 
af skærmen monteres. 

Afmontering (Til stålklinge (3-tands eller 4-tands): 
Skru de tre bolte ud og tag derefter det nederste stykke af beskyt-
telseskærmen af.  

NEDERSTE 
DEL   
AF   
BESKYTTEL-
SESSKÆRM   

BOLTE  

Montering ( Til drift med nylon snørehoved): 
Monter de to dele af beskyttelsesskærmen og klem dem sam-
men. 
Monter de tre bolte, og spænd dem fast.  

NEDERSTE 
DEL   
AF   
BESKYTTEL-
SESSKÆRM   



AKSEL  

STÅLKLINGE  
SKÆREUDSTYR 

SKIVE B  

GRÆSSKIVE  

MØTRIK  

 • For at undgå alvorlig personskade skal du sikre dig, at stop-
kontakten er i STOP-position for at undgå uventet start af 
motoren. 

 • For sikkerhedens skyld skal du kontrollere vinkelgearet for 
slitage og skader, før du starter motoren. 

BEMÆRK: 
 • Brug arbejdshandsker til at beskytte dine hænder, når du arbejder 

med skæreudstyret. 
 • For at undgå personskade skal du montere skærmen på stålklin-

gen, før du arbejder med  en stålklinge. 

Se side 14 for at montering af skærmen på en stålklinge. 

Kontroller vinkelgearet 

1.  Stop motoren ved, at stopkontakten skubbes til OFF-positionen. 
2.  Kontroller, om der er græs eller tråde inde mellem afstandsstyk-
ket  

A og skæreudstyret. Hvis det er tilfældet, skal du fjerne det. 
3. Hvis der er materiale, som græs, tråde, mudder eller snavs inde 

mellem vinkelgearet og afstandsstykket A. Hvis det er tilfældet, 
skal du fjerne skæreudstyret (se side 28) og rengøre vinkelgea-
ret. Ved rengøring kan du udføre kontrol af akslen på samme tid. 

Nylon snørehoved: 
4 mm UNBRAKONØGLE 

VINKELGEAR SKIVE A  

4 mm  
UNBRAKONØGLE 
VINKELGEAR 

AFSTANDSSTYKKE A  

SKÆRM TIL   
STÅLKLINGE  

AKSEL  

NYLON  
SNØREHOVED  

AFSTANDSSTYKKE A  

VINKELGEAR  

AKSEL  

KONTROLLER VINKELGEARET  

Stålklinger:  

Rengøring af vinkelgearet 

Hvis der er materiale, som græs, tråde, mudder eller snavs inde mel-
lem vinkelgearet og afstandsstykket A, skal du rengøre det på følgende 
måde. 

1.  Stop motoren ved, at stopkontakten skubbes til OFF-positionen. 
2.  Afmonter skæreudstyret. (se side 28) 
3.  Fjern afstandsstykket A. 
4.  Fjern græs, tråde, mudder eller snavs omkring afstandsstykket A og  

akslen  

Kontroller akslen  
Hold fast i akslen og skub den til venstre og højre og kontroller, om 
den bevæger sig.  Hvis den kan flytte sig, skal vinkelgearet udskiftes. 
Kontakt din forhandler for udskiftning.  

AKSEL  

Efter ”Rengøring af vinkelgearet” og ”Kontroller akslen",  
 skal du sørge for at sætte afstandsstykket A på vinkelgearet, før du 
monterer skæreudstyret. Se side 28 for at montere skæreudstyret.  
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KNIV  

REVNET BØJET  

GRÆSSKIVE  

REVNE  

HUL  

LEET TYPE: UEET TYPE:  

UEET, XEET TYPER:  

STYRBOLTE  

JUSTER-
BOLT I 
STYR  
JUSTER-
BOLT  

KONTROLLER SKÆREUDSTYRET  

• For at undgå alvorlig personskade skal du sikre dig, at 
motorafbryderen er i OFF-position for at forhindre utilsigtet 
start.  

•For sikkerhedens skyld skal du kontrollere skæreudstyret for 
slitage og skader og kontroller skæreudstyrets montage, før 
du starter motoren. Betjening af buskrydderen med et slidt, 
revnet eller beskadiget skæreudstyr kan forårsage personska-
de eller beskadigelse af buskrydderen. Et slidt, revnet eller 
beskadiget skæreudstyr kan gå i stykker og stykker af det 
beskadigede udstyr kan ramme brugeren eller tilskuere og 

forårsage død eller alvorlig personskade.  
BEMÆRK: 
 • Brug arbejdshandsker til at beskytte dine hænder, når du arbejder 

med skæreudstyret. 
 • For at undgå personskade skal du montere skærmen på stålklin-

gen, før du arbejder med  en stålklinge. 

Se side 14 for at montering af skærmen på en stålklinge. 

For at vælge se side 24 " Valg af skæreudstyr" for at vælge korrekt 
skæreudstyr. 

Nylon snørehoved 

1.  Stop motoren ved, at stopkontakten skubbes til OFF-positionen. 
2.  Kontroller, at nylon snørehovedet er gået løst. 

Spænd nylon snørehovedet fast, hvis det sidder løst (se side 
28). 

3. Kontroller om nylonlinen er flosset. 
Hvis nylonlinen er beskadiget, skal du føre ny nylonline frem i på 
følgende måde. For at føre nylonlinen frem, se side 25. 
Før du fører ny nylonline frem, skal du kontrollere, at kniven er fri 
for støv, snavs og andet. Rengør kniven om nødvendigt.  

Stålklinger 

1.  Stop motoren ved, at stopkontakten skubbes til OFF-positionen. 
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2.  Kontroller at møtrikken til stålklingen er spændt. 
Spænd møtrikken, hvis den er løs (se side 10). 

3. Kontroller stålklingen for slid, skævhed, revner og  
andre skader. Hvis stålklingen er slidt, revnet, hakket eller på 
anden måde beskadiget, skal du udskifte den med en ny original 
Honda stålklinge. 

En sløvt stålklinge kan slibes. 
Hvis du ikke selv kan slibe den, bør du kontakte din forhandler.  

NORMAL SLIDT HAKKET  

KONTROL AF GRÆSSKIVE (TIL STÅLKLINGER) 

Kontroller græsskiven forslitage. Hvis der er revner eller huller i 
græsskiven, skal den udskiftes. Kontakt din forhandler for udskift-
ning.  

KONTROLLER ALLE BOLTE OG MØTRIKKER 

Kontroller om bolte og møtrikker sidder løse før hvert job. Hvis 
bolte eller møtrikker er gået løse, skal de spændes. 
1.  Kontroller hver bolt og møtrik på motoren og rigrøret  

om de er gået løse. Spænd dem, om nødvendigt. 
2.  Kontroller styret for løse bolte og skruer og  

spænd dem, om nødvendigt.   

MONTE-
RINGSBOL-
TE   
FOR 
HÅNDTAG/
STYR  



OPHÆNG FOR  
BÆRESELE  

HÅND-
TAG 

KROG  

OPHÆNG FOR  
BÆRESELE  

HÅND-
TAG  
KROG  

OPHÆNG FOR  
BÆRESELE  

Parallelt med jorden og holder afstan-
den  

90° 30 ° BAGUD 30 ° FREM  

JUSTERBOLT  

FÅ BALANCE I BUSKRYDDEREN  

• Sørg for at tage den dobbelte bæresele på inden  an-
vendelse af buskrydderen.  
Ellers kan der ske skader på grund af buskrydderens ustabi-

litet. 
 •  For brugerens sikkerhed og komfort er det vigtigt at justere 

stropperne på bæreselen, så den føles komfortabel og så 
buskrydderen er korrekt afbalanceret i arbejdsstillingen. 

Kontroller den dobbelte bæresele 

1.  Bær den dobbelte bæresele. (se side 20) 
2.  Sæt krogen på bæreselen fast i ophænget. (se side 12) 
3. Kontroller, at krogen er korrekt fastgjort til bæreselens  

ophæng. 
4. Kontroller, at buskryddernes balance og placering er, som  

følger. 

UEET, LEET typer  

XEET type  

Korrekt balance 

1.  Justér den dobbelte bæresele, så bæreselens krog  
er placeret ved din højre hofte (se side 20). 

2.  Hold buskrydderen, så skæreudstyret er parallelt med jorden ved 
at holde i håndtaget med begge hænder. 

3.  Justér længden på den dobbelte bæresele (side 20), håndtagets 
position eller styrets vinkel (side 19), så skæreudstyret er paral-
lelt med jorden og forbliver over jorden og holder afstanden.  

JUSTERING AF STYRET 

Justering af positionen på styrholderen (kun UEET, LEET typer) 

UEET-type 

Du kan flytte styrholderen fremad eller bagud. For at justere positio-
nen på styrholderen, se side 8. 
Af hensyn til sikkerheden må styret og styrholderen ikke flyttes forbi 
sikkerhedsstoppet. 

LEET type 

Loophåndtagets position kan flyttes fremad eller bagud. Se side 8.  
Af hensyn til sikkerheden må loop håndtaget ikke flyttes forbi sikker-
hedsstoppet. 

Justering af vinklen på styret (kun UEET, XEET typer) 

Standardvinklen er 90 grader. 
Du kan vippe styret fremad eller bagud inden for 30 grader fra dets 
standardvinkel.   

UEET type 

For at justere styrets vinkel skal du løsne justeringsbolten lidt og 
vippe styret. Spænd justerbolten korrekt.  

JUSTERBOLT  

XEET type  

For at justere styrets vinkel skal du løsne justeringsbolten lidt og vippe 
styret. Tryk let på styrholderen A og spænd justerbolten til af styret 
fast.   

Efter justering af styrets position eller vinkel, skal du sikre dig, at 
gaskablet ikke er trukket ud. 
Kontroller at gasreguleringen fungerer jævnt.  

Brug ikke buskrydderen, hvis det skæreudstyret kan ramme dine 
fødder. Dine fødder kan blive beskadigede, hvis det roterende 
skæreudstyr rammer dine fødder.  
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LÅS  

KROG  

   
LÅS  

Montering af  
hoftepude:  

HOFTEPUDE  

   
LÅS  

KROG  

SKULDERREMME  

   
LÅS  

LÅS  

For at gøre justeringsremmen kortere  

Træk i strop-
pen  

For at gøre justeringsremmen kortere  

Træk låsen 
opad  

DOBBELT BÆRESELE  

LÅRPUDE  

JUSTERING AF DEN DOBBELTE 
BÆRESELE  

Lås  

Alle justeringer kan udføres ved at forlænge eller forkorte justerings-
remmen med låsen.   

Justerpunkter  

 • Krogens position kan indstilles med låsen på stropperne og hoftepu-
dens ophæng. 

 • Længden på skulderbæltet og positionen på hoftepuden kan justeres 
med låsen på skulderbælterne.  

• Montering af hoftepuden kan indstilles med låsen på højre side.  

Krogposition:  

Længde på skulderrem-
me:  
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Alle låse kan betjenes på samme måde. 

Sådan bruges den dobbelte bæresele. 

Brug den dobbelte bæresele, så hoftepuden er på højre side af din 
krop. 
Sørg for, at seletøjet ikke snor sig.  
Sammel bæltespændet foran på din krop, indtil det klikker.  
For at låse bæltespændet op skal du trække selen til højre og ven-
stre, mens du trykker på låsen.  

BÆRESELENS HOVEDLÅS  



KROG   

JUSTERING  
REMME  

JUSTERING  
REM  
(FORSIDEN)   

KROG   

HOFTEPUDE  

JUSTERINGSREM  

Fastgørelse af oversky-
dende stropper  

Fastgør ikke clips'ene på følgende måde.  

CLIPS 
(på skulder-
rem)  CLIPS (på taljerem)  

HOFTEPUDE  

CLIPS  

Justering af krogposition  

 • Ved at afkorte både de forreste og bageste justeringsremme løftes 
krogpositionen. 

 • Forlængelse af både de forreste og bageste justeringsremme sæn-
ker krokets position. 

 • Justering af begge sider af justeringsremmen eller begge sider på 
modsat flytter positionen på krogen i den retning, som der trækkes 
til. (f.eks. Hvis justeringsremmen på forsiden er forkortet og bagsi-
den forlænget, bevæger krogen sig fremad)  

JUSTERING   
REM   
(BAGERSTE 
SIDE)   

Justering af skulderbælte og position på hoftepude  

 • Forkort eller forlæng justeringsbåndene, så hoftepuden passer 
rundt om taljen.  

 • Forkortelse af justeringsremmene løfter hoftepuden. 
 • Forlængelse af justeringsremmene sænker hoftepuden. 
 • For at justere det vægtforholdet på skulder og ryg skal du justere 

justeringsremmen til venstre eller højre. 
 • Forkortelse af begge justeringsstropper lægger større vægt på 

skulder og ryg.   
• Forlængelse af dem lægger større vægt på taljen.  

Justering af hoftepuden 

 • Ved at forkorte justeringsstroppen kommer hoftepuden tættere på 
kroppen. 
Denne justering er velegnet til arbejde med tung belastning, da bus-
krydderens vægt og den reaktive kraft spredes. 

 • Ved at forlænge justeringsstroppen, øges buskrydderens arbejdsom-
råde. 
Denne justering er velegnet til arbejde hvor den reaktive kraft og 
belastningen er let. Som på et fladt areal til arbejde, der kræver en 
mere fleksibel bevægelse.  

Når du har justeret bæreselen, skal du rette de overskydende 
stropper på bæltet ved hjælp af klemmerne til fastgørelse.  

OVERSKYDENDE 
REM  

 • Fastgør venstre sideklemme til højre bælte og vice versa. 
 • Fastgørelse på et sted, som ikke er på bæreselen. 

Hvis du låser clipsene på den viste måde, kan det forhindre dig i at 
tage den dobbelte bæresele af, selvom quick udløseren aktiveres.  
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TAP  

MOTOR  
KONTAKT  

STOP  
STOP  

STOPKONTAKT  

KONTROLLER QUICK UDLØSEREN 

OBS: 
 •  Når quick udløseren bruges til at løsne buskrydderen, kan den 

falde ned. Når du kontrollerer funktionen på quick udløseren , 
bør du ikke sætte buskrydderen fast i krogen på hoftepuden, da 
det vil forhindre, at den falder ned og bliver beskadiget.  

 • 1. Bær den dobbelte bæresele. 
 • 2. Kontroller, at låsen løsnes, så snart quick frigørelsen låses 

op, mens du holder i hoftepuden med din venstre hånd. 
 • 3. Indsæt udløsertappen i åbningen til quick udløseren.  

   

DOBBELT  
BÆRESE-
LE  

Hvis låsen ikke løsnes skal du lade din forhandler kontrollere den. 

KONTROLLER MOTORENS TOMGANG OG KOBLING 

Ved denne inspektion er det nødvendigt at starte motoren. Se side 
23 for start af motoren.  
 • Udstødningsgas indeholder giftig kulilte, en farveløs, lugtfri 

KONTROLLER STOPKONTAKTEN 

Kontroller, at motoren er standset ved at flytte stopkontakten til 
OFF-position. 

UEET, XEET typer LEET type  

BEMÆRK: 
 • Bemærk, at skæreudstyret fortsætter med at dreje et stykke tid 

med inerti, efter at motoren er stoppet. 
 • Sørg for, at motoren er stoppet og skæreudstyret er holdt op med 

at dreje rundt, inden du lægger buskrydderen på jorden.  

gasart. Lad aldrig buskrydderen køre i små, lukkede rum. Sørg 
for tilstrækkelig ventilation. 

 • Start motoren et sted mindst 15 m væk fra mennesker, kæle-
dyr og de omkringliggende bygninger. Sørg for, at der ikke er 
nogen forhindringer på arbejdsområdet.  

BEMÆRK: 

Start ikke motoren, når skæreudstyret berører jorden eller en hin-
dring. Buskrydderen kan foretage uventede bevægelser og forårsa-
ge skader på dine ben osv. 

Kontroller motorens tomgang 

Start motoren (se side 23) og kontroller, at tomgangshastigheden er 
korrekt.  
Hvis tomgangshastigheden er unormalt høj eller lav, må du ikke 
anvende buskrydderen. Få den kontrolleret af din forhandler. 

Kontroller koblingen 

Kontroller, at skæreudstyret ikke roterer, når motoren kører i tom-
gang.  
Skæreudstyret må ikke dreje rundt, når motoren kører i tomgang.  
Hvis skæreudstyret roterer i tomgang, skal tomgangshastigheden 
justeres korrekt, før du anvender buskrydderen. Få din buskrydder 
inspiceret af din forhandler.  
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START AF MOTOREN  

 • Udstødningsgas indeholder giftig kulilte, en farveløs, lugtfri 
gasart. Lad aldrig buskrydderen køre i små, lukkede rum. Sørg 
for tilstrækkelig ventilation. 

 • Start motoren et sted mindst 15 m væk fra mennesker, kæle-
dyr og de omkringliggende bygninger. Sørg for, at der ikke er 
nogen forhindringer på arbejdsområdet.  

BEMÆRK: 
 • Start ikke motoren, når skæreudstyret berører jorden eller en 

forhindring. Buskrydderen kan foretage uventede bevægelser og 
forårsage skader på dine ben osv. 

 • Bær beskyttelsesbeklædning og beskyttelsesudstyr (se side 2). 

 • 2. Skub stopkontakten ned på ON (kørestilling). 

UEET, XEET typer LEET type  

STOP-
KONTAKT  

KØRESTIL-
LING  

KØRESTILLING  

STOPKONTAKT  

OBS:  

2. For at starte en kold motor skal du flytte chokeren til LUKKET.  
 
For at genstarte en varm motor skal du lade chokeren stå i OPEN 
position.  

LUKKET 

ÅBEN  

CHOKER  

3. Tryk på primerpumpen flere gange, indtil primerbolden  
er fyldt med benzin. 
Selv hvis der trykkes for mange gange på primerpumpen, ven-
der det ekstra brændstof tilbage til brændstoftanken. 
Hvis primerpumpen ikke aktiveres nok, kan motoren muligvis 
ikke starte. 

PRIMERPUMPE  

Trækretning  

STARTHÅND-
TAG  

CHOKER  

4. Træk let i starthåndtaget, indtil du føler modstand, mens du under-
støtter rigrøret med din fod og holder i det med den anden hånd 
og træk derefter hurtigt i pilens retning, som vist nedenfor. Før 
starthåndtaget forsigtigt tilbage.  

 • Lad ikke starthåndtaget slå tilbage mod motoren.  Før det forsigtigt 

tilbage for at forhindre beskadigelse af starteren. 
 • Der kan opstå skader, hvis man trækker i starthåndtaget, mens 

motoren kører.  

5. Hvis chokeren er LUKKET for start af motoren, skal du gradvist flytte 
den til OPEN position, efterhånden som motoren varmer op.  

ÅBEN  
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Typer skæreudstyr Egnede forhold

Nylon snørehoved Klipning af lavt græs og 
rydning

Stålklinger 
(3-TANDS)

Rengøring af tæt og sam-
menfiltret ukrudt, buske som 
tornede og vilde buske, hvis 
stilke ikke er over end 20 mm 
i diameter

Stålklinger 
(4-tænder) (Ekstra-
udstyr)

Stålklinger 
(Savklinge) 
(Ekstraudstyr)

Skæring af krat, buske og 
små træer, hvis stamme ikke 
er over end 60 mm (2,362) i 
diameter

Løft ikke buskrydderen 
højere end til vandret  

Anvend altid bus-
krydderen på en 
måde, så den altid er 
lavere end vandret  

RYDNING OG TRIMNING 

Læs og forstå sikkerhedsinstruktionerne på side 2 til 4, før du bru-
ger buskrydderen. 
Hvis du bemærker unormal lyd, lugt, vibration eller andre usædvan-
lige tegn, skal du straks stoppe motoren og kontakte din forhandler. 

Stop motoren, når du justerer længden af den dobbelte bæresele.  
 • Brug ikke buskrydderen, hvis skæreudstyret kan ramme 

dine fødder. Dine fødder kan blive skadet, hvis det roterende 
skæreudstyr rammer dem. 

 • Sørg for at tage den dobbelte bæresele på inden anvendelse af 
buskrydderen.  Ellers kan der ske skader på grund af buskrydde-
rens ustabilitet.  

 • For sikkerhedens skyld skal skæreudstyret kontrolleres for 
slitage og skader og kontrollere skæreudstyrets montage, før 
motoren startes. Betjening af buskrydderen med et slidt, revnet 
eller beskadiget skæreudstyr kan forårsage personskade eller 
beskadigelse af buskrydderen. Et slidt, revnet eller beskadiget 
skæreudstyr kan gå i stykker og stykker af det beskadigede 
udstyr kan ramme brugeren eller tilskuere og forårsage død eller 
alvorlig personskade.  

 •  Sørg for at tage den dobbelte bæresele på inden anvendelse 
af buskrydderen. 
Ellers kan der ske skader på grund af buskrydderens ustabi-

litet. 
 • For brugerens sikkerhed og komfort er det vigtigt at justere 

stropperne på bæreselen, så den føles komfortabel og så bus-
krydderen er korrekt afbalanceret i arbejdsstillingen. 

VALG AF SKÆREUDSTYR 

For en mere effektiv anvendelse skal du vælge et passende skære-
udstyr i overensstemmelse med længden på græs og andre jordfor-
hold.  

BRUG AF DEN DOBBELTE BÆRESELE OG SÆTTE   
BUSKRYDDEREN I KROGEN 

OBS: 
Når du anvender buskrydderen, skal du altid lade den gå ned i tom-
gang mellem job. Hvis motoren kører med maksimum omdrejninger 
uden belastning  
(ingen modstand på skæreudstyret) i lang tid, motoren kan blive 
alvorligt beskadiget. 

1.  Bær den dobbelte bæresele og juster dens tilpasning (se side 
20).  
2.  Start motoren (se side 23) og hægt buskrydderen på  

krogen på den dobbelte bæresele (se side 12). 
3. Sørg for, at buskrydderen opretholder den korrekte balance  

(se side 19). 
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GRUNDLÆGGENDE ANVENDELSE 

Korrekt indstilling til arbejde med buskrydderen 

 • Hold buskrydderen i den rigtige position (se side 19).  
 • Slip gradvist grebet om styret. Slip ikke, men hold begge hænder 

let på styret og kontroller, at afstanden mellem skæreudstyret til 
jorden ikke ændres markant. 

 • Hold buskrydderen fast med begge hænder, med fingrene og 
tommelfingrene, der omkranser styret. Dette vil hjælpe dig med at 
holde buskrydderen under kontrol hele tiden. 

 • Kontroller at der er godt fodfæste og god balance. 
 • Pas på rækkevidden. 
 • Hold skæreudstyret under knæhøjde. 
 • Hold alle dele af din krop væk fra det roterende skæreudstyr og 

de varme overflader. 

Justering af balancen er nødvendig, hvis skæreudstyret løfter sig 
op over knæhøjde. Anvend ikke buskrydderen før justering. Hvis du 
ikke kan afbalancere buskrydderen med den rigtige justering, skal 
du kontakte din forhandler. 

Grundlæggende anvendelse ved rydning 

 • Anvend ikke buskrydderen ved at bruge dine armkræfter, men 
ved at bruge din talje, så skæreudstyret svinger i en jævn bue fra 
højre til venstre. 
Hold buskrydderen, så du kan flytte din vægt til  
højre ben derefter til venstre ben sikkert og nemt og gå langsomt 
med smalle trin. 

 • Når du anvender buskrydderen på en skråning med moderat hæld-
ning, skal du stå ved siden af skråningen. Stejle skråninger kan være 
glatte og du kan miste balancen. Brug ikke buskrydderen på stejle 
skråninger.   

BEMÆRK: 
Pas på dine skridt. Brug ikke buskrydderen på steder, der er glatte, 
da du kan miste balancen. 

Løft ikke buskrydderen højere op end til vandret Brug buskrydderen 
inden for et område, der er lavere end vandret.   



TAP  

DOBBELT  
BÆRESE-
LE  

NYLON  
SKÆRM TIL   

TAP  

TILBAGE-
SLAG  

I en nødsituation  

Træk i tappen på quick udløseren og skub buskrydderen væk for at frigøre 
den fra den dobbelte bæresele.  

For at undgå et tilbageslag 

Sektoren på stålklinger, som der ikke kan arbejdes er ”højre halvdel”.  
Kontakt mellem stålklingen og hårde genstande, mens klingen roterer, 
får buskrydderen til at slå tilbage på grund af rotationsretningen (dette 
fænomen kaldes ”kick-back”).   

Når man svinger mod 
venstre  

VENSTRE 
HALVDEL  
(denne del bruges 
til at skære)  

 Når man svinger mod 
højre  

HØJRE 
HALVDEL  
(at ramme en hård genstand 
med denne del vil forårsage 
tilbageslag)  Fremføring af nylonline 

For denne type skæreudstyr går nylonlinen frem, når det snø-
rehovedet slås let mod jorden, mens motoren kører. Der skal 
bruges en beskyttelsesskærm med kniv.  

 • Undgå kontakt med hårde genstande, som sten, træer, pæle og 
beton med de stålklinger. Hvis en stålklinge rammer mod så-
danne genstande, vil det forårsage et tilbageslag. Skær aldrig 
meget hårdt træ og/eller planter med en stor diameter stamme 
med en stålklinge, det vil forårsage et tilbageslag. Et tilbage-
slag kan forårsage, at kontrollen over buskrydderen mistes og 
at stålklingen kan komme i kontakt med brugeren eller tilskue-
re, hvilket kan forårsage død eller alvorlige personskader. Det 
kan også resultere i at en slidt, revnet eller beskadiget stålklin-
ge kan gå i stykker og stykkerne fra den  beskadigede klinge 
kan ramme brugeren eller tilskuere og kan forårsage død eller 
alvorlige personskader. 

 • Rydning må kun udføres, når buskrydderen svinge mod 
venstre. Sektoren på stålklinger, som der ikke kan arbejdes er 
”højre halvdel”. Når buskrydderen svinges til højre, må den 
ikke arbejde. At ramme en hård genstand i denne retning vil 

medføre et tilbageslag, forårsage død eller alvorlige per-
sonskader.  

• Hvis stålklingen kommer i kontakt med en forhindring, skal 
motoren straks stoppes. Kontroller kun stålklingen, når 
rotationen er stoppet. Genstart aldrig arbejdet med en øde-
lagt eller beskadiget stålklinge.  

KNIV  
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STOPKONTAKT  

STOP  
STOP  

STOPKONTAKT  

STOP AF MOTOREN 

1.  Slip gasreguleringen. 
2.  Skub stopkontakten op på OFF - STOP. 

BEMÆRK: 
 • Bemærk, at skæreudstyret fortsætter med at dreje et stykke tid 

med inerti, efter at motoren er stoppet. 
 • Sørg for, at motoren er stoppet og skæreudstyret er holdt op med 

at dreje rundt, inden du lægger buskrydderen på jorden. 
UEET, XEET typer LEET type  
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HYPPIGHED (3)

Regelmæssig vedligeholdelse 
udføres ved hver angiven måned 
eller driftstime afhængig af, hvad 
der kommer først.

Punkt

Daglig
Før-
ste

måned 
eller 

10 
timer

Hver 
3 måne-
der 

eller 
25 timer

Hver 
6 måne-
der 

eller 
50 timer

Hvert 
år
eller 

100 
timer

Hvert 
2. år

eller 
300 
timer

Side

Kontroller 
niveau

Motorolie
Skift

O      14

 O  O   31

Check

Luftfilter
Rengør
Udskift

O      15

  o (1)    31

    O  31

Kontroller-ju-
ster

Tændrør
Udskift

    O (2)  
     O (2)

Gaskabel/gasregulering 
Kontroller O      16

Betjening af stopkontakten
Kontroller

O      22

Dobbelt bæresele Kontroller O      19

Kontroller 
Skæreudstyr

(Udskift om 
nødvendigt)

O
     

18

Beskyttelsesskærm 
Kontroller O      16

Tomgang/kobling Kontrol O      22

Motorens køleribberKontrol-

ler-rengøring    o (1) (2)   
Kontroller 

Møtrikker, bolte, skruer
(Spænd om 
nødvendigt)

O
     

18

Rengør benzintanken     O  32

Benzinfilter Kontroller     O  32

Koblingssko og skålKontroller

   o (2) (4)   
Slitage på 

Check
vinkelgear    O (2)   

Kontrol-
ler-rengør

Vinkelgear 

Fedt

O      17

  O    32

Tomgangshastighed Kontrol-
ler-juster     O (2)  
Ventilspillerum 
Kontroller og juster     O (2)  
Forbrændingskammer Rengør Hvert år eller 300 timer

Benzinslange Kontroller Hvert år eller hver 100 time (Udskift om nødvendigt) (2)

Olieslange Kontroller Hvert andet år (Udskift om nødvendigt) (2)

Vibrationsdæmper 
Kontroller-ju-
ster

Gummiophæng (5)
   

O (2)
  

SERVICESKEMA  

(1) Servicér oftere, når buskrydderen anvendes i meget støvede 
omgivelser. 
(2) Disse punkter bør udføres af din autoriserede Honda forhandler, 

medmindre du har det  rigtige værktøj og mekaniske kunnen. 
Se Hondas værkstedshåndbog 

(3) Log driftstimer for at bestemme korrekt vedligeholdelse  
intervaller 

(4) Disse forbrugsdele bør udskiftes endda efter kort  
tid, hvis det er nødvendigt. 

(5) XEET type (visse typer)  

27 DA  

 VEDLIGEHOLDELSE   

Periodisk kontrol og justering af buskrydderen er vigtig, hvis den høje 
ydeevne skal opretholdes. Regelmæssig vedligeholdelse vil også 
forlænge buskrydderens levetid. De krævede serviceintervaller og den 
type vedligeholdelse, der skal udføres, er beskrevet i serviceskemaet. 
For længere service og effektivitet skal du holde undersiden af be-
skyttelsesskærmen ren og fri for opsamlet græsrester ved at vaske 
det med en vandslange efter hver brug og/eller rengøre det med en 
stålbørste og skraber.  
 • Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du place-

re buskrydderen på en plan overflade, sørg for, at skæreudsty-
ret er stoppet og skub stopkontakten op på OFF-position for at 
være sikker på, at motoren ikke kan starte ved et uheld. 

 • Buskrydderen bør serviceres af din forhandler, medmindre 
ejeren selv har det korrekt værktøj og servicedata og føler, at 
han/hun er kvalificeret. 

BEMÆRK: 
 • Brug originale Honda reservedele eller tilsvarende til vedligehol-

delse og reparation. Udskiftningsdele, der ikke er af tilsvarende 
kvalitet, kan beskadige buskrydderen. 

 • For at undgå personskade skal du montere skærmen på stålklin-
gen, før du arbejder med  en stålklinge. 

Se side 14 for at montering af skærmen på en stålklinge.  



AF-
STANDS-
STYKKE A  

LÅSEHUL 
FOR  
UNBRAKO-
NØGLE  

Lad unbrakonøglen 
kommer ind i hullet på 
afstandsstykket A.  

HUL TIL LÅSNING AF 
VINKELGEAR 

AKSEL  
AF-
STANDS-
STYKKE A  

NYLON SNØREHOVED 

Montering: 

1.  Kontroller, at afstandsstykket A er installeret  på vinkelgearet. 
2.  Sæt den 4 mm unbrakonøgle i hullet for at  låse skæreudstyret   

så akslen ikke kan dreje rundt.  

4 mm UNBRAKO-
NØGLE  

3. Drej det nylon snørehovedet mod uret for at montere det på akslen   
på vinkelgearet.  

Udskiftning af nylonline  

NYLON SNØREHOVED  

• Udskift aldrig nylonlinen med en linje af et andet materiale, 
såsom ståltråd.  

UEET, LEET typer 

Anbefalede specifikationer for nylonline: 
Standard diameter på nylonline: 2,7 mm, Maksimal længde: 6,0 
m 

1. Træk dækslet af huset. Tryk på to låse på huset og træk 
dækslet af.  

Tryk  

LÅS  

2. Træk spolen ud af dækslet og fjern resten af nylonlinen.  

DÆK-
SEL  

3.  Forbered en passende længde af nylonlinen og fold den i to  
lige lange stykker. 

4.  Placer midten af nylonlinen i hakket i spolen og  
vikl nylonlinen på ved at dreje i den viste retning. 

VENSTRE OM 
NYLON LINE  

Træk af  

SPOLE  

HAK  

HUS  

LÅS  

Tryk  

DÆK-
SEL  

UDSKIFTNING AF SKÆREUDSTYR  

 • For at undgå alvorlig personskade skal du sikre dig, at stop-
kontakten er i STOP-position for at undgå uventet start af 
motoren. 

 • For sikkerhedens skyld skal du kontrollere skæreudstyret for 
slitage og skader og kontroller skæreudstyrets montage, før 
du starter motoren. Betjening af buskrydderen med et slidt, 
revnet eller beskadiget skæreudstyr kan forårsage personska-
de eller beskadigelse af buskrydderen. Et slidt, revnet eller 
beskadiget skæreudstyr kan gå i stykker og stykker af det 
beskadigede udstyr kan ramme brugeren eller tilskuere og 
forårsage død eller alvorlig personskade. 

Udskiftning af nylon snørehoved 

Afmontering: 

1.  Stop motoren ved, at stopkontakten skubbes til OFF-positionen. 
2.  Sæt den 4 mm unbrakonøgle i hullet for at  låse skæreudstyret.  

Drej nylon snørehovedet indtil du føler, at unbrakonøglen kan 
komme ned i hullet i afstandsstykket A. kontroller at det nylon 
snørehovedet  ikke drejer rundt.  

4 mm UNBRAKO-
NØGLE  

3. Drej nylon snørehovedet med uret for at tage det af  
vinkelgearet.  
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SPOLE  

HOLDE 
LINEN  

DÆK-
SEL  

SLIDS  

STYR  

SLIDS I STYR  

STYR  

ÅBNING I DÆKSEL  

TAP LÅST  
I DÆKSEL  

TAP 
LÅST  
I DÆK-
SEL  

ÅBNING I DÆKSEL  

MÆR-
KE  

STYR  

VEJEN FOR  
NYLON 
LINEN  Tryk for 

at ind-
sætte  

STYR  

STYR  

Drej dækslet en 
halv omgang  

Træk i begge ender 
af nylonlinen  

Gentag 2 eller 3 
gange  

Drej på dækslet 
for at vikle linen 
op  

 OVERSKYDENDE 
LINE 
(ca. 10 cm)  

5. Sæt enderne af nylonlinen i hakkene, der sidder på   
spolens  ydre flange. Lad 10 cm af linen stikke ud fra hakkene. 
Pas på linen ikke går løse.  

HAK TIL AT   
HOLDE 
LINEN  HAK TIL AT  

HOLDE LINEN  

6. Sæt spolen i dækslet i den position, hvor linen passer ud for hak-
kene med styrene i dækslet. Sæt nylonlinen ind i gennem slidsen 
på den øverste side af styrene. 

HAK TIL AT   

7. Juster styret med husets udskæring og  
installer dækslet på huset.  

OBS: 
Kontroller, at husets tappe låses korrekt i begge åbninger i dæk-
slet.  

Tap låst korrekt i åbning  

XEET TYPE 

Anbefalede specifikationer for nylonline: 
Standard diameter på nylonline: 3,0 mm, Maksimal længde: 
5,0 m  

1. Drej mærket hen til styret for linen.  

2.  Forbered en passende længde af nylonlinen. Indsæt nylonlinen i sty-
ret fra venstre side, som vist på billedet. Indsættelse fra denne side 
gør det nemt at skubbe linen i gennem og ud i den anden side.  

3.  Skub nylonlinen så langt at spidsen af linen stikker ud  
af styret på den anden side.  

4.  Træk nylonlinen ud og juster linens længde, så  
længden er ens på begge sider.  

5.  Mens du holder spolen nede, skal du dreje dækslet en halv omgang i 
den viste retning for at vikle nylonlinen op.  

Træk i begge sider af nylonlinen for at stramme den oprullede line i 
spolen op og drej derefter dækslet en halv omgang og træk i nylonli-
nen igen. Gentag denne procedure 2 eller 3 gange. Drej derefter dæk-
slet, indtil den overskydende line er ca. 10 cm.  
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LÅSEHUL FOR  
UNBRAKONØGLE  

STÅLKLINGE  
(3-TANDS) 

SKIVE B  

GRÆSSKIVE  

MØTRIK  

4 mm UNBRAKONØG-
LE 
VINKELGEAR 
AFSTANDSSTYKKE A  

SKÆRM TIL STÅLKLINGE  

4 mm UNBRAKONØG-
LE 
VINKELGEAR 
AFSTANDSSTYKKE A  

SKÆRM TIL STÅL-
KLINGE  
   

4 mm UNBRAKO-
NØGLE 
VINKELGEAR 

AFSTANDSSTYKKE A  

SKÆRM TIL STÅL-
KLINGE  

UDSKIFTNING AF STÅLKLINGE  

BEMÆRK:  
Brug arbejdshandsker til at beskytte hænderne, når du arbejder 

med skæreudstyret.  

Valgfri stålklinge (savklinge):  

For at undgå personskade skal du montere skærmen på stålklingen, 
før du arbejder med en stålklinge.  

Se side 14 for at montering af skærmen på en stålklinge.  

Afmontering:  

1.  Stop motoren ved, at stopkontakten skubbes til OFF-positionen. 
2.  Sæt den 4 mm unbrakonøgle i hullet for at  låse skæreudstyret.  

Drej nylon stålklingen indtil du føler, at unbrakonøglen kan komme 
ned i hullet i afstandsstykket A. kontroller at det stålklingen  ikke 
drejer rundt.  

AFSTANDS-
STYKKE A  4 mm UNBRAKO-

NØGLE  

AKSEL  

STÅLKLINGE   

(SAVKLINGE)  

SKIVE B  

GRÆSSKIVE  

MØTRIK  

Montering:  

Se side 10 for installation af stålklinger.   

3. Skru møtrikken løs. Akslen på vinkelgearet og møtrikken har linksge-
vind. Drej med uret for at løsne. Vær opmærksom på rækkefølgen 
og retningen på delene, når de tages af.  

Stålklinger (3-tands)  

AKSEL  

Valgfri stålklinge (4-tands):  

AKSEL  

STÅLKLINGE  
(4-TANDS)  

SKIVE B  

GRÆSSKIVE  

MØTRIK  
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Anbefalet motorolie 

Brug en 4-takts motorolie, der opfylder eller overskrider kravene til 
API-serviceklassificering SE eller højere (eller tilsvarende). Kontroller 
altid API-servicemærkaten på oliebeholderen for at være sikker på, at 
den indeholder bogstaverne SE eller højere (eller tilsvarende). 
SAE 10W - 30 kan anbefales til generel brug ved alle temperaturer. 
Anden viskositet, som er vist i diagrammet kan anvendes, når tempe-
raturen i området ligger inden for det angivne område. 

Specifikation for motorolie, der er nødvendig for at opretholde systemet  
for emissionsstyringen: Honda original motorolie.  

TEMPERATUR 

RENGØRING AF LUFUFILTER 

Et snavset luftfilter vil begrænse luftstrømmen til karburatoren. For 
at forhindre karburatorfejl, bør luftfiltret rengøres regelmæssigt.  
REngør oftere, når buskrydderen anvendes på  steder med meget 
støv.  
Brug aldrig benzin eller opløsningsmidler med lavt flamme-
punkt til at rengøre luftfiltret. Der kan opstå brand eller eksplo-

sion.  
Tag luftfiltret ud for at rengøre det. 

Se side 15 for at tage luftfiltret ud. 

Slå papirluftfiltret nogle gange mod en hård overflade for at fjer-
ne snavs eller blæs trykluft [højst 200 kPa (2,0 kgf / cm)2, 29 psi)] 
gennem det rengøre filtret fra luftfiltrets inderside. Forsøg aldrig at 
børste snavs; en børste vil tvinge snavs ind i luftfiltrets fibre. Udskift 
luftfiltret vis det er meget snavset.  
Efter rengøring af luftfilteret skal du installere det korrekt i luftfilter-

huset. 
Se side 15 for at montere luftfiltret. 

OBS: 
Lad aldrig motoren køre uden luftfilter; det vil forårsage kraftig slita-
ge på motoren.  

31 DA  

BEN-
ZINTANK  
TANKDÆK-
SEL  

OLIEPÅ-
FYLD-
NINGSPROP  
KANT  

ØVERSTE 
NIVEAU  

OLIEPÅFYLDNING  

OLIEPÅFYLDNINGS-
PROP  

SKIFT AF MOTOROLIEN 

OBS: 
 • Kørsel med motoren med for lidt motorolie kan forårsage alvorli-

ge skader på  den. 
 • Brug af ikke selvrensende motorolie eller 2-takts motorolie kan 

forkorte motorens levetid. 

OBS: 
Aftap motorolien, mens motoren stadig er varm, for at sikre hurtig 
og fuldstændig tømning. 

1.  Kontroller, at hætten til tankdækslet er spændt fast 
2.  Fjern oliepåfyldningslåget og tøm olien ned i beholderen ved at 

vippe motoren mod oliepåfyldningen.  

3. Påfyld med den anbefalede olie til den øverste grænse (kanten af   
oliepåfyldningen) 

6. Monter oliepåfyldningsproppen igen. 

MOTOROLIE KAPACITET: 130 cm3 (0,13 L)  

ØVERSTE 
NIVEAU  (kanten af 
oliepåfyldnin-
gen)  

Vask hænderne med vand og sæbe efter at have været i kontakt 
med brugt motorolie. 

OBS: 
Bortskaf brugt motorolie på en måde, der er kompatibel med miljøet. 
Vi anbefaler, at du tager den i en lukket beholder til din lokale ser-
vicestation for genvinding. Smid den ikke i skraldespanden og hæld 
det ikke ud på jorden.  



KONTROL AF BENZINSLANGER 

Kontroller, at benzinslangerne ikke er revnet og har andre skader og 
kontroller, at der ikke er utætheder fra benzinslangerne. Hvis du be-
mærker skader på benzinslangerne skal du kontakte din forhandler.  

BENZINSLANGER  

SMØRING AF VINKELGEAR  

• For at undgå alvorlig personskade skal du sikre dig, at stop-
kontakten er i OFF-position for at forhindre utilsigtet start.  

BEMÆRK: 
 • Brug arbejdshandsker til at beskytte dine hænder, når du arbejder 

med skæreudstyret. 

 • 1. Skru bolten i vinkelgearet ud. 
 • 2. Tryk fedt ind, indtil det kommer ud af vinkelgearet,  

mens skæreudstyret drejes langsomt rundt.  Maksimal mængde 
fedt:  
UEET, LEET typer: 14,5 g 
XEET type: 19,0 g 

3. Monter bolten korrekt. 
Spænd bolten fast. Tilspændingsmoment for bolten:  
6,9 Nm (0,7 kgfm) 
Anbefalet fedt: Lithium Complex Moly.  

BOLT  

VINKELGEAR  

Flyt benzin til en   OLIEBAKKE  

OLIEPÅFYLD-
NINGSPROP  

TANKDÆKSEL  

3. Træk forsigtigt benzinilteret op med en lille krog (f.eks. en tilret-
tet papirclips) gennem benzinstudsen.  

KROG  

BENZINFIL-
TER  

RENGØRING AF BENZINFILTER OG BENZINTANK  

 • Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere under særlige 
forhold. 

 • Arbejd kun med benzin udendørs på et sted med god ventilati-
on og med motoren stoppet. Rygning og brug af åben ild skal 
undgås på stedet, hvor motoren bliver fyldt op og hvor benzi-
nen opbevares. 

 • Pas på ikke at spilde benzin under påfyldningen. Spildt benzin 
og benzindampe kan antændes. Hvis der spildes  benzin under 
påfyldningen, kontroller, at området er helt tørt inden motoren  
startes. 

 • Undgå hyppig eller længere tids kontakt benzin/hud og indån-
ding af benzindampe. 

 • OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. 

Bemærk, at et tilstoppet benzinfilter kan give dårlig ydelse fra moto-
ren. Vand og støv, snavs og forurenet materiale i benzintanken kan 
give dårlig ydelse fra motoren. 

1.  Kontroller, at oliepåfyldningsproppen  er spændt fast 
2.  Tag tankdækslet af  benzintanken og tøm benzinen ned i beholde-

ren ved at vippe motoren over mod benzinstudsen.  
BENZINSTUDS  

godkendt ben-
zindunk  

4.  Kontroller benzinfilteret for urenheder. Hvis benzinfilteret er snavset, 
vask det forsigtigt i en ikke brandfarlig væske. Hvis brændstoffilteret 
er meget beskidt, bør det udskiftes. 

5.  Fjern vand og snavs i benzintanken ved at skylle indersiden   
af tanken med en ikke brandfarlig væske. 

6. Kom benzinfilteret ned i benzintanken og spænd tankdækslet  
fast.  
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OPBEVARING 

Korrekt forberedelse til opbevaring er af afgørende betydning for at 
holde din buskrydder problemfri og pæn. Følgende trin hjælper med at 
forhindre rust og korrosion i at forringe din buskrydder. 

BEMÆRK: 
 • Hvis Buskrydderen lige har kørt, vil motoren være meget varm; lad 

den afkøle, inden du fortsætter. 
 • Placer biskrydderen på et plant underlag  og kontroller, at stop-

kontakten er i OFF-position for at være sikker på, at motoren ikke 
starter ved et uheld. 

RENGØR BUSKRYDDEREN 

Rengør alle udvendige overflader, reparer eventuel beskadiget maling 
og smør andre områder, der kan ruste med en tynd film af olie. 

AFTAP BENZINEN  
 • Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere under særlige 

forhold. 
 • Arbejd kun med benzin udendørs på et sted med god venti-

lation og med motoren stoppet. Rygning og brug af åben ild 
skal undgås på stedet, hvor motoren bliver fyldt op og hvor 
benzinen opbevares. 

 • Pas på ikke at spilde benzin under påfyldningen. Spildt benzin 
og benzindampe kan antændes. Hvis der spildes  benzin under 
påfyldningen, kontroller, at området er helt tørt inden motoren  
startes. 

 • Undgå hyppig eller længere tids kontakt benzin/hud og indån-
ding af benzindampe. 

 • OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. 

 • Kontroller, at oliepåfyldningsproppen  er spændt fast 
 • Tag tankdækslet af  benzintanken og tøm benzinen ned i benzind-

unken ved at vippe motoren over mod benzinstudsen.  

BENZINSTUDS  

Flyt benzin over i en  
godkendt benzindunk  

OLIEBAKKE  

OLIEPÅFYLD-
NINGSPROP  

TANKDÆKSEL  
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RIGRØR  

DOBBELT BÆRE-
SELE  

HÅNDTAG PÅ 
STYR  

Hægt buskrydderen på 
krogen  

TRANSPORT 
BEMÆRK: 
For at undgå personskade skal du montere skærmen på stålklingen, 

før du transportere buskrydderen. 

Se side 14 for at montering af skærmen på en stålklinge. 

Skub stopkontakten op på OFF - STOP. Kontroller at tankdækslet er 
korrekt monteret og at motoren er kølet af.. 

LØFT AF BUSKRYDDEREN MED HÆNDERNE 

Sæt buskrydderen fast i krogen på den dobbelt bæresele og hold 
fast i styret eller hold om rigrøret  for at holde den i balance. 
Transport ved at holde i styret::  

RIG-
RØR  

Transport ved at holde i rigrøret  

Hold rigrøret i en balance  

TRANSPORT AF BUSKRYDDEREN I EN BIL 

Fastgør buskrydderen vandret og kontroller at den ikke kan flyttes 
sig eller falde ned. 
For UEET og XEET typer kan styret foldes efter behov (se side 13).  



3. Tryk på pumpepumpen flere gange, indtil alt brændstof er 
retur i benzintanken. 

PRIMERPUMPE  
4. Vip motoren mod benzinstudsen for at tømme   den sidste rest benzin i tanken ned i en benzindunk. 
5.  Efter aftapning skal du spænde tankdækslet fast.  

6.  Start motoren og lad den køre indtil den stopper på grund af 
mangel på  

benzin 

OBS: 
 • Nedbrudt benzin kan forårsage uventede skader på din motor. 
 • Benzin skal opbevares i en ren dunk, der kun bruges til benzin. 
 • Benzin skal opbevares på et køligt og godt ventileret sted. 
 • Opbevar eller transporter ikke benzin i plastikflasker. 

SKIFT AF MOTOROLIEN 

Se side 31 for at udskifte motorolie. 

BEMÆRK: 
Motoren vil være meget varm, hvis den lige har kørt. Lad den afkø-
le, inden du fortsætter. 

RENGØR LUFTFILTRET 

Se side 31 for at rengøre luftfiltret. 

TRÆK LANGSOMT I STARTHÅNDTAGET 

Træk langsomt i starthåndtaget, indtil der føles modstand. Opbeva-
ring i denne position forhindrer intern korrosion. 

SMØR OLIE PÅ STÅLKLINGER 

Sæt en tynd film af olie på stålklingerne for at forhindre rust. 

OPBEVARING 

Luk chokeren (flyt chokeren opad) og monter dækslet til stålklingen. 
For UEET og XEET typer kan styret foldes efter behov (se side 13). 
Dæk buskrydderen over for at undgå støv. 
Hvis den opbevares i lodret position, skal motoren være nederst for 
at forhindre at den falder ned under opbevaringen. 

Inden buskrydderen anvendes skal kontrollen inden start udføres.  
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FEJLFINDING 

MOTOR STARTER IKKE 

1.  Ingen benzin.. Side 15 
2.  Er stopkontakten på OFF - STOP? Side 23 
3.  Tændrørshætten er ikke monteret eller  

- 
taget af. 

4. Defekt tændrør eller forkert elektrodeaf-
stand. 
- 
5. Motor druknet. Tag tændrøret ud, tør det 

med en klud og monter det igen.  

-  

6. Benzinfilter er beskidt. Rengør det. Side 32 

VANSKELIG START ELLER DÅRLIG TRÆKKRAFT 

1.  Beskidt luftfilter. Side 31 
2.  Urenheder i benzintanken. Side 32 
3.  Vand i benzintanken. Side 32  
4.  Udluftning i tankdæksel og/eller karbura-
tor   

tilstoppet. 
5.  Motoren bliver varm; chokeren er lukket. 
Åben  

choker 

- 

Side 23  

UJÆVN MOTORGANG  
1.  Defekt tændrør eller forkert elektrodeafstand. 
- 
2.  Beskidt luftfilter. Side 31 

MOTOR LØBER VARM 

1.  Tændrør har forkert elektrodeafstand. - 
2.  Beskidt luftfilter. Side 31 

3. Kølefinner på motor blokeret. - 
4.  For lidt motorolie. Side 14  
Rekylstarter blokeret af græs,   
BUSKRYDDEREN VIBRERER KRAFTIGT 

1. Stålklinge ude af balancere eller klinge 
forkert monteret.  

-  

-  

2. Motorbolte gået løse. - 

STYR VIBRERER KRAFTIGT (XEET TYPE)  

1.  Vibrationsdæmpning bliver utilstrækkelig 
fordi gummiophæng glider. 
2.  Vibrationsdæmpning bliver utilstrækkelig 
fordi gummiophæng er defekte.  

Kontakt din forhandler for de mulige årsager, der ikke er nævnt i 
denne vejledning.  



Aktuelle dele

 
Del Luftfilter

Res.nr. 17211-Z3F-000

 
Del Tændrør

Res.nr. 31915-Z0H-003

 
Del Startsnor

Res.nr. 28462-ZM3-003

Forbrugsstoffer

 
Del Motorolie

Res.nr. 08221-888-010MP

TILBEHØR 

AKTUELLE SLIDDELE 

Forskelligt tilbehør leveres med buskrydderen eller fås som 
ekstraudstyr, afhængigt af modellen. 
Når du har brug for dette tilbehør eller reservedele, skal du 
kontakte din forhandler for køb.  

Klipning og rydning  

Del  

Res.nr.  

Hække med torne og krat  

Del  

Res.nr.  

Store områder med 
græs  

Del  

Res.nr.  

Knudret krat og buske  
(ekstra til UEET og XEET typer)  

UEET   LEET   XEET  

 Nylon snørehoved  

 72560-VL6-P31  72560- 
VR4-E21  

Standard stålklinge  
(3-tands)  

 72511-VL6-P31  72511- 
VR4-E21  

Valgfri stålklinger  
(4-tands) 

72511-VF9-E32 (Φ230 mm) 
72512-VL6-P31 (Φ255 mm)  

Del  

Res.nr.  

Valgfri stålklinger  
(Savklinge)  

72511- 
VL6-H31  -  72511- 

VL6-H31  
Standard beskyttelsesskærm til stålklinger (3-tands, 4-tands)  

Del  

Res.nr.  

 Standard beskyttelsesskærm  

 76240-VR4-E01  

Ekstra beskyttelsesskærm til stålklinger  
(Savklinge)  

Del  

Res.nr.  

 Ekstra beskyttelsesskærm til stål-
klinger  

76247- 
VL6-J31  -  76247- 

VL6-J31

Skærm til stålklinger (3-tands) på UEET og LEET typer og alle 
ekstra stålklinger  

Del  

Res.nr.  

 Skærm til stålklinger  

 72534-VJ3-681  

Skærm til stålklinger (3-tands) for XEET type  

Del  

Res.nr.  

 Skærm til stålklinge  

 72534-VR4-E21  

Illustrationer i denne tabel er visuelle referencer. Udseendet kan være 
anderledes på det faktiske produkt.  

For din sikkerhed er det strengt forbudt at installere andet udstyr 
end det, der er anført ovenfor og specielt designet til din buskryd-
der model og type. 

BORTSKAFFELSE ................................................. ..
................................ 35 
For at beskytte miljøet må du ikke bortskaffe dette produkt, batteri, mo-
torolie osv. Ved at smide det ud med det almindelige affald.  Overhold 
de lokale love og regler eller kontakt en autoriseret Honda forhandler 
for bortskaffelse. 

TEKNISK INFORMATION 
KARBURETOR MODIFIKATION FOR ANVENDELSE I   
STOR HØJDE 

I store højder vil den almindelige karburator luft-benzinblanding være 
for fed. Ydeevnen falder og benzinforbruget stiger. En meget fed blan-
ding vil også ødelægge tændrøret og forårsage vanskelig start. 
Anvendelse i en højde, der er forskellig fra den, hvor denne motor blev 
certificeret i længere tid, kan øge forureningen. 
Ydeevne i stor højde kan forbedres ved specifikke ændringer i kar-
buratoren. Hvis buskrydderen altid skal anvendes i højder over 1500 
m., skal din forhandler udføre denne ændring i karburatoren. Denne 
motor, når den betjenes i stor højde med karburatormodifikationer til 
brug i stor højde, vil opfylde hver emissionstandard gennem hele dens 
levetid. 
Selv med korrekt karburatormodifikation vil motorens ydelse mindskes 
med ca. 3,5 % for hver 300 meter højden øges. Ydelsen vil dog være 
større end uden eventuel modifikation. 

BEMÆRK: 
Når karburatoren er blevet modificeret til drift i stor højde, vil luft-ben-
zinblandingen være for mager til brug i lav højde. Anvendelse i højder 
under 1.500 m med en modificeret karburator kan forårsage, at moto-
ren overophedes og kan resultere i alvorlige motorskader. Ved brug i 
lave højder, lad din forhandler føre karburatoren tilbage til de  originale 
fabriksspecifikationer. 
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MODEL UMK450E
TYPE UEET LEET XEET

Type kode HAMF HANF HAMF

Funktion Busk rydning

RIGRØR
Styr type Dobbelthåndtag Loophåndtag Dobbelthåndtag

Koblingstype Centrifugalkobling

Skæreudstyr
(Nylon snørehoved)

Type Nylon skærehoved, Tap & Go

Diameter 444 mm

(Stålklinger)
Type 3-tands klinge

Diameter 255 mm 303 mm

Dimensioner
Længde x Bredde x Højde

Nylon snørehoved 1870 x 670 x 520 mm
1870 x 670 x 520 mm

1870 x 385 x 280 mm
1870 x 385 x 280 mm

1880 x 670 x 585 mm
1880 x 670 x 585 mm

Stålklinger 
(3-TANDS)

1905 x 670 x 510 mm
1905 x 670 x 510 mm

1905 x 385 x 280 mm
1905 x 685 x 280 mm

1925 x 670 x 570 mm
1925 x 670 x 570 mm

Vægt (uden skæreudstyr, olie og benzin) 8.1 kg
8,1 kg

707 kg 9.4 kg
9,4 kg

Omdrejningshastighed
(Maksimum omdrejninger 
uden belastning)

Nylon snørehoved 7,100 min-1 (omdr./
min.)

7.100 min-1 (omdr./
min.)

7.400 min-1 (omdr./
min.)

Stålklinger
(3-tands)

8.150 min-1 (omdr./
min.)

8.150 min-1 (omdr./
min)

7.900 min-1 (omdr./
min.)

MOTOR
Model GX50T

Type kode GCCFT

Type 4-takts, overliggende knastaksel, en cylinder, luftafkølet

Slagvolumen 47,9 cm3 

Boring / Slaglængde 43,0 x 33,0 mm

Motorydelse (kW) (SAE J1349) 1,4 kW (2,0 hk) / 7.000 min-1 (omdr./min.)

Netmoment max.of motor * (SAE J1349) 2,2 Nm (0,22 kgfm, 1,6 lbf · ft) / 5000 min-1 (omdr./min.)

Maksimal hastighed, uden belastning MIN. 10.000 min-1 (omdr./min.)

Tomgangshastighed 3.100 ± 200 min-1 (omdr./min)

Motorolie 4-takts motorolie, API-serviceklassificering SE eller højere (eller tilsvarende), SAE 10W-
30

Oliemængde: 130 cm3 (0,13 L)

Benzin Blyfri benzin E10

Benzintank indhold 630 cm3 (0,63 L)

Tænding Transistor  tænding

Tændrør mærke og type NGK CMR5H

Karburator Membran

Kuldioxid (CO2) udledning* Se ”CO2-informationsliste” på www.honda-engines-eu.com/co2

SPECIFIKATIONER  

 * Effektvurderingen af motoren, der er angivet i dette dokument, er nettoeffekten, der testes på en produktionsmotor til   
motormodellen GX50T og målt i overensstemmelse med SAE J1349 ved 7.000 min-1 (omdr. /min.) (Netto Ydelse) SAE J1349 og 5.000 

min-1 (omdr./min.)  
(Maks. Netto moment). 
Motorer fra produktionen kan variere fra denne værdi. Faktisk effekt for motoren, der er monteret i denne buskrydder, vil variere afhængigt 
af adskillige faktorer, inklusive motorens drift under anvendelsen, miljøforhold, vedligeholdelse og andre variabler. 

 * * CO2-målingen er et resultatet af test under en testcyklus under laboratoriebetingelser med en (forælder) motor, der er repræsentativ for 
motortypen (motorfamilien) og vil ikke medføre eller udtrykke nogen garanti for ydelsen fra   en bestemt motor.  
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STØJ

Punkt

Typer

Ækvivalent lydtrykniveau ved 
brugeren 

(2006/42 / EU, ISO 22868: 2011) 
(dB (A))

Måling af 
usikkerhed 

(dB (A))

Målt lydeffektniveau
(2000/14 / EU)

(dB (A))

Måling af 
usikkerhed 

(dB (A))

Garanteret 
lydeffektniveau
(2000/14 / EU)

(dB (A))

UEET

Nylon snørehoved 96.0 2.3 108.4 2.3 112

Stålklinge (3-tænder) 94.1 1.6 103.0 1.6 112

Stålklinge (4-tands, Φ255 mm) (ekstra udstyr) 94.2 2.3 103.1 2.3 112

Stålklinge (4-tands, Φ230 mm) (ekstra udstyr) 94.3 1.9 103.1 1.9 112

Stålklinge (savklinge) (ekstra udstyr) 94.7 6.4 106.1 6.4 112

LEET

Nylon snørehoved 94.9 1.3 108.8 1.3 112

Stålklinge (3-tænder) 92.7 1.4 103.1 1.4 112

Stålklinge (4-tands, Φ255 mm) (ekstra udstyr) 93.2 1.3 103.1 1.3 112

Stålklinge (4-tands, Φ230 mm) (ekstra udstyr) 93.1 1.5 103.0 1.5 112

XEET

Nylon snørehoved 97.0 1.8 109.2 1.8 112

Stålklinge (3-tænder) 95.4 1.4 103.4 1.4 112

Stålklinge (4-tands, Φ255 mm) (ekstraudstyr) 94.5 1.2 102.8 1.2 112

Stålklinge (4-tands, Φ230 mm) (ekstra udstyr) 95.1 1.6 102.6 1.6 112

Stålklinge (savklinge) (ekstra udstyr) 94.7 4.1 105.7 4.1 112Vibrationer

Punkt

Typer og målepositioner

Ækvivalent vibrationsniveau 
(2006/42 / EU, ISO 22868: 2011) 

(m/s2)

Måling af 
usikkerhed 

(m/s2)

UEET

Nylon snørehoved Venstre side 3.58 0.50

Højre side 3.80 0.50

Stålklinge (3-tænder) Venstre side 4.06 1.00

Højre side 3.39 0.90

Stålklinge (4-tands, Φ255 mm) (ekstraudstyr) Venstre side 5.49 1.40

Højre side 3.96 1.00

Stålklinge (4-tands, Φ230 mm) (ekstra udstyr) Venstre side 3.65 1.20

Højre side 2.54 0.60

Stålklinge (savklinge) (ekstra udstyr) Venstre side 6.80 1.60

Højre side 4.52 1.00

LEET

Nylon snørehoved Bagside 5.90 0.90

Front 4.77 1.40

Stålklinge (3-tænder) Bagside 5.58 0.50

Front 4.89 2.10

Stålklinge (4-tands, Φ255 mm) (ekstraudstyr) Front 5.66 0.80

Bagside 5.91 0.40

Stålklinge (4-tands, Φ230 mm) (ekstra udstyr) Front 4.18 1.30

Bagside 5.81 0.80

XEET

Nylon snørehoved Venstre side 2.30 0.60

Højre side 1.80 0.20

Stålklinge (3-tænder) Venstre side 2.45 0.48

Højre side 1.85 0.27

Stålklinge (4-tands, Φ255 mm) (ekstraudstyr) Venstre side 2.25 0.41

Højre side 1.87 0.35

Stålklinge (4-tands, Φ230 mm) (ekstra udstyr) Venstre side 2.30 0.64

Højre side 1.93 0.44

Stålklinge (savklinge) (ekstra udstyr) Venstre side 2.36 0.50

Højre side 2.15 0.20
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HONDA ADRESSER 

HONDA ADRESSER  

Østrig 
Honda Motor Europe 
Ltd. 

Hondastraße 1 
2351 Wiener Neudorf Tlf 

.: +43 (0) 2236 690 0 
Fax: +43 (0) 2236 690 480 

http://www.honda.at 

  HondaPP@honda.co.at  
BALTISKE LANDE 

(Estland/Letland/ 
Litauen) 

NCG Import Baltics OU 
Meistri 12 

Haabersti District 
13517 Tallinn 

Harju Amt Estland 
Tlf .: +372 651 7300  

Fax: +372 651 7301 
info.baltic@ncgimport.com  

BELARUS 
UAB JP Motors 

Montazhnikov-bane 4., 5-16 
Minsk 220019 

Republic of Belarus 
Tlf .: +375172349999  
Fax: +375172380404 
honda@jpmotors.lt  

BELGIEN 
Honda Motor Europe 
Ltd. 

Doornveld 180-184 
1731 Zellik 

Tlf .: +32 2620 10 00 
Fax: +32 2620 10 01  

http://www.honda.be 
bh_pe@honda-eu.com  

BULGARIEN 
Premium Motor Ltd 

Andrey Lyapchev Blvd nr 34 
1797 Sofia 

Bulgaria 
Tlf .: +3592 423 5879 
Fax: +3592 423 5879 

http://www.hondamotor.bg 
office@hondamotor.bg  

KROATIEN 
Hongoldonia d.o.o. 
Vukovarska ulica 432a 
31000 Osijek, HR Tlf 
.: +38531320420 
Fax: +38531320429  

http://www.hongoldonia.hr 
prodaja@hongoldonia.hr  

CYPERN 
Demstar Automotive Ltd 

Mihail Giorgalla 14 
2409 Engomi 

Nicosia 
CYPERN 

Tlf .: +357 22 792 600 
Fax: +357 22 430 313  

TJEKKIET 
BG Technik cs, a.s. 

U Zavodiste 251/8 
15900 Prag 5 - Velka 

Chuchle 
Tlf .: +420 2 838 70 850 
Fax: +420 2 667 111 45 

http://www.honda-stroje.cz 

DANMARK 
TIMA A/S 

Ryttermarken 10 
DK-3520 Farum 

Tel. : +45 36 34 25 50 
Fax : +45 36 77 16 30 

http://www.tima.dk  

FINLAND 
OY Brandt AB. 
Tuupakantie 7B 01740 
Vantaa 

Tlf .: +358 207757200 
Fax: +358 9 878 5276 

http://www.brandt.fi 

FRANKRIG 
Honda Motor Europe Ltd. 
Division Produit d'Equipement 

Parc d'activités de Pariest, 
Allée du 1er mai 

Croissy Beaubourg BP46, 77312 
Marne La Vallée Cedex 2 

Tlf .: 01 60 37 30 00 
Fax: 01 60 37 30 86 
http://www.honda.fr 

  espace-client@honda-eu.com  

TYSKLAND 
Honda Deutschland  

Niederlassung der Honda Motor  
Europe Ltd. 

Hanauer Landstraße 222-224 
D-60314 Frankfurt 

Tlf .: 01805 20 20 90 
Fax: +49 (0) 69 83 20 20  

http://www.honda.de 
info@post.honda.de  

GRÆKEN-
LAND 
Saracakis Brothers S.A. 

71 Leoforos Athinon 
10173 Athens 
Tel.: +30 210 

3497809 
Fax: +30 210 

3467329  
http://www.honda.gr 
info@saracakis.gr  

UNGARN 
MP Motor Co., Ltd. 
Kamaraerdei ut 3. 

2040 Budaors Tlf .: 
+36 23 444 971 
Fax: +36 23 444 972  

http://www.hondakisgepek.hu 
info@hondakisgepek.hu  

IRLAND 
Two Wheels ltd 

M50 Business Park, Ballymount 
Dublin 12 

Tlf .: +353 1 4381900 
Fax: +353 1 4607851  

http://www.hondaireland.ie 
sales@hondaireland.ie  

ISRAEL 
Mayer's Cars and Trucks Co.Ltd - 

Honda Division 
Shevach 5, Tel Aviv, 6777936 

Israel  
+ 972-3-6953162 
OrenBe@mct.co.il  

ITALIEN 
Honda Motore Europe Ltd 
Via della Cecchignola, 13 

00143 Roma 
Tlf .: +848 846 632 

Fax: +39 065 4928 400 
http://www.hondaitalia.com 

info.power@honda-eu.com  

MAKEDONIEN 
Makpetrol AD Honda Centar 

Bul.sv Kiril & Metodij br. 4 
1000, Skopje 

Republikken Makedonien  
  aleksandar.stanojlovic @ 

makpetrol.com.mk  

MALTA 
De associerede motorer 

Company Ltd. 
New Street i San Gwakkin Road 
Mriehel Bypass, Mriehel 

QRM17 
Tlf .: +356 21 498 561  

Fax: +356 21 480 150 mga-
lea@gasanzammit.com  

NORGE 
Berema AS 

P.O. Box 454 1401 Ski 
Tel.: +47 64 86 05 00 
Fax: 64 86 05 49 
http://www.berema.no 

berema@berema.no  

POLEN 
Aries Power Equipment 

02-844 Warszawa 
Tlf .: +48 (22) 861 43 01 
Fax: +48 (22) 861 43 02 
http://www.ariespower.pl 
http://www.mojahonda.pl 

info@ariespower.pl  

PORTUGAL 
GROW Productos de Forca  

Portugal 
Rua Fontes Pereira de Melo, 16 
Abrunheira, 2714-506 Sintra 

Tel.: +351 211 303 000 
Fax: +351 211 303 003  
http://www.grow.com.pt 
geral@grow.com.pt  

RUMÆNIEN 
Hit Power Motor SRL 

Intr Gheorghe Simionescu Nr 4 
Sektor 1 

Bukarest 1 
Romania  

Tlf .: (+4) 0371 201 040 
office@honda.ro  

RUMÆNIEN 
Agrisorg SRL 

Sacadat Str Principala 
Nr. 444 / A Jud. Bihor 

Oradea 
Romania  

Tlf .: (+4) 0259 458 336 
info@agrisorg.com  

SERBIEN &  
MONTENEGRO 

ITH Trading Co Doo 
Majke Jevrosime 26 

1100 Beograd 
Serbia 

Tlf .: +381 11 3240627 
Fax: +381 11 3240627  

http://www.hondasrbija.co.rs 
sstevanovic@ithtrading.co.rs  

SLOVAKIET 
Honda Motor Europe Ltd  

Prievozská 6 821 09 Bratislava 
Tlf .: +421 2 32131111 
Fax: +421 2 32131112 

http://www.honda.sk 

SLOVENIEN 
AS Domzale Moto Center 
D.O.O. 

Blatnica 3A 
1236 Trzin 

Tlf .: +386 1 562 3700 
Fax: +386 1 562 

3705  
http://www.honda-as.com 

infomacije@honda-as.com  

SPAIN & all Provinces  1 
Greens Power Products, 
S.L.Greens Power Products, 
SL 
Poligono Industrial Congost - 

Av Ramon Ciurans n°2 
08530 La Garriga - Barcelona 

Tlf .: +34 93 860 50 25 
Fax: +34 93 871 81 80 

http://www.hondaencasa.com 

SVERIGE 
Honda Motor Europe Ltd filial 

 Sverige 
Boks 31002 - Långhusgatan 4 

215 86 Malmö 
Tlf .: +46 (0) 40 600 23 00 
Fax: +46 (0) 40 600 23 19  

http://www.honda.se hpesinfo@honda-eu.com  

SCHWEIZ 
Honda Motor Europe Ltd. 

 Succursale de Satigny / 
Genève 

Rue de la Bergère 5 
1242 Satigny 

Tel.: +41 (0)22 989 05 00 
Fax: +41 (0) 22 989 06 60 

http://www.honda.ch 

TYRKIET 
Anadolu Motor Uretim Ve  

Pazarlama As 
Sekerpinar Mah 

Albayrak Sok nr. 4 
Cayirova 41420 

Kocaeli 
Tlf .: +90 262 999 23 00 Fax: +90 262 658 94 17  

http://www.anadolumotor.com.tr 
antor@antor.com.tr  

UKRAINE 
Dnipro Motor LLC 
3, Bondarsky Alley, 

Kiev, 04073, Ukraine 
Tlf .: +380 44 537 25 76  
Fax: +380 44 501 54 27 

igor.lobunets@honda.ua  

ENGLAND 
Honda Motor Europe 
Ltd. 

Cain Road 
Bracknell 
Berkshire 

RG12 1 HL 
Tlf .: +44 (0) 845 200 8000 

http://www.honda.co.uk  
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DISTRIBUTØR: 
TIMA A/S 
Ryttermarken 10
3520 Farum, DENMARK 
TEL.: +45 36342550


