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STIHl
Bästa kund,

tack för att du valt en kvalitetsprodukt 
från STIHL.

Denna produkt har tillverkats med 
moderna arbetsmetoder och 
omfattande kvalitetsåtgärder. Vi har 
ansträngt oss att göra allt som 
behövs för att du skall bli nöjd med 
din maskin och för att göra ditt arbete 
problemfritt.

Om du har frågor om din maskin kan 
du kontakta återförsäljaren eller 
importören vars adress 
återförsäljaren gärna upplyser om.

Med vänlig hälsning 

            Hans Peter Stihl
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Om denna skötselanvisning
Bildsymboler
Samtiga bildsymboler som finns på 
maskinen förklaras i denna skötsel-
anvisning. 

Beskrivningen av handhavandet för-
tydligas av illlustrationer.

Markering av textavsnitt
De olika stegen i handhavandet kan 
vara markerade på olika sätt: 

: Åtgärd utan direkt samband med 
illustrationen. 

Åtgärd som syftar till en illustration som 
syns över eller under texten och som 
innehåller en hänvisning till ett positions-
nummer i bilden:

1 = Lossa skruven
2 = Armen ...

Förutom en beskrivning av hand-
havandet kan denna skötselanvisning 
innehålla textavsnitt som har speciell 
betydelse. Dessa avsnitt markeras med 
någon av följande symboler. 

Varning för olycks- och skaderisk för 
personer liksom allvarliga objekt-
skador. 

Varning för skador på maskinen 
eller på enskilda komponenter. 

Påpekande som inte är absolut 
nödvändigt för maskinens 
användning, men som bidrar till 
bättre förståelse och utnyttjande av 
maskinen. 

Påpekande som syftar till miljöriktigt 
agerande för att undvika miljö-
skador. 

Leveransomfattning /
utrustning
Denna skötselanvisning gäller för 
modeller med varierande leverans-
omfattning. Komponenter som inte 
ingår i alla modeller och text som 
beskriver deras användning är 
markerade med en asterisk *. 
Komponenterna som inte ingår i 
leveransen och som är markerade 
med *, finns att köpa som tillbehör 
hos STIHL återförsäljare.

Teknisk vidareutveckling
STIHL arbetar ständigt på vidareutveck-
lingen av alla sina maskiner och aggre-
gat; vi förbehåller oss därför rätten till 
ändringar beträffande form, konstruktion 
och utrustning.

Uppgifterna och illustrationerna i 
skötselanvisningen är inte bindande. 
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Säkerhetsanvisningar och 
arbetsteknik
Särskilda säkerhets-
åtgärder krävs vid arbete 
med denna maskin, 
eftersom det går 
snabbare än med en 
handskära och skär-

verktyget roterar med ett mycket högt 
varvtal. 

Läs igenom hela 
skötselanvisningen 
noggrant före första 
användningstillfället och 
spara den säkert för 
senare bruk. Att inte följa 

skötselanvisningen kan vara livsfarligt.

Följ nationella säkerhetsförskrifter, t.ex. 
från Arbetsmiljöverket.

Om du använder maskinen för första 
gången: Låt försäljaren eller annan 
fackkunning förklara hur maskinen skall 
hanteras eller gå en kurs. 

Minderåriga fär inte använda maskinen, 
med undantag för ungdomar över 16 år 
som utbildas under uppsikt. 

Håll barn, djur och åskådare borta.

När maskinen inte används skall den 
förvaras så att ingen kan skadas. Se till 
att ingen obehörig kan använda 
maskinen.

Användaren är ansvarig för olycksfall 
som vållas eller faror som kan uppstå 
gentemot andra personer eller deras 
egendom.

Maskinen får endast överlämnas eller 
lånas ut till personer som är förtrogna 
med modellen och dess hantering. 
Skötselanvisningen skall alltid följa med.

Den som arbetar med maskinen måste 
vara utvilad, frisk och i god kondition.

Den som inte får anstränga sig av 
hälsoskäl skall rådfråga sin läkare om 
det är möjligt att arbeta med maskinen. 

Endast för användare av pacemaker: 
Tändsystemet i denna maskin alstrar ett 
ytterst svagt elektromagnetiskt fält. Det 
kan inte uteslutas att fältet påverkar 
enstaka typer av pacemaker. För att 
undvika hälsorisker rekommenderar 
STIHL att du kontaktar en läkare och 
tillverkaren av pacemakern.

Det är förbjudet att arbeta med 
maskinen efter intag av alkohol, 
läkemedel som påverkar 
reaktionsförmågan eller droger.

Använd endast maskinen för att skära 
av gräs, buskar eller dylikt, beroende på 
de olika skärverktygen. 

Det är inte tillåtet att använda maskinen 
för andra ändamål, det kan leda till 
olyckor eller skador på maskinen. Gör 
inga ändringar på maskinen – det kan 
också leda till olyckor eller skador på 
maskinen.
3FS 38
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Använd bara sådana skärverktyg eller 
tillbehör som är godkända av STIHL för 
denna maskin eller tekniskt likvärdiga 
delar. Vid frågor, kontakta en fack-
handlare. Använd bara verktyg och 
tillbehör av god kvalitet. Annars finns det 
risk för olyckor eller skador på 
maskinen.

Vi rekommenderar att du använder 
STIHL originalverktyg och tillbehör. 
Deras egenskaper är optimalt 
anpassade till produkten och 
användarens krav.

Trimmerns skydd kan inte skydda 
användaren från alla föremål som 
slungas iväg av skärverktyget (stenar, 
glasbitar, ståltråd, m.m.). Dessa föremål 
kan studsa mot något och sedan träffa 
användaren.

Klädsel och utrustning
Bär alltid föreskriven klädsel och 
utrustning.

Klädseln skall vara 
lämplig och får inte hindra 
arbetet.  Bär åtsittande 
klädsel, gärna overall, inte 
arbetsrock.

Bär inte kläder som kan fastna i träd, 
buskar eller maskinens rörliga delar. Bär 
inte halsduk, slips eller smycken. Fäst 
ihop och skydda långt hår (sjal, mössa, 
hjälm, osv.).

Bär stadiga skor
med halksäker sula. 

Bär ansiktsskydd och 
ovillkorligen skydds-
glasögon – det finns risk 
för att föremål virvlas upp 
eller slungas iväg.  

OBS! Ansiktsskydd är inte ett tillräckligt 
ögonskydd.

Bär individuella bullerskydd, t.ex. 
hörselkåpor.

Bär rejäla handskar – 
helst av skinn.

STIHL tillhandahåller ett komplett 
program av personlig skyddsutrustning.
4 FS 38
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Transport av maskinen

Stäng alltid av motorn. 

Bär maskinen i balans i riggröret resp. i 
loophandtaget.  

I fordon: Säkra maskinen så att den inte 
välter eller skadas och att inte bränsle 
kan läcka ut.

Tankning
Bensin är ytterst 
lättantändligt – 
håll ett säkerhetsavstånd 
till öppen eld – spill inte 
bränsle och rök inte.

Stäng av motorn före tankning.

Tanka inte om motorn fortfarande är 
varm, bränsle kan spillas – brandfara!

Öppna tanklocket försiktigt så att 
övertrycket i tanken kan sjunka 
långsamt och bränsle inte sprutar ut.

Tanka endast på välventilerade ställen. 
Om bränsle har spillts ut skall maskinen 
genast rengöras – se till att det inte 
kommer bränsle på kläderna. Om det 
gör det – byt genast.

Maskinerna kan beroende på modell ha 
olika tanklock.

Dra åt ett skruvlock så 
hårt som möjligt efter 
tankning.

Tanklock med bajonettlås 
sättes dit i rätt läge, 
skruvas åt tills det tar 
stopp och låses med 
bygeln.

På så sätt minskas risken för att 
tanklocket lossnar genom motorns 
vibrationer och bränsle läcker ut.

Var uppmärksam på läckor – om bränsle 
läcker ut, starta inte motorn –risk för 
livsfarliga brännskador!
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Före start
– Kontrollera att maskinen är i 

driftsäkert skick – läs igenom 
motsvarande kapitel i 
skötselanvisningen:

– Kombinationen av skärverktyg, 
skydd, styre och bärrem måste vara 
godkänd och alla delar korrekt 
monterade.
Inga metallskärverktyg – 
skaderisk!

– Kombireglaget / stoppreglaget 
måste gå lätt att ställa på STOP 
resp. 0. 

– Gasspaksspärren (om sådan finns) 
och gasspaken måste vara 
lättrörliga – gasspaken måste 
automatiskt gå tillbaka till 
tomgångsläge.

– Kontrollera att tändkabelskon sitter 
fast. Om den sitter löst kan det 
bildas gnistor som kan antända 
bränsleluftblandning som läcker ut – 
brandfara!

– Skärverktyg: Korrekt monterat, 
sitter fast och är i felfritt skick.

– Kontrollera skyddsanordningarna 
(t.ex. skyddet för skärverktyg) med 
avseende på skador och slitage. Byt 
skadade delar. Kör inte maskinen 
med skadat stänkskydd.

– Gör inte några ändringar på 
manöver- och säkerhets-
anordningarna.

– Handtagen skall vara rena och 
torra, fria från olja och smuts, så att 
maskinen kan styras säkert.

– Ställ in bärrem och styre efter 
kroppsstorleken.

Maskinen får endast användas i 
driftsäkert skick – risk för olyckor!

Inför en nödsituation om bärrem 
används: Öva att snabbt ta av 
bärremmen. Släng inte maskinen på 
marken när du övar, för att undvika 
skador.

Start
Minst 3 meter från platsen där du 
tankade och inte i slutna utrymmen.

Starta endast på plan mark, se till att stå 
stadigt och säkert. Håll maskinen i ett 
stadigt grepp – skärverktyget får inte 
röra vid andra föremål eller vid marken, 
eftersom det kan rotera med vid starten.

Maskinen får endast användas av en 
person – ingen annan får vistas inom en 
radie på 15 meter, inte ens vid start – 
skaderisk genom att föremål slungas 
iväg!

Rör inte vid skärverktyget 
–  skaderisk!

Dra inte igång motorn när du håller den i 
händerna –följ alltid beskrivningen i 
skötselanvisningen när du startar.
6 FS 38
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Skärverktyget fortsätter 
att rotera en liten stund 
efter att gasspaken har 
släppts – efterrotation.

Kontrollera tomgången: 
Skärverktyget måste vara stilla vid 
tomgång – släppt gasspak.

Håll borta lättantändligt material (t.ex. 
träspån, bark, torrt gräs och bränsle) 
från det varma avgasröret och den 
varma ljuddämparen – brandfara!

Hantering och styrning av 
maskinen
Håll alltid fast maskinen stadigt med 
båda händerna på styrets handtag. Se 
till att alltid stå stadigt och säkert.

Vänstra handen på loophandtaget,
högra handen på riggrörets styre.

Under arbetet
Vid överhängande fara samt i en 
nödsituation skall motorn genast 
stängas av – skjut kombireglaget / 
stoppreglaget till  0 resp. d.

Inom en radie på 15 m. får det inte 
befinna sig någon annan person – risk 
för skador genom att föremål slungas 
iväg! 
Håll även detta avstånd till föremål 
(fordon, fönsterrutor) – risk för 
sakskador!

Kontrollera atttomgången är felfri, så att 
skärverktyget inte roterar efter att 
gasspaken har släppts.

Kontrollera tomgången regelbundet och 
ställ ev. in den. Om skärverktyget ändå 
roterar vid tomgång skall maskinen 
repareras av en fackhandlare.
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Var försiktig vid is, väta, snö, i 
sluttningar, på ojämnt underlag, osv. 
halkrisk!

Var uppmärksam på hinder: stubbar, 
rötter – risk för att snubbla!

Se till att alltid stå stadigt och säkert.

Det krävs ökad försiktighet och 
uppmärksamhet när hörselskydden är 
på, eftersom det är svårare att upptäcka 
fara som signaleras genom ljud (skrik, 
ljudsignaler, m.m.).

Ta arbetspauser i god tid för att undvika 
trötthet – annars olycksrisk!

Arbeta lugnt och genomtänkt – endast 
vid goda ljus- och siktförhållanden. 
Arbeta försiktigt och utsätt inte andra för 
fara.

Maskinen avger giftiga 
avgaser så snart motorn 
går. Dessa avgaser kan 
vara luktfria och osynliga. 
Arbeta därför aldrig i 
slutna eller dåligt 

ventilerade utrymmen med maskinen – 
inte ens med katalysatormaskiner. 

Vid arbete i diken, sänkor eller där det är 
trångt måste luftcirkulationen vara god. 
Livsfara på grund av förgiftning!

Kör maskinen med så lite buller och 
avgaser som möjligt – låt inte motorn gå 
i onödan och gasa endast när du arbetar 
med maskinen.

Rök inte vid användning av maskinen 
och i närheten av arbetsplatsen – 
brandfara! 
Bränslesystemet kan släppa ut 
lättantändliga bensinångor.

Under arbetet bildas damm, ånga och 
rök som kan vara hälsofarliga. Bär 
andningsskydd vid kraftig damm- eller 
rökutveckling.

Om maskinen har belastats på felaktigt 
sätt (t.ex. påverkats av slag eller fall) 
måste den ovillkorligen kontrolleras med 
avseende på driftsäkert skick innan den 
används igen, se även "Före start".

Kontrollera speciellt att bränslesystemet 
är tätt och att säkerhetsanordningarna 
fungerar. Använd aldrig en maskin som 
inte längre är driftsäker. Kontakta i 
tveksamma fall en fackhandlare. 

Arbeta inte med startgasinställning. 
Motorvarvtalet kan inte regleras vid 
denna inställning.

Arbeta aldrig utan 
det stänkskydd 
som är avsett för 
skärverktyget – 
risk för skador 

genom att föremål slungas iväg! 

Kontrollera terrängen: 
Hårda föremål som 
stenar, metallbitar o.dyl. 
kan slungas iväg – 
skaderisk! De kan också 
skada skärverktyget och 

orsaka sakskador på föremål (t.ex. 
parkerade fordon, fönsterrutor).
8 FS 38
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Arbeta särskilt försiktigt i 
svåröverskådlig, tätbevuxen terräng.

Vid klippning av högt sly, under buskar 
och häckar: arbeta med skärverktyget 
minst 15 cm över marken för att inte 
skada djur (t.ex. igelkottar).

Innan du lämnar maskinen: 
Stäng av motorn.

Kontrollera skärverktyget regelbundet, 
ofta och om du märker någon 
förändring: 

– Stäng av motorn, håll maskinen 
stadigt, tryck skärverktyget mot 
marken för att bromsa det.

– Kontrollera skick och att det sitter 
stadigt, var uppmärksam på 
sprickor.

– Byt genast skadade skärverktyg, 
även vid små sprickanvisningar.

Rengör regelbundet skärverktygsfästet 
från gräs och växtdelar – ta bort sådant 
som sitter fast på skärverktyg eller 
skydd.

Stäng av motorn och dra av 
tändkabelskon innan du byter 
skärverktyg – skaderisk om motorn 
oavsiktligt startar!

Använd inte och reparera inte skadade 
eller spruckna skärverktyg t.ex. genom 
svetsning eller riktning – formförändring 
(obalans).

Partiklar eller delar kan lossna och med 
hög hastighet träffa användaren eller 
andra personer – allvarliga skador!

Vid användning av trimmerhuvuden

Använd endast stänkskydd med kniv 
som moterats enligt anvisningarna, så 
att skärtråden hålls på godkänd längd.

För att justera skärtråden på manuellt 
inställbara trimmerhuvuden skall 
ovillkorligen motorn först stängas av – 
skaderisk!

Felaktig användning med för lång 
skärtråd minskar motorns driftvarvtal. 
Kopplingen slirar då hela tiden, vilket 
leder till överhettning och skador på 
viktiga komponenter (t.ex. koppling, 
plastdelar i kåpan) – t.ex. genom att 
skärverktyget roterar på tomgång – 
skaderisk!
9FS 38



svenska
Vibrationer
Om maskinen används under längre tid 
kan dess vibrationer rubba blodcirkula-
tionen i händerna (användaren får vita 
fingrar). 

Det går inte att fastställa generella regler 
för användningstiden då detta beror på 
flera faktorer. 

Användningstiden kan förlängas om 

– händerna skyddas (varma 
handskar)

– pauser 

Användningstiden blir kortare vid 

– speciell personlig benägenhet för 
cirkulationsrubbningar (symptom: 
ofta kalla fingrar, det kliar i 
fingrarna).

– låga yttertemperaturer.
– hårt grepp om maskinens handtag 

(som hindrar genomblödningen). 
Vid regelbunden, långvarig användning 
av maskinen och vid upprepade 
symptom (t.ex. kliande fingrar) 
rekommenderas läkarundersökning. 

Skötsel och reparation
Utför regelbundet underhåll på 
maskinen. Utför endast de 
underhållsarbeten som beskrivs i 
skötselanvisningen. Allt annat arbete 
skall utföras av en fackhandlare. 

Vi rekommenderar att underhålls-
arbeten och reparationer endast utförs 
av en STIHL fackhandlare. STIHL 
fackhandlare erbjuds regelbunden 
utbildning och har teknisk information till 
sitt förfogande.

Använd endast reservdelar av hög 
kvalitet. Annars finns det risk för olyckor 
eller skador på maskinen. Vid frågor, 
kontakta en fackhandlare.

Vi rekommenderar att du använder 
STIHL originalreservdelar. Deras 
egenskaper är optimalt anpassade till 
maskinen och användarens krav.

Före reparation, skötsel och underhåll, 
stäng alltid av motorn och dra av 
tändkabelskon – skaderisk genom att 
motorn oavsiktligt går igång! 
Undantag: förgasar- och 
tomgångsinställning.

Utför inte underhåll eller förvara 
maskinen i närheten av öppen eld – 
bränslet medför brandfara! 

Kontrollera regelbundet att tanklocket är 
tätt.

Använd endast felfria tändstift som 
godkänts av STIHL – se "Tekniska data".

Kontrollera tändkabeln (felfri isolering, 
fastsittande anslutning).

Motorn får endast startas med start-
anordningen vid avdragen tändkabelsko 
eller borttaget tändstift när stoppreglaget 
står på STOP resp. 0 – brandfara om 
gnistor kommer utanför cylindern.

Kontrollera att ljuddämparen är i felfritt 
skick.

Använd inte maskinen med skadad 
ljuddämpare eller om ljuddämparen är 
borttagen – brandfara! – risk för 
hörselskador!

Rör inte vid den varma ljuddämparen – 
risk för brännskador!

Vibrationsdämparnas skick påverkar 
vibrationsförhållandena – kontrollera 
regelbundet vibrationsdämparna.
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svenska
Skärverktyg och 
skyddsanordningar

Av säkerhetsskäl får man endast 
montera de kombinationer av 
skärverktyg, skydd, styre och 
bärrem som godkänns i den 
aktuella maskinens 
skötselanvisning. 

På trimrar med böjt riggrör och 
loophandtag får endast 
trimmerhuvuden monteras.

Symboler på skyddsanordningarna

En pil anger skärverktygens 
rotationsriktning: 

Trimmerhuvud med skärtråd

För ett mjukt snitt – för ren skärning även 
av ojämna kanter runt träd och 
staketstolpar – mindre skador på 
trädens bark.

Skärtråden får inte bytas till en 
ståltråd – skaderisk!

STIHL FixCut
Var uppmärksam på slitagemärkena!

Om 
1 = kanterna på undersidan är borta 

eller slitna – som på bilden till höger 
– skall inte trimmerhuvudet 
användas mer utan bytas mot ett 
nytt! 
Skaderisk genom att verktygsdelar 
slungas iväg! 
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svenska
Trimmerhuvud med plastknivar
STIHL PolyCut 6-3
för klippning av rena gräskanter utan 
stolpar, staket, träd och liknande hinder. 

Följ alltid skötselanvisningarna för 
trimmerhuvudet PolyCut!

Kontrollera slitagemärkena!

I underdelen på PolyCut finns inbyggda 
slitagemärken. 

Om ett av de runda hålen (pil 1) är synlig 
eller om kanten på insidan är sliten 
(pil 2), får PolyCut 6-3 inte längre 
användas – 
byt till ett nytt trimmerhuvud!

Om slitagemärkena inte beaktas 
finns risk för att skärverktyget går 
sönder och slungas iväg i delar som 
eventuellt kan vålla personskador.

Undvik att skära mot stenar, metalldelar 
och liknande, det finns risk för att  
skärverktyget går sönder och vållar 
olycksfall. 

Undersök PolyCut-knivarna regelbundet 
med avseende på sprickor. Om en 
spricka finns i en kniv bytes samtliga 
knivar på PolyCut. 
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svenska

Godkända kombinationer av skärverktyg, skydd, handtag 
och bärsele
Skärverktyg
1 Trimmerhuvud 

STIHL AutoCut C 5-2 
2 Trimmerhuvud STIHL PolyCut 6-3 
3 Trimmerhuvud STIHL FixCut 5-2 

Skyddsanordningar
4 Stänkskydd med kniv endast för 

trimmerhuvuden (se "Montering av 
skyddsanordningar").

Handtag
5 Loophandtag

Bärsele 
6 Bärsele kan användas.

Utrustning
Den kompletta utrustningen till en 
trimmer omfattar bl.a.:

– Skärverktyg
– Stänkskydd
– Handtag
– Bärsele (endast tillbehör)

Godkända kombinationer
Välj rätt kombination allt efter 
skärverktyg ur följande tabell!

Av säkerhetsskäl får endast de olika 
utföranden på skärverktyg, skydd, 
handtag och bärsele kombineras 
som står inom tabellen. Andra 
kombinationer är inte tillåtna – 
risk för olycksfall!

På trimrar med vinklat riggrör och 
loophandtag får endast 
trimmerhuvuden (1, 2, 3) användas.

Undvik kontakt med det roterande 
skärverktyget – risk för olycksfall!

Skärverktyg Skyddsanordningar Handtag Bärsele
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svenska

Montering av loophandtaget Montering av skydd
Montering av loophandtaget
Skjut

1 = loophandtaget på riggröret så att 
handtaget sitter på avståndet

A = 15 cm framför
2 = manöverhandtaget.

Placera
3 = klämstycket på riggröret och skjut in 

det i loophandtaget.
Lägg

4 = fyrkantsmuttern i loophandtaget och 
för in 

5 = spännskruven från motsatta sidan, 
dra fast.

Ställ loophandtaget i rätt 
arbetsläge

Lossa
5 = skruven.
: Skjut loophandtaget på riggröret till 

önskat arbetsläge.
: Dra fast skruven.

1 = Skjut in stänkskyddet helt i 
2 = hållaren. 
3 = Sätt in muttern i insexhålet på 

skyddet.  
: Hålen måste ligga i linje. 
4 = Skruva in skruven och dra fast den. 

50 mm
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svenska

Montering av skärverktyg
Förberedelser
: Lägg trimmern på marken med 

loophandtaget och motorhuven 
nedåt, drivaxeln uppåt. 

Medbringare
Trycktallriken ingår i leveransen PolyCut 
6-3 och FixCut 5-2. Den behövs endast 
för dessa trimmerhuvuden.

Trimmerhuvud 
STIHL AutoCut C 5-2 

Dra av
1 = medbringaren från 
2 = drivaxeln.

Trimmerhuvud STIHL PolyCut 6-3
Trimmerhuvud STIHL FixCut 5-2

Skjut
1 = medbringaren på 
2 = drivaxeln, sätt därvid  
3 = insexhålet på 
4 = sexkanten.

Montering av trimmerhuvudet
Förvara monteringsanvisningen för 
trimmerhuvudet väl!

STIHL AutoCut C 5-2

Sätt
7 = överdelen på 
2 = drivaxeln, sätt 
8 = insexfästet på
4 = sexkanten.

23
2B

A
02

6 
K

N

23
2B

A
03

3 
K

N

1

2

3

4

8

2

7

23
2B

A
07

0 
K

N

4

15FS 38



svenska
Vrid
7 = överdelen medurs bara så långt att 

två pilar pekar mot varann – säkra 
den.
Sätt

9 = locket på överdelen, tryck ner det så 
långt det går och skruva samtidigt 
medurs.

: Skruva åt locket så långt det går och 
dra åt för hand.

STIHL PolyCut 6-3

: Skjut trycktallriken på drivaxeln.
Sätt i

10= muttern i trimmerhuvudet. 
Skruva

11= trimmerhuvudet medurs så långt det 
går på

  2= drivaxeln.

Blockera drivaxeln.

Sätt
5 = verktyget för blockering av drivaxeln 

i
6 = hålen i stänkskydd och trycktallrik, 

vrid denna fram och tillbaka tills 
drivaxeln är blockerad.

: Dra åt trimmerhuvudet.
Ta bort verktyget för blockering av 
drivaxeln.
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svenska
STIHL FixCut 5-2

Skjut
2 = trycktallriken på drivaxeln.
: Lägg trimmerhuvudet på 
2 = trycktallriken –  

tappen (pil) måste gå in i hålet i 
trimmerhuvudet.

Skjut in
3 = trycktallriken så långt på 
1 = drivaxeln tills den ligger på botten.
: Blockera drivaxeln,

skruva på
4 = muttern med 
5 = kombinyckeln på drivaxeln och dra 

åt.
Ta bort verktyget för blockering av 
drivaxeln.

Inställning av skärtråden
Trimmerhuvud AutoCut

: Håll det roterande trimmerhuvudet 
parallellt med den gräsbevuxna ytan 
– tryck lätt mot marken – ca. 3 cm 
skärtråd matas fram – 
med

1 = kniven på
2 = stänkskyddet skärs för långa 

skärtrådar av till optimal längd – 
undvik därför att trycka 
trimmerhuvudet mot marken flera 
gånger i följd!
Skärtråden justeras endast om 
båda skärtrådarna är
minst 2,5 cm långa!

Demontering av trimmerhuvudet
STIHL AutoCut

: Håll fast överdelen.
: Vrid locket moturs.

STIHL PolyCut

: Blockera drivaxeln.
: Vrid trimmerhuvudet moturs.

STIHL FixCut

: Blockera drivaxeln.
: Lossa muttern medurs med 

kombinyckeln och skruva av den 
från drivaxeln. 
Byt muttern om den går lätt att 
skruva.

Byte av skärtråd / skärkniv
Trimmerhuvud AutoCut

Se kapitlet "Byte av skärtråd".

Trimmerhuvud PolyCut, FixCut

Se instruktionsbladet till 
trimmerhuvudet.
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svenska

Bränsle
Motorn skall köras på en bränsle-
blandning av bensin och tvåtaktsolja.

Kvaliteten på denna bränsleblandning 
och blandningsförhållandet har stor 
betydelse för motorns funktion och 
livslängd.

Olämpliga bränsleblandningar eller 
blandningsförhållanden som 
avviker från föreskriften kan orsaka 
allvarliga skador på hela driv-
systemet (kolvskärning, kraftigt 
slitage osv.).

Bensin
Endast märkesbensin med ett oktantal 
på minst 90 ROT får användas. Om 
standardbensinens oktantal är lägre än 
90 ROT skall premiumbensin (blyad 
eller blyfri) användas.

Av hälso- och miljöskäl bör helst 
blyfri bensin användas.

Maskiner med avgaskatalysator måste 
köras med blyfri bensin. 

Om tanken har fyllts några gånger 
med blyad bensin kan katalysatorns 
effekt sjunka märkbart.

Motorolja
Använd endast tvåtaktsmotorolja av hög 
kvalitet, gärna STIHL tvåtaktsolja som 
är anpassad till STIHL-motorerna och 
garanterar en lång livslängd för 
motorn.

Andra tvåtaktsmotoroljor skall motsvara 
klass TC.

Bensin eller olja av undermålig 
kvalitet kan skada motorn, 
packningar, ledningar eller 
bränsletank.

P.g.a. de speciella driftvillkoren för 
maskiner med avgaskatalysator får 
endast STIHL tvåtaktsmotorolja 1:50 
användas som bränsletillsats.

Blandning av bränsle

Undvik direkt hudkontakt och 
inandning av bensinångor vid 
hantering av bensin. Hälsorisk!

: Fyll först
1 = motoroljan, sedan
2 = bensinen i en godkänd bränsledunk 

och blanda väl.

Blandningsförhållande
Vid STIHL tvåtaktsmotorolja 1:50;
1: 50 = 1 del olja + 50 delar bensin

Vid andra tvåtaktsoljor av välkänt märke;
1: 25 = 1 del olja + 25 delar bensin
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svenska

Påfyllning av 
bränsle

Start / stopp av motorn
Exempel

Förvaring av bränsleblandningen
Bränsleblandningen åldras. Blanda 
endast bränsle för några månader och 
förvara blandningen i godkända dunkar 
på ett torrt och säkert ställe.

: Skaka dunken med bränslebland-
ningen väl före tankning. 
I dunken byggs ett övertryck upp – 
öppna dunken försiktigt!

: Bränsletank och förvaringsdunk 
skall rengöras noggrant då och då. 
Rengöringsvätskan och 
bränslerester skall tas om hand 
enligt gällande miljöskyddsregler!

: Rengör tanklocket och dess 
omgivning före tankning så att 
smuts inte faller in i tanken!

: Placera maskinen så att tanklocket 
pekar uppåt. 

Spill inte bränsle vid tankningen och fyll 
inte tanken helt. Vi rekommenderar 
STIHL påfyllningssystem.

Efter tankning skall tanklocket dras 
åt för hand så hårt som möjligt. Manöverreglage

1 = Stoppreglage med lägena:
2 = I – drift och
3 = O – stopp
4 = Gasspaksspärr
5 = Gasspak – med
6 = fjädrande arm och
7 = hack

Bensin-
mängd

STIHL
tvåtaktsolja
1:50 

Andra märken 
av tvåtaktsoljor 
1:25

Liter Liter (cm3) Liter (cm3)
1 0,02 (20) 0,04 (40)
5 0,10 (100) 0,20 (200)

10 0,20 (200) 0,40 (400)
15 0,30 (300) 0,60 (600)
20 0,40 (400) 0,80 (800)
25 0,50 (500) 1,00 (1000)
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svenska
Start
: Ställ stoppreglaget i läge I.
: Tryck på gasspaksspärren och håll 

den intryckt. 
: Tryck in gasspaken tills hacket på 
6 = armen kan sättas fast på kåpan (se 

pilen). Släpp därefter i denna 
ordning; gasspak, arm och 
gasspaksspärr =
startgasläge.

Ställ in
8 = chokespaken enligt följande:

vid kall motor på     g
vid varm motor på  e 
– även om motorn har gått en stund 
men fortfarande är kall.

Tryck minst 5 gånger på
9 = primerpumpen – även om pumpen 

är fylld med bränsle.

: Lägg ned maskinen på marken:
Stödet på motorn och stänkskyddet 
skall vila säkert på marken.
Skärverktyget får varken röra vid 
marken eller vid något föremål!

: Stå stadigt.
: Tryck maskinen med vänster hand 

hårt mot marken – 
tummen under handtagsslangen. 
Stå inte med foten eller knäet på 
riggröret! 
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svenska
Dra med höger hand ut 
: starthandtaget långsamt till första 

märkbara stoppläge och dra sedan 
snabbt och kraftigt ut – dra inte ut 
linan helt – risk att den går av!

: Släpp inte handtaget så att  
startlinan rycks tillbaka. För linan 
långsamt tillbaka mot 
utdragsriktningen, så att linan lindas 
upp ordentligt.

: Starta tills motorn går – senast efter 
femte startförsöket. 

8 = Ställ chokespaken på e.
: Fortsätt att starta.

Så snart motor går
: tryck på gasspaken tills armen 

släpper från hacket – 
motorn går på tomgång.

Vid rätt inställd förgasare får 
skärverktyget inte rotera när motorn 
går på tomgång.

Trimmern är nu klar för drift.

Avstängning av motorn
: Ställ stoppreglaget på O. 

Om motorn inte startar
Chokespak

Om chokespaken inte i tid ställts på  e 
efter att motorn startat för första gången, 
har motorn fått för mycket bensin.

: Ställ chokespaken på e .

: Ställ stoppreglaget i läge I, 
gasspaksspärren och gasspaken i 
startgasläge.

: Starta motorn – 10 till 20 kraftiga 
drag i startlinan kan behövas. 

Om motorn ändå inte startar

: Ställ stoppreglaget i läge O.
10= Dra av tändkabelskon.
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svenska

Anvisningar för driften Rengöring av luftfiltret
: Skruva ur tändstiftet och torka av 
det.

: Gasa för fullt.
: Dra flera gånger i startlinan för att 

lufta förbränningsrummet.
: Sätt tillbaka tändstiftet.
: Tryck fast tändkabelskon.
: Ställ stoppreglaget i läge I .
: Ställ chokespaken på e 

 – även vid kall motor.
: Starta motorn på nytt.

Tanken har körts helt tom
: Tryck efter tankning minst 5 gånger 

på primerpumpen – även om den är 
fylld med bränsle.

: Ställ in choken efter motorns 
temperatur.

: Starta på nytt.

Inkörning
En fabriksny maskin får inte köras 
obelastad med maximalt varvtal fram till 
tredje tankfyllningen, för att undivka för 
hög belastning under inkörningstiden. 
Under inkörningstiden måste maskinens 
rörliga delar köras in på varandra – 
motorn har då ett högre 
friktionsmotstånd. Motorn når sin 
maximala effekt efter en gångtid på 5 till 
15 tankfyllningar.

Under arbetet
Efter längre körning med fullbelastning 
bör motorn gå en stund på tomgång tills 
överskottsvärme avtransporterats med 
kylluftsströmmen. Motorns komponenter 
(tändsystem, förgasare) belastas då inte 
för mycket av den ackumulerade 
värmen.

Efter arbetet
Vid kortvariga driftsuppehåll:
Låt motorn svalna. Förvara maskinen 
med fylld bränsletank på ett torrt ställe, 
inte i närheten av tändkällor, tills den 
skall användas nästa gång. Vid längre 
driftsuppehåll – se kapitlet “Förvaring av 
maskinen”.

Smutsiga luftfilter minskar motor-
effekten, ökar bränsleförbrukningen och 
gör motorn svårstartad

Om motoreffekten sjunker märkbart

: Ställ chokespaken på g.
1 = Tryck in spärren, 
2 = fäll filterlocket åt sidan och dra av 

det. 
: Rengör filtrets omgivning från grov 

smuts. 
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svenska

Inställning av förgasaren
med tomgångsskruv LA
3 = Ta ut filtfiltret.  
: Byt filtfiltret! Filtret kan till nöds 

knackas eller blåsas rent – 
det får inte tvättas! 
Byt skadade delar

Montera tillbaka
3 = filtfiltret i 
4 = filterhuset. 
: Stäng filterlocket och snäpp fast det. 

Förgasaren har på fabriken fått en 
grundinställning. 

Denna förgasarinställning gör att motorn 
får den bästa bränsle-/luftblandningen 
under alla driftsförhållanden. 

Vid denna förgasare kan justeringar 
med högvarvsskruven endast göras 
inom snäva gränser!

Grundinställning

: Stäng av motorn.
: Montera skärverktyget.
: Kontrollera luftfiltret, byt vid behov.

Vrid
H = högvarvsskruven moturs till stopp  – 

max. 3/4 varv.
Vrid

L = lågvarvsskruven försiktigt medurs 
till stopp, vrid sedan skruven 1 varv 
moturs. 

: Starta maskinen och varmkör 
motorn. 
Ställ in tomgången med

LA=tomgångsskruven så att 
skärverktyget står stilla. 

Fininställning
Om motoreffekten inte är tillfreds-
ställande vid användning av maskinen i 
bergstrakter, på havsnivå eller efter byte 
av skärverktyg, kan en liten justering av 
högvarvsskruven H behövas. 
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svenska
Riktvärde

Vrid
H = högvarvsskruven ca 1/4 varv per 

1000 m (3300 ft) höjdskillnad.

Inställningsvillkor 

Vid användning av ett trimmerhuvud 
med skärtråd av plast måste 
trådarna sticka ut ända fram till 
kniven på stänkskyddet.  

: Gör grundinställningen utan att 
rubba högvarvsskruven H.

: Varmkör motorn under ca 3 minuter.
: Gasa för fullt.

I bergstrakter

Vrid
H = högvarvsskruven medurs (magrare 

blandning) tills varvtalet inte längre 
ökar märkbart  – max. till stopp.

På havsnivå

Vrid
H = högvarvsskruven moturs (fetare 

blandning) tills varvtalet inte längre 
ökar märkbart  – max. till stopp.
Det kan hända att det maximala 
varvtalet redan nås med 
grundinställningen. 

Tomgångsinställning
Efter en justering av lågvarvsskruven (L) 
behövs för det mesta även en justering 
av tomgångsskruven (LA).

: Varmkör motorn.
Moton stannar på tomgång 

Vrid
LA=tomgångsskruven långsamt medurs 

tills motorn går jämnt – 
skärverktyget får inte rotera med.

Skärverktyget roterar på tomgång

Vrid
LA=tomgångsskruven moturs tills 

skärverktyget stannar, sedan 
ytterligare 1/2 till 1 varv åt samma 
håll.

Ojämnt tomgångsvartal, 
motorn tjuvstannar trots justering av 
LA-skruven,
dålig acceleration

Tomgångsinställningen är 
för mager –
vrid

L = lågvarvsskruven moturs (ca 1/4 
varv), tills motorn går jämnt och 
accelererar bra.

Ojämnt tomgångsvarvtal

Tomgångsinställningen är
för fet –
vrid

L = lågvarvsskruven medurs (ca 1/4 
varv), tills motorn går jämnt och 
fortfarande accelererar bra.
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Avgaskatalysator* Kontroll av tändstiftet
Maskiner med avgaskatalysator* får 
endast köras med blyfritt bränsle och 
STIHL tvåtaktsmotoroljor i 
blandningsförhållandet 1 : 50 (se kapitlet 
"Bränsle").

Katalysatorn är inbyggd i ljuddämparen 
och minskar andelen skadliga ämnen i 
avgaserna.

Den rätta förgasarinställningen (om 
förgasaren kan ställas in) och ett exakt 
blandningsförhållande mellan bensin 
och tvåtaktsmotorolja är av stor 
betydelse för en låg andel skadliga 
ämnen i avgaserna och förgasarens 
livslängd.

* se "Om denna skötselanvisning"

Vid dålig motoreffekt, svårstartad motor 
eller oregelbunden tomgång 
kontrolleras först tändstiftet.

: Ta bort tändstiftet –
se kapitlet "Start / stopp av motorn".

: Rengör smutsiga tändstift.
A = Kontrollera elektrodavståndet, 

justera vid behov. 
Rätt elektrodavstånd, 
se “Tekniska Data”.

: Åtgärda orsaken för det smutsiga 
tändstiftet.

Möjliga orsaker är:

– Felaktig inställning av förgasaren.
– Smutsigt luftfilter.
– Ogynnsamma driftsförhållanden, 

t.ex. körning med låg belastning.

: Byt tändstift efter ca. 100 
driftstimmar, eller tidigare, om 
elektroderna är kraftigt brända.
Använd endast avstörda tändstift 
som är godkända av STIHL – 
se “Tekniska data”.

För att undvika 
gnistbildning och brandfara

Vid tändstift med separat 
anslutningsmutter måste 
ovillkorligen

1 = anslutningsmuttern skruvas på 
gängan och dras åt hårt.
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Kontroll och skötsel hos
fackhandlare

Startanordning
Vid alla tändstift: 
2 = Tryck tändkabelskon hårt på
3 = tändstiftet.

Bränslelodet i bränsletanken
: Byt bränslelodet i bränsletanken en 

gång om året.
Gnistskyddsgaller i 
ljuddämparen*
: Om motorns effekt sjunker, 

kontrollera gnistskyddsgallret i 
ljuddämparen.

Vi rekommenderar att 
underhållsarbeten och reparationer 
endast utförs av en STIHL fackhandlare. 

* Se "Om denna skötselanvisning".

Observera de följande anvisningarna 
för att öka startsnörets livslängd: 

: Snöret får endast dras ut i den 
föreskrivna riktningen.

: Slit inte snöret mot snörstyrningens 
kant.

: Dra inte ut snöret längre än 
angivet – risk för brott!

: Låt starthandtaget gå tillbaka i 
samma riktning som det dragits ut. 
Släpp inte handtaget så det rycks 
tillbaka!
Se även kapitlet “Start / stopp“! 

En skadad startlina skall bytas i tid på 
plats resp. hos fackhandlare!
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Förvaring av maskinen Byte av skärtråden
Vid driftsuppehåll fr.o.m. ca 3 månader

: Töm bränsletanken på ett väl 
ventilerat ställe och rengör den.

: Ta hand om bränsle med respekt för 
lagstiftning och miljön.

: Kör förgasaren tom, i annat fall kan 
membranena klibba fast i 
förgasaren.

: Ta bort skärverktyget, rengör och 
kontrollera det.

: Rengör maskinen väl, speciellt 
cylinderflänsar och luftfilter!

: Förvara maskinen på ett torrt och 
säkert ställe.
Skydda maskinen mot användning 
av obehöriga (t.ex. barn).

Kontrollera alltid före byte av skärtråden 
om trimmerhuvudet är slitet. 

Om kraftiga slitagemärken syns 
måste skadade delar av 
trimmerhuvudet eller hela 
trimmerhuvudet bytas.

Förbered trimmern
: Stäng av maskinen.
: Lägg ned trimmern med 

trimmerhuvudet uppåt. 

Ta bort trådrester
Vid normal hantering förbrukas 
tråden i trimmerhuvudet helt.

Isärtagning av trimmerhuvudet

För att ta bort trådrester:
: Håll fast trimmerhuvudet och vrid
1 = muttern moturs tills den kan tas bort.

Dra ut
2 = spolen ur 
3 = överdelen och ta bort trådrester.

STIHL AutoCut C 5-2
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Hopsättning av trimmerhuvudet

: Sätt den tomma spolen i överdelen. 
Om 

4 = fjädern har hoppat ur:
: Tryck in fjädern i
2 = spolen tills den hakar fast hörbart.
: Montera trimmerhuvudet, se 

beskrivningen i kapitlet “Montering 
av skärverktyg” / “Montering av 
trimmerhuvudet” / 
“STIHL AutoCut C 5-2“.

Linda skärtråd på spolen
: Använd skärtråd med diameter 

2,0 mm (grön).
: Kapa av två trådlängder à 2 m från 

reservrullen**. 
Vrid

2 = spolen moturs tills två pilspetsar 
ligger mittemot varandra. 

: För in båda trådare med raka ändar 
genom var sin 

5 = hylsa i 
3 = överdelen tills ett motstånd känns, 

och skjut sedan in trådarna till 
stopp. 

** Se “Tillbehör”

: Håll fast överdelen.
: Vrid spolen moturs tills den kortaste 

tråden inte sticker ut längre ur 
trimmerhuvudet än ca 10 cm.

: Kapa vid behov den längre tråden 
till ca 10 cm längd.

Trimmerhuvudet är nu fyllt.

Schnur/LINE  1

68
1B

A
02

2 
K

N

2

4

Schnur/L
INE  2

68
1B

A
02

3 
K

N

5

Schnur/LINE  1

3

3

2

68
1B

A
02

4 
K

N

Sc
hn

ur/
LIN

E  
2Schnur/LINE  1
28 FS 38



svenska

Skötsel- och underhålls-
anvisningar
1) Vi rekommenderar STIHL fackhandlare.
* Sinte alla utföranden, beror på marknad.

Dessa uppgifter avser normala användningsområden. 
Vid svåra förhållanden och längre dagliga arbetspass skall skötselintervallerna 
göras kortare.
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Komplett maskin
Okulärkontroll (skick, täthet) X X

Rengöring X

Manöverhandtag Funktionskontroll X X

Luftfilter
Rengöring X X

Byte X

Bränslelodet i tanken
Kontroll  1) X

Byte  1) X X X

Bränsletank Rengöring X X

Förgasare
Kontroll av tomgången X X

Justering av tomgången X

Tändstift
Justering av elektrodavståndet X

Byte efter 100 drifttimmar

Insugningshål för kylluft
Okulärkontroll X

Rengöring X

Gnistskyddet* i ljuddämparen
Kontroll 1) X X

Rengöring resp. byte X X

Tillgängliga skruvar och muttar 
(ej justerskruvar) Efterdragning X

Skärverktyg

Okulärkontroll X X

Byte X

Kontroll sitter fast X X

Säkerhetsdekaler Byte X
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Minimera slitaget och 
undvik skador 
Du undviker onödigt slitage och skador 
på maskinen om du följer anvisningarna 
i denna skötselanvisning.

Användning, underhåll och förvaring av 
maskinen måste ske enligt beskriv-
ningen i denna skötselanvisning.

Alla skador som uppstår som en följd av 
att användaren inte har beaktat 
anvisningarna för säkerhet, skötsel och 
underhåll, ansvarar användaren själv 
för. Detta gäller speciellt för: 

– ändringar på produkten som inte 
godkänts av STIHL

– användning av verktyg eller tillbehör 
som inte är godkända eller lämpliga 
för maskinen eller är av dålig kvalitet

– användning av maskinen för 
ändamål som den inte är avsedd för

– användning av maskinen vid idrotts- 
eller tävlingsevenemang

– följdskador på grund av fortsatt 
användning av maskinen med 
skadade delar

Underhållsarbeten
Alla åtgärder som beskrivs i kapitlet 
“Anvisningar för skötsel och underhåll“ 
måste vidtas regelbundet. Om 
användaren inte kan utföra dessa 
arbeten själv skall en fackhandlare 
anlitas.

Vi rekommenderar att endast låta en 
STIHL fackhandlare utföra skötsel och 
reparationer. STIHL fackhandlare 
erbjuds regelbunden utbildning och har 
tillgång till teknisk information. 

Om dessa arbeten försummas eller 
utförs på ett undermåligt sätt kan det 
leda till skador som användaren själv får 
stå för. Dit räknas bland annat:

– skador på motorn på grund av för 
sent eller otillräckligt utfört underhåll 
(t.ex. byte av luft- och bränslefilter), 
felaktig förgasarinställning eller 
otillräcklig rengöring av kyllufts-
styrningen (insugningsspringor, 
cylinderflänsar).

– korrosions- och andra följdskador 
på grund av felaktig lagring.

– skador på maskinen på grund av att 
reservdelar av sämre kvalitet har 
använts.

Förslitningsdetaljer
Några  av maskinens delar utsätts även 
vid korrekt användning för normalt 
slitage och skall bytas i tid, allt efter 
typen och längden av användningen. Dit 
hör bland annat:

– Skärverktyg (av alla slag),
– fästdetaljer för skärverktyg 

(medbringare, mutter m.m.),
– skärverktygsskydd,
– koppling,
– filter (för luft, bränsle),
– startanordning, 
– tändstift. 
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Viktiga komponenter
   1= Loophandtag
  2= Handtagsslang 
  3= Stoppreglage
  4= Gasspaksspärr 
  5= Gasspak 
  6= Chokespak
  7= Luftfilterkåpa
  8= Tanklock 
  9= Bränsletank
10= Maskinstöd
# Maskinnummer

11= Bränslepump
12= Förgasarens justerskruv
13= Starthandtag
14= Tändkabelsko
15= Ljuddämpare (allt efter marknad 

med gnistskydd)
16= Kniv (för skärtråd)
17= Stänkskydd
18= Trimmerhuvud
19= Riggrör
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Tekniska data
Motor  

Tändsystem
Princip: Elektroniskt styrd (kontaktlös) 
magnettändare   

Bränslesystem  

Vikt 

Ljud- och vibrationsvärden 

1) Uppgifterna tar till leka delar hänsyn 
till tomgång och nominellt 
maxvarvtal

2) För ytterligare upplysningar om 
arbetsgivardirektivet om vibrationer 
2002/44/EG, se www.stihl.com/vib/

Encylindrig STIHL-tvåtaktsmotor
Slagvolym: 27,2 cm3

Cylinderdiameter: 34 mm
Slaglängd: 30 mm
Effekt 
enligt ISO 8893: 0,65 kW (0,9 hk)/

7000 v/min 
Tomgångsvarvtal: 2800 v/min
Max. motorvarvtal: 9500 v/min
Maxvarvtal, 
drivaxel 
(skärverktygsfäste): 9500 v/min

Tändstift (avstört): Bosch WSR 6 F,
NGK BPMR 7 A 

Elektrodavstånd: 0,5 mm
Tändstiftsgänga: M 14 x 1,25;

längd 9,5 mm 

Förgasare: Lägesoberoende 
membranförgasare med inbyggd 
bränslepump
Luftfilter: Filtinsats
Bränsletankens 
volym: 0,33 l (330 cm3)
Bränsleblandning: Se “Bränsle”

utan skärverktyg och 
stänkskydd
FS 38 4,1 kg

Verktyg: Trimmerhuvud

Ljudtrycksnivå 
Lpekv enligt ISO 7917 1) 91 dB(A)

Ljudeffektnivå 
Lwekv enligt ISO 10884 1) 103 dB(A)

Vibrationsacceleration 
ahv,eq enligt ISO 7916 1)2) 

Handtag vänster 6,0 m/s2

Handtag höger 7,7 m/s2
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Sonderzubehör Reparationsanvisningar
Skärverktyg

Trimmerhuvud STIHL AutoCut 5-2

Skärtråd, 2,0 mm i diameter, grön, olika 
längder

Trimmerhuvud STIHL PolyCut 6-3

Reservknivar (12 st.)

Medbringare

Låspinne

Trimmerhuvud STIHL FixCut 5-2

Skärtråd, 203 mm lång (12 st.), olika 
diameter

Trycktallrik

Dorn

Ytterligare tillbehör
Skyddsglasögon

Bärsele

Kombinyckel (för tändstiftet)

Vinkelskruvmejsel

Förgasarskruvmejsel

STIHL ElastoStart (startsnöre med 
handtag)

Aktuell information om detta och övriga 
tillbehör finns hos STIHL fackhandlare.

Användaren av denna maskin får endast 
utföra sådana skötsel- och underhålls-
arbeten som beskrivs i denna 
skötselanvisning. 
Större reparationsarbeten får endast 
utföras av fackhandlare.

Vi rekommenderar att endast låta utföra 
skötsel och reparationer hos en STIHL 
fackhandlare. 
De erbjuds regelbunden utbildning och 
har teknisk information till sitt 
förfogande. 

Vid reparationer, använd sådana 
reservdelar som har godkänts av STIHL 
för denna maskin eller tekniskt likvärdiga 
delar. Använd endast reservdelar av hög 
kvalitet. Annars finns det risk för olyckor 
eller skador på maskinen. 

Vi rekommenderar att du endast 
använder STIHL originalreservdelar.

STlHL originaldelar känns igen på 
STlHL reservdelsnumret, på logotypen 
STIHl och eventuellt på STlHL 
märket för reservdelar (. På mindre 
detaljer finns ibland bara detta märke.
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Försäkran om 
överensstämmelse

Kvalitetscertifikat
Andreas Stihl AG & Co. KG
Badstr. 115
71336 Waiblingen

intygar att den nya maskinen enligt 
nedanstående beskrivning 

motsvarar föreskrifterna enligt direktiven  
98/37/EG, 89/336/EWG och 
2000/14/EC.

Produkten har utvecklats och tillverkats 
enligt följande standard:
EN ISO 11806, EN 61000-6-1, 
EN 55012.

För beräkning av uppmätt och 
garanterad ljudeffektnivå enligt direktiv 
2000/14/EC, bilaga V, har standarden 
ISO 10884 använts.

Uppmätt ljudeffektnivå: 106 dB(A)
Garanterad ljudeffektnivå: 107 dB(A) 

Förvaring av teknisk dokumentation:
Andreas Stihl AG & Co. KG 
Produktzulassung

Waiblingen, 2003-09-01

Andreas Stihl AG & Co. KG
e.u. 

Steinhauser
Chef, affärsområde 
Produktadministration/
Teknisk Service

Alla STIHL produkter svarar mot högt 
ställda kvalitetskrav. 

Genom certifieringen som utförs av ett 
fristående institut får tillverkaren STIHL 
ett intyg på att alla produkter svarar mot 
kraven enligt den stränga internationella 
standarden ISO 9001 för kvalitets-
styrningssystem då det gäller produkt-
utveckling, materialanskaffning, tillverk-
ning, montering, dokumentation och 
service. 

Maskintyp: Trimmer 
Fabrikat: STIHL
Typ: FS 38
Serie-ID: 4140
Cylindervolym 27,2 cm3
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