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Bästa kund,

tack för att du valt en kvalitetsp
från STIHL.

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

Om du har frågor om din mask
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BR 500, BR 550, 

mboler
a bildsymboler som finns på 
en förklaras i denna skötsel-
ng. 

ningen av handhavandet för-
 av illlustrationer.

ring av textavsnitt
a stegen i handhavandet kan 
arkerade på olika sätt: 

ärd utan direkt samband med 
strationen. 

som syftar till en illustration som 
er eller under texten och som 
ler en hänvisning till ett positions-
r i bilden:

sa skruven
en ...

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 gäll
modeller med varierande lev
omfattning. Komponenter so
ingår i alla modeller och text
beskriver deras användning 
markerade med en asterisk 
Komponenterna som inte ing
leveransen och som är mark
med *, finns att köpa som till
hos STIHL återförsäljare.

Teknisk vidareutveckling
STIHL arbetar ständigt på vidare
lingen av alla sina maskiner och 
gat; vi förbehåller oss därför rätte
ändringar beträffande form, konst
och utrustning.

Uppgifterna och illustrationerna i
skötselanvisningen är inte binda

enna skötselanvisning
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Tänd
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ndig driftsberedskap

stemet i denna maskin är i 
påslaget och bryts bara kort när 
 stängs av. När motorn har 
 av, är tändsystemet påkopplat 
åll barn borta från maskinen – 
 olyckor!

d av den ständiga driftsbered-
 får inte motorn startas med 
ordningen när tändkabelskon är 
en eller tändstiftet är urskruvat – 
ara om gnistor kommer utanför 
rn!

Särskilda 
säkerhetsåtgärder krävs 
vid arbete med maskinen.

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 får inte arbeta med 
maskinen – undantaget de som fyllt 16 
år och som utbildas under uppsikt.

Håll barn, djur och åskådare bor

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

Användaren är ansvarig för olyck
som vållas eller faror som kan up
gentemot andra personer eller d
egendom.

Maskinen får endast överlämnas
lånas ut till personer som är förtr
med modellen och dess hanterin
Skötselanvisningen skall alltid föl

Den som arbetar med maskinen
vara utvilad, frisk och i god kond

Endast för användare av pacema
Tändsystemet i denna maskin als
ytterst svagt elektromagnetiskt fä
kan inte uteslutas att fältet påver
enstaka typer av pacemaker. För
undvika hälsorisker rekommende
STIHL att du kontaktar en läkare
tillverkaren av pacemakern. 

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

system Säkerhetsanvisningar och 
arbetsteknik
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 är 
dfara! 

e 
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t 

r ut.
BR 500, BR 550, 

gregatet kan användas för att ta 
, gräs, papper, snö och dylikt, 
arker, idrottsanläggningar, på 

ngsplatser och uppfarter. Det 
 sig också för att blåsa rent på 
ar i skogen.

nte tillåtet att använda maskinen 
ra ändamål, det kan leda till 
 eller skador på maskinen. Gör 
dringar på maskinen – det kan 
eda till olyckor eller skador på 
en.

 bara sådana delar eller tillbehör 
 godkända av STIHL för denna 
 eller tekniskt likvärdiga delar. Vid 
kontakta en fackhandlare. 
 bara delar eller tillbehör av god 

. Annars finns det risk för olyckor 
ador på maskinen.

mmenderar att du använder 
originaldelar och tillbehör. Deras 
aper är optimalt anpassade till 
ten och användarens krav.

Klädsel och utrustning 
Bär alltid föreskriven klädsel och 
utrustning.

Klädseln skall vara 
praktisk så att den inte 
hindrar arbetet. Åtsittande 
klädsel, gärna overall, inte 
arbetsrock.

Bär inte lösa kläder, 
halsduk, slips eller 
smycken som kan sugas 
in i luftintaget. 
Bind ihop och skydda 
långt hår (t.ex. med 

sjalett, mössa eller hjälm).

Bär stadiga skor med halksäker sula.

Bär skyddsglasögon 
och individuellt 
hörselskydd – t. ex. 
hörselkåpor.

Bär rejäla handskar – helst av skinn.

STIHL tillhandahåller ett komplett 
program av personlig skyddsutrustning.

Transport av maskinen
Stäng alltid av motorn.

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

Tankning 
Bensin är ytterst 
lättantändligt – 
håll ett säkerhetsa
till öppen eld – spi
bränsle och rök int

Stäng av motorn före tankning.

Tanka inte om motorn fortfarande
varm, bränsle kan spillas – bran

Ta ned maskinen från ryggen för
tankning. Tanka endast när den 
marken.

Öppna tanklocket försiktigt så at
övertrycket i tanken kan sjunka 
långsamt och bränsle inte spruta
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ndast på välventilerade ställen. 
nsle har spillts ut skall maskinen 
rengöras – se till att det inte 
r bränsle på kläderna. Om det 
 – byt genast.

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

ätt minskas risken för att 
ket lossnar genom motorns 
ner och bränsle läcker ut.

märksam på läckor – om bränsle 
t, starta inte motorn –risk för 

iga brännskador!

Före start
Kontrollera att maskinen är i driftsäkert 
skick – läs igenom motsvarande kapitel i 
skötselanvisningen:

– Gasspaken måste vara lättrörlig och 
gå tillbaka automatiskt i 
tomgångsläge.

– Ställspaken måste gå lätt att sätta 
på STOP resp. 0.

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

– Utför inga ändringar på manöver- 
och säkerhetsanordningarna.

– Kontrollera avledaren som skall 
förhindra elektrostatisk laddning i 
blåsröret - den skall vara felfri och 
korrekt monterad, byt avledaren om 
den är skadad - risk för 
kortslutning!

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

Inför en nödsituation: 
Öva att snabbt lossa höft- och 
axelremmar och att ta ned maskinen 
från ryggen. 

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

Maskinen får bara hanteras av e
person. Låt inte andra personer 
arbetsområdet, inte heller vid sta

Dra inte igång motorn när du håll
händerna – följ alltid beskrivning
skötselanvisningen när du starta

Starta endast på jämnt underlag,
att stå stadigt och säkert, håll fas
maskinen ordentligt.

Efter att motorn har startat kan fö
(t. ex. stenar) slungas iväg av de
ökande luftströmmen.
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Hante
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Maskin
handen
manöve
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Stäng a
maskin
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ftiga 
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r kan 
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inen – 
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r det är 
a god. 
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etet 
BR 500, BR 550, 

ring och styrning av 
nen

en bärs på ryggen. Högra 
 styr blåsröret på 
rhandtaget.

endast genom att gå sakta 
– var alltid uppmärksam på 
ets utblåsning – gå aldrig 
es – snubbelrisk!

v motorn innan du tar ned 
en från ryggen.

Under arbetet
Blås aldrig i riktning mot andra personer 
– små föremål kan slungas iväg från 
maskinen med hög hastighet – 
skaderisk!

Vid överhängande fara eller 
nödsituation, stäng genast av motorn – 
sätt ställspaken på STOP resp. 0.

Låt aldrig maskinen gå utan uppsikt.

Arbeta försiktigt vid halka, väta, snö, is,  
i sluttningar och ojämn terräng – 
halkrisk!

Arbeta försiktigt vid stubbar, rötter och 
diken – snubbelrisk!

När du bär hörselskydd måste du vara 
extra uppmärksam på omgivningen, 
eftersom du inte hör varningsljud lika bra 
(skrik, signaler, m.m.). 

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

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

Ställ maskinen på jämnt, ej bränn
underlag efter arbetets slut. Ställ
inte i närheten av lättantändligt m
(t. ex. sågspån, bark, torrt gräs, b
– brandfara!
Ljuddämpare med katalysator bli
särskilt varma. 

Maskinen avger gi
avgaser så snart m
går. Dessa avgase
vara luktfria och os
Arbeta därför aldri
slutna eller dåligt 

ventilerade utrymmen med mask
inte ens med katalysatormaskine

Vid arbete i diken, sänkor eller dä
trångt måste luftcirkulationen var
Livsfara på grund av förgiftnin

Damm som virvlar upp under arb
kan vara hälsovådligt. Bär 
andningsskydd om det dammar.
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te vid användning av maskinen 
rheten av arbetsplatsen – 

ara! 
systemet kan släppa ut 
ndliga bensinångor.

skinen har belastats på felaktigt 
ex. påverkats av slag eller fall) 
en ovillkorligen kontrolleras med 
de på driftsäkert skick innan den 
s igen, se även "Före start". 
lera speciellt att bränslesystemet 
ch att säkerhetsanordningarna 
r. Använd aldrig en maskin som 
gre är driftsäker. Kontakta i 
ma fall en fackhandlare. 

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 
skötselanvisningen. Allt annat ar
skall utföras av en fackhandlare.

Vi rekommenderar att underhålls
arbeten endast utförs av en STIH
fackhandlare. STIHL fackhandla
erbjuds regelbunden utbildning o
teknisk information till sitt förfoga

Använd endast reservdelar av hö
kvalitet. Annars finns det risk för 
eller skador på maskinen. Vid frå
kontakta en fackhandlare.

Vi rekommenderar att du använd
STIHL originalreservdelar. Deras
egenskaper är optimalt anpassa
maskinen och användarens krav

Före reparation, skötsel och und
stäng alltid av motorn och dra
tändkabelskon –skaderisk gen
motorn oavsiktligt går igång! – 
Undantag: förgasar- och 
tomgångsinställning.
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Stäng a
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BR 500, BR 550, 

te motorn med startanordningen 
dkabelskon är avdragen eller 
tet är urskruvat – brandfara om 
kommer utanför cylindern!

te underhåll och förvara inte 
en i närheten av öppen eld.

lera regelbundet att tanklocket är 

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

lera tändkabeln (felfri isolering, 
nde anslutning).

lera att ljuddämparen är i felfritt 

 inte maskinen med skadad 
pare eller om ljuddämparen är 

en – brandfara! – risk för 
kador!

 vid den varma ljuddämparen – 
 brännskador!

nsdämparnas skick påverkar 
nsförhållandena – kontrollera 
ndet vibrationsdämparna.

v motorn innan du åtgärdar fel.

Montering av blåsrören

Lägg
1 = avledaren i
2 = blåsröret.

Tryck dit
3 = blåsröret på
2 = blåsröret och låt
4 = tappen haka i.

Lägg
1 = avledaren i
5 = ringen.

Tryck dit
5 = ringen med den breda 

tätningsläppen åt vänster på
2 = blåsrörstillsatsen.

Lägg
1 = avledaren i
6 = slangklämman (slangklämm

fästspår för gasvajer) – skru
försänkning ska peka framåt
Lägg

1 = avledaren i
7 = den veckade slangen.

Komplettering av maskinen

45
2B

A
01

5 
S

C
45

2B
A

01
6 

S
C
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svenska

Try
2 = blå
7 = den

Fä
6 = sla
8 = skr

Läg
1 = avl
7 = den
9 = sla

fäs
för

jt eller 

.

itta i 

45
2B

A
01

8 
S

C

, BR 550, BR 600

ck in
sröret i 
 veckade slangen.

st
ngklämman med
uven.

g
edaren i
 veckade slangen och

ngklämman (slangklämma med 
tspår för gasvajer) – skruvens 
sänkning ska peka framåt.

 Montera
  9= slangklämman på
  7= den veckade slangen.

Sätt fast
  1= avledningskroken i
10= öglan.

Skjut
  7= den veckade slangen med
  9= slangklämma i läge som på bilden 

över
11= böjen.

Dra åt
12= skruvarna.

Skjut 
13= munstycket (alltefter land bö

rakt) över
  2= blåsröret och haka fast i
14= tappen.

Använd endast maskinen om 
avledaren är korrekt monterad

– avledarkroken måste alltid s
öglan (pilen)

45
2B

A
01

7 
S

C

45
2B

A
06

0 
K

N

79

12

11
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BR 600

– hyl
hål

– avl
(pil

– avl
1 c
BR 500, BR 550, 

san på avledaren måste sitta i 
laren (pilen)

edaren måste haka i spåret 
en)

edaren måste sticka ut minst 
m

Montering och inställning av 
manöverhandtaget

Tryck dit
1 = manöverhandtaget på
2 = blåsröret.
: Sätt maskinen på ryggen.

Skjut
1 = manöverhandtaget i längdriktningen 

och ställ in efter armlängd.
Dra å

3 = skruven.

Kläm fast
4 = gasvajern med 
5 = hylsa i
6 = fästspåret.

45
2B

A
01

9 
S

C
45

2B
A

03
2 

S
C

45
2B

A
04

6 
S

C

min. 1 cm
min. 1/2"
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svenska

Demo
manöv
: I om

Se
dem

: Vri
tap

ller 
höva 
.

erad.

 till 

å 
emot.

n

, BR 550, BR 600

ntering av blåsrör och 
erhandtag
vänd ordning mot monteringen.

 till att inte skada avledaren vid 
ontering.

d loss munstycke och blåsrör ur 
parna och ta bort dem.

Montering av transportband
För förvaring och transport:

: Sätt fast kardborrbandet på 
blåsröret – dra skarven genom 
öglan.

: Fäst blåsröret vid bäröppningen i 
ryggplattan.

Efter ihopsättning av maskinen e
efter lång användning kan det be
göras en inställning av gasvajern

Ställ bara in gasvajern när 
maskinen är helt färdigmont

: Ställ gasspaken i startläge –
stopp.

: Skruva försiktigt åt skruven p
gasspaken tills det börjar ta 

Inställning av gasvajer
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svenska

BR 600

: Stä
ligg

A = Ins
B = Ins

s med 
 och 

Påtag
BR 500, BR 550, 

ll in selen så att ryggplattan 
er an stadigt mot ryggen.
tällning av höjd
tällning av lutning

Åtdragning av selen

: Dra ändarna på remmarna nedåt.

Lossa selen

Lyft upp klämmorna.

STIHL 4-MIX-motorn är 
blandningssmord och måste köra
en bränsleblandning av bensin
motorolja.

Motorn arbetar enligt 
4-taktsprincipen.

ning av bärselen

37
3B

A
00

3 
K

N
37

3B
A

00
4 

K
N

4-MIX-motor
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Motorn
blandni

Kvalitet
och bla
betydel
livsläng

Olä
bla
avv
allv
sys
slit

Bensi
Endast
på mins
standar
90 ROT
eller bly

Av
bly

Maskin
köras m

Om
me
effe

 
d 
sk!

ledunk 

;
in

 märke;
in

Brän

00
0B

A
04

2 
K

N

, BR 550, BR 600

 skall köras på en bränsle-
ng av bensin och tvåtaktsolja.

en på denna bränsleblandning 
ndningsförhållandet har stor 
se för motorns funktion och 
d.

mpliga bränsleblandningar eller 
ndningsförhållanden som 
iker från föreskriften kan orsaka 
arliga skador på hela driv-
temet (kolvskärning, kraftigt 

age osv.).

n
 märkesbensin med ett oktantal 
t 90 ROT får användas. Om 
dbensinens oktantal är lägre än 
 skall premiumbensin (blyad 
fri) användas.

 hälso- och miljöskäl bör helst 
fri bensin användas.

er med avgaskatalysator måste 
ed blyfri bensin. 

 tanken har fyllts några gånger 
d blyad bensin kan katalysatorns 
kt 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 vi
hantering av bensin. Hälsori

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

och blanda väl.

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

Vid andra tvåtaktsoljor av välkänt
1: 25 = 1 del olja + 25 delar bens

sle

1 2

MIX
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svenska

BR 600

Exemp

Förva
Bränsle
endast 
förvara
på ett t

: Sk
nin
I du
öpp

: Brä
ska
Re
brä
enl

 står 

arv).

Bensin
mängd

Liter
1
5

10
15
20
25
BR 500, BR 550, 

el

ring av bränsleblandningen
blandningen åldras. Blanda 
bränsle för några månader och 
 blandningen i godkända dunkar 
orrt och säkert ställe.

aka dunken med bränslebland-
gen väl före tankning. 
nken byggs ett övertryck upp – 
na dunken försiktigt!

nsletank och förvaringsdunk 
ll rengöras noggrant då och då. 
ngöringsvätskan och 
nslerester skall tas om hand 
igt gällande miljöskyddsregler!

: Rengör tanklocket och runt det före 
tankning så att inte smuts faller ned 
i tanken.

: Placera maskinen så att tanklocket 
pekar uppåt.

Se till att inte spilla bränsle vid 
tankningen och fyll inte tanken ända 
upp. Vi rekommenderar STIHL 
påfyllningssystem (tillbehör).

Öppning av tanklocket

: Fäll upp snäpplocket tills det
lodrätt.

: Vrid locket moturs (ca. 1/4 v
: Ta bort locket.

- STIHL
tvåtaktsolja
1:50 

Andra märken 
av tvåtaktsoljor 
1:25

Liter (cm3) Liter (cm3)
0,02 (20) 0,04 (40)
0,10 (100) 0,20 (200)
0,20 (200) 0,40 (400)
0,30 (300) 0,60 (600)
0,40 (400) 0,80 (800)
0,50 (500) 1,00 (1000)

Påfyllning av 
bränsle
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Stängn

: Sä
lod
stä

: Vri
sto

: Fä
ligg

Om snä
ytan oc
(pilen) 
den be
upprep

tt rent 
tt inget 
en.

san är 
, BR 550, BR 600

ing av tanklocket

tt på locket, fäll snäpplocket 
rätt, markeringarna måste 
mma överens.
d åt locket medurs tills det tar 
pp (ca. 1/4 varv).

ll ned snäpplocket så att det 
er jämnt med resten av locket.

pplocket inte ligger jämnt med 
h klacken inte ligger helt i urtaget 
är inte locket riktigt stängt och 
skrivna proceduren måste 
as.

1 = Ställspak
2 = Gasspak

0 = Motorn stannar 
Tändsystemet bryts, motorn 
stannar. Ställspaken stannar inte i 
detta läge, utan går tillbaka 
automatiskt.

# = Driftläge
Motor går eller kan startas. 
Gasspaken kan regleras steglöst.

C= Ställbart läge
Gasspaken kan ställas in i tre olika 
lägen: 1/3-gas, 2/3-gas och 
startgasläge.
För att lossa lägena, ställ tillbaka 
spaken i driftläge #.

Start
Starta endast maskinen på e
och dammfritt underlag, så a
damm kan sugas in i maskin

1 = Ställspaken måste stå på #.

: Tryck minst 5 gånger på 
primerpumpen – även om blå
fylld med bränsle.

Information före start

45
2B

A
02

0 
K

N

1

2

Start / stopp av motorn
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BR 600

Vid kal

: Vri

Vid var

: Vri
: De

mo
for

ögra 
tstånd 

igt i 

k för att 

an styr 

 den 

 går – 
er det 
BR 500, BR 550, 

l motor

d choken till l .

m motor

d choken till n.
nna inställning gäller också om 
torn redan har gått, men 
tfarande är kall.

: Sätt maskinen stadigt på marken 
– se till att ingen människa befinner 
sig vid utblåsningsöppningen.

: Stå stadigt.
Håll fast maskinen med vänstra 
handen på kåpan och håll emot med 
foten så att den inte halkar iväg.

: Dra ut starthandtaget med h
handen långsamt tills ett mo
känns –
dra därefter snabbt och kraft
handtaget –
dra inte ut startlinan helt – ris
den går av!

: Släpp inte starthandtaget, ut
startlinan tillbaka mot 
utdragningsriktningen, så att
hinner lindas upp ordentligt.

: Fortsätt att starta tills motorn
vrid choken till n senast eft
tredje startförsöket.
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svenska

När mo

Vid kal

: Vri
Fo

Vid var

: Fo

es inte 
k för 
, BR 550, BR 600

torn startat första gången

l motor:

d choken till n.
rtsätt att starta tills motorn går. 

m motor:

rtsätt att starta tills motorn går.

När motorn går

För att sätta över till tomgång:

Tryck på
 2 = gasspaken – choken hoppar 

automatiskt till läge #
eller

: vrid choken för hand till läge #.

Vid mycket låg temperatur

: Gasa lite –
varmkör motorn en kort stund.

Om motorn inte startar
När motorn först startades ställd
choken i rätt tid på n, motorn fic
mycket bensin.

: Vrid choken till n.

Sätt
1 = ställspaken på C.

Sätt
2 = gasspaken i startläge.
: Starta tills motorn går.
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BR 600

Tanken
igen

: Try
prim
äve
brä

s 
fram till 
ka för 
iden. 
kinens 
 – 

 
på 5 till 

stning 
ng tills 

s med 
nenter 

 då inte 
 

inen 
 ställe, 
 den 
ängre 
ring av 
BR 500, BR 550, 

 kördes tom och har fyllts på 

ck minst 5 gånger på 
erpumpen efter tankningen – 

n om blåsan är fylld med 
nsle.

Stopp av motorn

Sätt
1 = ställspaken på 0 – motorn stannar – 

ställspaken går tillbaka automatiskt 
efteråt.

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

Under arbetet
Efter längre körning med fullbela
bör motorn gå en stund på tomgå
överskottsvärme avtransporterat
kylluftsströmmen. Motorns kompo
(tändsystem, förgasare) belastas
för mycket av den ackumulerade
värmen.

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

45
2B

A
02

6 
K

N

1

Anvisningar för driften
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Smutsi
effekt, ö
gör mo

Om mo

: Vri
Los

1 = skr
2 = Ta 

n 

motorn 
ingen 

ar med 
ruven 
r. 

Byte en
, BR 550, BR 600

ga luftfilter minskar motorns 
kar bränsleförbrukningen och 

torn svårstartad.

toreffekten sjunker märkbart

d choken till l.
sa

uvarna.
bort filterlocket.

3 = Ta bort filtret.
: Byt ett smutsigt eller skadat filter.
: Sätt in filtret i filterhuset.
: Sätt på filterlocket.
: Skruva i skruvarna och dra åt.

Förgasaren har på fabriken fått e
grundinställning.

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

På denna förgasare kan justering
högvarvsskruven och lågvarvssk
endast göras inom snäva gränse

av luftfiltret Inställning av förgasar

H L
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BR 600

Grund
: Av
: Ko
: Ko

jus
av 

: Ko
ljud
beh

: Vri
för

H = Hö
var

L = Låg
: Sta

mo

* Se 

g vid 

nde 
g: 

n.

agrare) 

s det 
stande 
BR 500, BR 550, 

inställning
stängning av motorn
ntrollera luftfiltret – byt vid behov.
ntrollera gasvajerns inställning, 
tera vid behov – se "Inställning 
gasvajern".
ntrollera gnistskyddsgallret* i 
dämparen – rengör eller byt vid 
ov.

d de båda justerskruvarna 
siktigt moturs till stopp:
gvarvsskruven är 3/4 
v öppen. 
varvsskruven är 3/4 varv öppen.
rta maskinen och varmkör 
torn.

"Om denna skötselanvisning".

Inställning av tomgången
Motorn stannar på tomgång 

Vrid
LA=tomgångsskruven långsamt medurs 

tills motorn går jämnt.

Ojämnt tomgångsvarvtal, motorn 
stannar trots justering av LA-
skruven, dålig acceleration

Tomgångsinställningen är för 
mager – 
Vrid

L = lågvarvsskruven moturs tills motorn 
går jämnt och accelererar bra – 
max. till stopp. 

Ojämnt tomgångsvarvtal

Tomgångsinställningen är för fet –
Vrid

L = lågvarvsskruven medurs tills motorn 
går jämnt och fortfarande 
accelererar bra – max. till stopp.

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

Justering av förgasarinställnin
arbete på hög höjd

Om motorn inte går tillfredsställa
kan det behövas en liten justerin

: Kontrollera grundinställninge
: Varmkör motorn.

Vrid
H = högvarvsskruven medurs (m

– max. till stopp.

Vid för mager inställning finn
risk för motorskador pga. bri
smörjning och överhettning.
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Vid dål
eller or
kontroll

: Ta 
: Re

sm
Ko

A = ele
jus
"Te

Kont

3

00
2B

A
17

8 
K

N

2

, BR 550, BR 600

ig motoreffekt, svårstartad motor 
egelbunden tomgång 
eras först tändstiftet.

bort tändstiftet.
ngör tändstiftet om det är 
utsigt.
ntrollera
ktrodavståndet – 
tera vid behov – värde, se 
kniska data".

: Åtgärda orsaken till det smutsiga 
tändstiftet.

Möjliga orsaker är:

– för mycket motorolja i bränslet,
– smutsigt luftfilter,
– ogynnsamma driftsförhållanden.

: Byt tändstift efter ca. 100 
drifttimmar – eller tidigare om 
elektroderna är kraftigt brända – 
använd endast avstörda tändstift 
sdom 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.

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

roll av tändstiftet

00
0B

A
00

2 
K
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A
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BR 600

Om mo
gnistsk

: Låt

Los
3 = skr
4 = Ta 

* Se

el eller 

 

Gnist
i ljud
BR 500, BR 550, 

torns effekt sjunker, kontrollera 
yddsgallret i ljuddämparen.

 ljuddämparen svalna.

sa
uvarna.
bort kåpan.

 "Om denna skötselanvisning".

Ta bort
5 = gnistskyddsgallret.
: Rengör gnistskyddsgallret om det är 

smutsigt, byt vid skador eller kraftig 
sotbeläggning.

: Sätt tillbaka gnistskyddsgallret.
: Montera kåpan.

Byte av startlina

Skruva ur
1 = skruvarna.
2 = Ta bort startkåpan.

Tryck försiktigt bort
3 = låsfjädern med en skruvmejs

lämplig tång från axeln.

Returfjädern kan hoppa ur –
skaderisk!

Dra försiktigt av linhjulet med
4 = brickan och 
5 = spärrhaken.

skyddsgaller*
dämparen

Byte av startlina / 
returfjäder 
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: Pe
me

: Ta 
han

: Trä
sta
spe
på 

: Dra

tång 
 – 
s – se 
, BR 550, BR 600

ta ut startlinan ur starthandtaget 
d en skruvmejsel.
bort linrester ur linhjul och 
dtag.

 i den nya startlinan i 
rthandtaget och gör en av de 
cialknutar som visas på bilden 
linan.
 in knuten i starthandtaget. Dra startlinan ovanifrån genom

6 = bussningen och
7 = linhjulet och säkra den med en 

enkel knut.
: Stryk ren olja på linhjulets lagerhål.

Sätt på linhjulet på
8 = axeln – vrid det lite fram och tillbaka 

tills returfjäderns ögla hakar i.

Sätt tillbaka
5 = spärrhaken i linhjulet.

Sätt
4 = brickan på axeln.

Tryck på
3 = låsfjädern på axeln med en 

skruvmejsel eller en lämplig 
och omslut spärrhakens tapp
låsfjädern måste peka motur
bilden.

21
3B

A
01

8 
K

N
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BR 600

Spänn

: Gö
sta
pile

: Hå
: Dra

ord
: Slä
: Slä

så 
Startha
indrage
sidan: S

Vid helt
kunna v
Om det
– risk fö

: Ta 

r

l 
en.
pekt för 

ibba 

llt 

t och 
 
ända 
BR 500, BR 550, 

 returfjädern

r en ögla med den avlindade 
rtlinan och vrid linhjulet sex varv i 
ns riktning.

ll fast linhjulet.
 ut den tvinnade startlinan och 
na till den.
pp linhjulet.
pp långsamt efter på startlinan 
att den lindas upp på linhjulet.
ndtaget måste vara ordentligt 
t i bussningen. Om det hänger åt 
pänn fjädern ytterligare ett varv.

 utdragen startlina måste linhjulet 
ridas ytterligare ett halvt varv. 

 inte går är fjädern för hårt spänd 
r att den går av!

bort ett linvarv från linhjulet.

Byte av trasig returfjäder
Fjäderdelarna kan fortfarande vara 
spända och plötsligt hoppa ut när de 
tas ut ur startkåpan – skaderisk! 
Bär ansiktsskydd och 
skyddshandskar.

: Ta ur linhjulet.

Peta försiktigt ur
1 = fjäderhuset och fjäderdelarna med 

en skruvmejsel.
: Droppa lite ren olja på den nya 

fjädern.
: Sätt in den nya fjädern med 

fjäderhus i startkåpan,
: montera linhjulet, spänn 

returfjädern, sätt dit startkåpan och 
skruva fast.

Vid driftuppehåll på ca 3 månade

: Töm bränsletanken på ett vä
ventilerat ställe och rengör d

: Ta hand om bränsle med res
lagstiftning och miljön.

: Kör förgasaren tom – 
annars kan membranerna kl
fast i förgasaren.

: Rengör maskinen väl, specie
cylinderflänsar och luftfilter.

: Förvara maskinen på ett torr
säkert ställe. Se till att ingen
obehörig (t.ex. barn) kan anv
maskinen.

Förvaring av maskinen



25BR 500

svenska

1) Vi reko

Sköts

Uppgifte
Vid svår
dagliga 

Vi
d 

be
ho

v

Hela ma

Manöve

Luftfilter

Filter i b
x

Bränsle

Förgasa
x

Tändstif

Kylluftss

Ventilsp x

Förbrän x

Gnistsk
x

Åtkomlig
justersk x

Vibratio
fjädrar)

Skyddsg
x

Gasvaje x

Avledar
x

Säkerhe
, BR 550, BR 600

mmenderar STIHL fackhandlare

el och underhåll

rna gäller för normala användningsförhållanden.
a användningsförhållanden (kraftig dammutveckling osv.) och längre 
arbetspass skall skötselintervallerna göras kortare.
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 m
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E
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Vi
d 
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l

Vi
d 
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a

skinen
Avsyning (tillstånd, täthet) x x

Rengöring x

rhandtag Funktionskontroll x x

Byte x x

ränsletanken
Kontroll hos fackhandlare1) x

Byte av filtret hos fackhandlare1) x

tank Rengöring x

re
Tomgångskontroll x x

Tomgångsjustering

t
Justering av elektrodavståndet x

Byte efter 100 drifttimmar

pringor Rengöring x

el Kontroll, justering efter behov, efter 
139 drifttimmar 

ningsrum Sota av efter 139 drifttimmar, i 
fortsättningen efter 150 drifttimmar

yddsgaller i ljuddämparen
Kontroll

Rengöring resp. byte x

a skruvar och muttrar (förutom 
ruvar) Efterdragning

nsdämpare (gummielement, Avsyning x

Byte hos fackhandlare1) x x

aller för blåsluftintaget 
Kontroll x x

Rengöring

r Inställning

e
Kontroll x

Byte x

tsdekal Byte x
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BR 600

Du und
på mas
i denna

Använd
maskin
ningen 

Alla ska
att anvä
anvisni
underh
för. Det

– änd
god

– anv
som
för

– anv
änd

– anv
elle

– följ
anv
ska

ts även 
lt 
ter typ 
hör 

Minim
undv
BR 500, BR 550, 

viker onödigt slitage och skador 
kinen om du följer anvisningarna 
 skötselanvisning.

ning, underhåll och förvaring av 
en måste ske enligt beskriv-
i denna skötselanvisning.

dor som uppstår som en följd av 
ndaren inte har beaktat 

ngarna för säkerhet, skötsel och 
åll, ansvarar användaren själv 
ta gäller speciellt för: 

ringar på produkten som inte 
känts av STIHL
ändning av verktyg eller tillbehör 
 inte är godkända eller lämpliga 

 maskinen eller är av dålig kvalitet
ändning av maskinen för 
amål som den inte är avsedd för
ändning av maskinen vid idrotts- 
r tävlingsevenemang

dskador på grund av fortsatt 
ändning av maskinen med 
dade 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 utsät
vid korrekt användning för norma
slitage och skall bytas i tid, allt ef
och längd av användningen. Dit 
bland annat:

– Filter (för luft, bränsle)
– Startanordning
– Tändstift
– Vibrationsdämpare

era slitaget och 
ik skador 
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Viktig
, BR 550, BR 600

   1= Munstycke, rakt*
  2= Munstycke, böjt*
  3= Blåsrör BR 550 / 600*
  4= Blåsrör BR 500*
  5= Blåsrör BR 500 / 550 / 600
  6= Manöverhandtag
  7= Gasspak
  8= Ställspak 
  9= Veckad slang 
10= Bärsele
11= Ryggplatta
12= Skyddsgaller
13= Luftfilter
14= Tanklock

15= Tändkabelsko
16= Ljuddämpare (med 

gnistskyddsgaller)*
17= Förgasarens justerskruvar
18= Choke
19= Bränslepump
20= Starthandtag
21= Bränsletank
22= Avledare BR 500 / 550
23= Avledare BR 600
#  = Maskinnummer

* Se "Om denna skötselanvisn

a komponenter

45
2B

A
07

0 
S

C
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BR 600

Motor

Blåsef

Vikt

syn till 
al i 

-
tivet 
 på 

STIHL 
Cylinde
Cylinde
Slaglän
Tomgån

Maxima
BR 500
BR 550
BR 600

Luftflöd
BR 500
BR 550
BR 600

Lufthas
BR 500
BR 550
BR 600

BR 500
BR 550
BR 600

Tekni

ligt 

ligt 

 

BR 500, BR 550, 

fekt

Tändsystem

Bränslesystem

Startanordning
Startlina: Ø 3,5 mm x 960 mm

Ljud- och vibrationsvärden
Vid beräkning av ljud- och 
vibrationsnivåer skall man ta hän
tomgång och nominellt maxvarvt
förhållande 1:6.
.

Ytterligare uppgifter om överens
stämmelse med arbetsgivardirek
om vibrationer 2002/44/EG finns
www.stihl.com/vib/.

4-MIX-motor
rvolym: 64,8 cm3

rdiameter: 50 mm
gd: 33 mm
gsvarvtal: 2 500 v/min

lt luftflöde
: 1380 m3/h
: 1490 m3/h
: 1720 m3/h

e med munstycke
: 810 m3/h
: 900 m3/h
: 1210 m3/h

tighet med munstycke
: 81 m/s
: 89 m/s
: 90 m/s

: 9,9 kg
: 9,7 kg
: 9,5 kg

ska data

Princip: Elektroniskt styrd 
magnettändning

Tändstift (avstört): NGK CMR 6 H
Elektrodavstånd: 0,7 mm

Förgasare: Lägesoberoende 
membran-
förgasare med 
integrerad 
bränslepump

Bränsletankens 
volym: 1,4 l (1 400 cm3))
Bränsleblandning: Se kapitlet 

"Bränsle“

Ekvivalent ljudtrycksnivå Lpekv en
EN ISO 11201
BR 500: 88 dB(A)
BR 550: 94 dB(A)
BR 600: 99 dB(A)

Ekvivalent ljudeffektnivå Lwekv en
ISO 3744
BR 500: 97 dB(A)
BR 550: 105 dB(A)
BR 600: 107 dB(A)

Ekvivalent vibrationsacceleration
a hv,ekv enligt ISO 8662, höger 
handtag
BR 500: 1,4 m/s2

BR 550: 1,6 m/s2

BR 600: 1,8 m/s2
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Höftbäl

Munsty

Munsty

Aktuell 
tillbehö

* Se 

 endast 
rhålls-

ast 

 utföra 
STIHL 

g och 

 
 STIHL 
värdiga 
 av hög 
olyckor 

 
lar.

å 
typen 
 
indre 
ärke.

Tillbe r
, BR 550, BR 600

te

cke, rakt*

cke, böjt*

information om dessa och andra 
r finns hos STIHL Service.

"Om denna skötselanvisning".

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

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

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

Vi rekommenderar att du endast
använder STIHL originalreservde

STlHL originaldelar känns igen p
STlHL reservdelsnumret, på logo
STIHl och eventuellt på STlHL
märket för reservdelar (. På m
detaljer finns ibland bara detta m

hör Reparationsanvisninga
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BR 600

ANDRE
Badstr.
71336 

intygar 
nedans

motsva
98/37/E
2000/1

Produk
tillverka
följande
EN ISO
EN 550

För ber
garante
2000/1
ISO 92

 högt 

 av ett 
STIHL 
rar mot 
tionella 
s-
dukt-

tillverk-
och 

Maskin
Fabrika
Typ:

Serie-ID
HSlagv

Försä
övere

00
0B

A
02

5 
LÄ
BR 500, BR 550, 

AS STIHL AG & Co. KG
 115
Waiblingen

att den nya maskinen enligt 
tående beskrivning 

rar föreskrifterna enligt direktiven 
G, 89/336/EWG och 

4/EG.

ten har konstruerats och 
ts i överensstämmelse med 
 standarder:
12100, EN 61000-6-1, 

12.

äkning av uppmätt och 
rad ljudnivå enligt direktiv 

4/EG, bilaga V, har standarden 
07 använts.

Uppmätt ljudeffektnivå: 
BR 500: 99 dB(A)
BR 550: 106 dB(A)
BR 600: 108 dB(A)

Garanterad ljudeffektnivå: 
BR 500: 100 dB(A)
BR 550: 107 dB(A)
BR 600: 109 dB(A)

Förvaring av tekniska underlag:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG 
Produktzulassung

Waiblingen, 2004-09-01

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i.V. 

Steinhauser
Chef, affärsområde
Produktadministration / Teknisk Service

Alla STIHL produkter svarar mot
ställda kvalitetskrav. 

Genom certifieringen som utförs
fristående institut får tillverkaren 
ett intyg på att alla produkter sva
kraven enligt den stränga interna
standarden ISO 9001 för kvalitet
styrningssystem då det gäller pro
utveckling, materialanskaffning, 
ning, montering, dokumentation 
service. 

typ: Blåsaggregat
t: STIHL

BR 500, 
BR 550, 
BR 600 

: 4282
olym: 64,8 cm3

kran om 
nsstämmelse

Kvalitetscertifikat
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