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Kære kunde,

Vi takker Dem, fordi De har be
Dem for et STIHL kvalitetsprod

Produktet er fremstillet efter mo
metoderog med omfattende 
kvalitetssikring. Fa. STIHL vil g
for at sikre, at De bliver tilfreds
Deres maskine og kan anvend
uden problemer.

Hvis De har spørgsmål vedrør
maskinen, De ønsker besvaret,
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aret i denne brugsanvisning.

elsen af fremgangsmåden ved 
 maskinen fremgår af 
erne.

tegn i tekstafsnit
skrevne fremgangsmåde kan 
de forskellige kendetegn:

nit uden direkte henvisning til 
ning 

ed direkte henvisning til tegning 
er under med angivelse af 
stal.

pel:

rue løsnes
 …

Ved siden af beskrivelsen af betjening 
kan der i denne brugsanvisning være 
tekstafsnit med yderligere betydning. 
Disse afsnit er kendetegnet ved et af de 
efterfølgende symboler:

Advarsel mod ulykker og fare for 
kvæstelser af personer samt 
alvorlige tingsskader.

Advarsel mod beskadigelse af 
maskinen eller enkelte dele. 

Henvisning, som ikke er strengt 
nødvendig for betjeningen, men 
hjælper med til en bedre forståelse 
og bedre udnyttelse.

Vejledning til korrekte miljøforhold 
for at undgå miljøskader. 

Levering / udstyr
Denne brugsanvisning vedrø
modeller med forskelligt 
leveringsomfang. Dele, der i
findes i alle modeller, og den
følgende anvendelse, er mæ
med *. Dele, der ikke indgår
leveringen og er mærket me
leveres af STIHL forhandlere
specialtilbehør.

Teknisk videreudvikling
STIHL arbejder til stadighed med
videreudvikling af samtlige mask
aggregater; vi forbeholder os der
til ændringer af leveringsomfang 
teknik og udstyr.

Der kan derfor ikke fremsættes k
fra angivelser og tegninger i den
brugsanvisning.

rende denne 
anvisning
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Tænd
, BR 550, BR 600

nstant klar til arbejde

maskines tændingsanlæg er altid 
t og bliver kun kort afbrudt for at 
motoren. Når motoren er 
, er tændingsanlægget igen 
t. Hold børn væk fra maskinen – 
r ulykker!

kinen altid er klar til brug, må 
n ikke startes med 
ordningen, når tændrørshætte 
ndrøret er fjernet – brandfare på 
f tændgnister uden for 

ren!

Under arbejdet med 
maskinen skal der tages 
ekstra sikkerhedsforan-
staltninger.

Læs derfor hele 
betjeningsvejledningen 
nøje igennem, før 
maskinen tages i brug 
første gang og opbevar 
den sikkert til senere 

brug. En tilsidesættelse af 
brugsanvisningen kan være livsfarlig.

Lokale sikkerhedsforskrifter f.eks. fra 
arbejdstilsynet, socialkasser, 
arbejdsbeskyttelsesmyndigheder og 
andre skal overholdes.

Som førstegangsbruger af maskinen 
skal man: få en instruktion af 
forhandleren eller en fagmand  i sikker 
brug af maskinen – eller tage et kursus.

Mindreårige må ikke arbejde med 
maskinen – med undtagelse af er unge 
over 16 år, som uddannes under opsyn.

Hold børn, dyr og tilskuere på af

Brugeren er ansvarlig for ulykker
farer, der involverer  andre perso
eller deres ejendele.

Maskine må kun overdrages elle
udlejes til personer, der har erfari
denne model og betjeningen af d
husk, at  betjeningsvejledningen
skal følge med.

Når man arbejder med maskinen
man være udhvilet, rask og i god
kondition.

Vedrører kun brugere af pace ma
tændingsanlægget på denne ma
udsender et meget svagt 
elektromagnetisk felt. Påvirkning
enkelte pace maker typer kan ikk
udelukkes. For at undgå sundhe
anbefaler STIHL, at man henven
til sin læge og fabrikanten af pac
makeren.

Der må ikke arbejdes med mask
efter indtagelse af alkohol, medic
stoffer, der nedsætter reaktionse

ingsanlæg Sikkerhedsvejledning og 
arbejdsteknik
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original
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optimal
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ges 
r 
ndstof 

 til 
at 

.

endnu 

er 
står på 

t, så 
 og der 
BR 500, BR 550, 

en gør det muligt at fjerne løv, 
apir, sne og lignende, f.eks. i 
læg, sportspladser, 
ngspladser eller indkørsler. Den 
 egnet til at rydde jagtstier i 

kke tilladt at anvende maskinen 
t formål og kan medføre ulykker 
ader på maskinen. Der må ikke 
es ændringer af produktet – da 
t kan medføre ulykker eller 
på maskinen.

 kun monteres dele eller tilbehør, 
TIHL er godkendt til denne 

e eller dele af teknisk samme 
. I tvivlstilfælde skal man 
de sig til en specialforhandler. 
 kun dele eller tilbehør af høj 

. Ellers kan der være fare for 
 eller skader på maskinen.

anbefaler, at der anvendes 
e STIHL dele og tilbehør. Disse 
rund af deres egenskaber 
t tilpasset produktet og 
es krav.

Beklædning og udstyr 
Anvend forskriftsmæssig beklædning og 
udstyr.

Beklædningen skal være 
praktisk og må ikke virke 
bevægelseshæmmende. 
Den skal være 
tætsiddende - brug 
overall, ikke kittel.

Brug ikke beklædning, 
tørklæde, slips eller smyk-
ker, der kan komme ind i 
luftindsugningshullerne  
Langt hår skal samles og 
fastgøres (tørklæde, hue, 

hjelm o.s.v.).

Brug kraftige sko – med skridsikker sål.

Anvend 
beskyttelsesbriller og 
”personligt” høreværn – 
som f.eks. øreklapper.

Anvend kraftige handsker – helst af 
læder.

STIHL tilbyder et omfattende program 
for personligt beskyttelsesudstyr.

Transport af maskinen
Stop altid motoren.

I køretøjer skal maskinen anbrin
således, at den ikke vælter,  blive
beskadiget og der ikke løber bræ
ud.

Optankning
Benzin er yderst 
brandfarligt – 
hold derfor afstand
åben ild og undgå 
spilde brændstof.

Stop motoren, før der tankes op

Tank ikke op, så længe motoren 
er varm – der kan ske udslip af 
brændstoffet – brandfare!

Fjern  maskinen fra ryggen, før d
tankes op. Tank kun op, når den 
jorden.

Tankdækslet skal åbnes forsigtig
overtrykket reduceres langsomt,
ikke sprøjter brændstof ud.
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ing må kun ske på steder med 
luftning. Hvis der spildes 
tof, skal maskinen straks 
s - pas på, at der ikke komme 
tof på tøjet, ellers skal det straks 

Dæksler med klapbøjle 
(bajonetlås) anbringes 
korrekt, drejes til der 
mærkes modstand, og 
bøjlen klappes ned.

 nedsættes risikoen for, at 
t løsnes på grund af motorens 
ner, og der kommer brændstof 

mærksom på utætheder – hvis 
er brændstof ud, må motoren 
rtes – livsfarlig forbrændinger!

Før start
Kontroller, at maskinen er i driftssikker 
stand - se de pågældende kapitler i 
brugsanvisningen:

– gaspal skal være  letbevægelige – 
og skal automatisk gå tilbage til 
tomgangsstillingen

– kombikontakten skal let kunne 
stilles på 0

– kontroller, at tændrørshætten sidder 
fast - hvis den sidder løst, kan der 
opstå gnister, der kan antænde et 
udslip af brændstof- luftblandingen 
– brandfare!

– der må ikke foretages ændringer på 
betjenings- eller sikkerhedsudstyret

– Kontroller afleder til undgåelse af 
elektrostatisk afladning - fejlfri 
tilstand og korrekt placering sikres, 
beskadiget afleder udskiftes - fare 
for strømstød!

Maskinen må kun anvendes i driftssikker 
tilstand – fare for ulykker!

I en nødsituation:
Spændet på hofteselen åbnes hurtigt, 
skulderselerne løsnes, og maskinen 
tages ned af ryggen.

Motoren startes
mindst 3 meter fra optankningsste
ikke i lukkede rum.

Maskinen må kun betjenes af én 
– der må ikke opholde sig andre
personer i arbejdsområdet – hell
ved start.

Start ikke motoren i hånden – sta
beskrevet i brugsanvisningen.

Arbejd kun på jævnt plan, vær 
opmærksom på at stå fast og sik
hold  maskinen i et sikkert greb.

Efter starten af motoren kan gen
(f.eks. sten) blive slynget langt v
den voksende luftstrøm.
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ing af maskinen

en bæres på ryggen. Højre hån 
læserrøret med 
gsgrebet.

kun ved langsom gang fremefter 
ld hele tiden øje med, hvor luften 
r ud af blæserrøret – gå ikke 
s – man kan at snuble!

otoren, før maskinen tages ned af 
.

Under arbejdet
Blæs aldrig hen imod andre personer – 
maskinen kan slynge små genstande 
væk med stor hastighed – fare for 
kvæstelser!

Stop motoren straks ved truende fare 
eller nødstilfælde – kombikontakten 
stilles på STOP eller 0.

Lad aldrig maskinen køre uden opsyn.

Vær forsigtig ved arbejde på en glat, 
fugtig overflade sne, is, på skrænter eller 
ujævnt terræn – man kan skride!

Vær opmærksom på affald, træstubbe 
rødder, forsænkninger – man kan 
snuble!

Ved anvendelse af høreværn skal der 
udvises særlig opmærksomhed og 
omtanke, da evnen til at opfatte 
advarsler (råb, advarselssignaler o.lign.) 
er nedsat. 

Hold passende arbejdspauser, for at  
undgå træthed og udmattelse – fare 
ulykker!

Arbejd roligt og velovervejet – kun under 
gode sigt- og lysforhold. Arbejd forsigtigt 
og udsæt ikke andre for fare.

Efter arbejdet anbringes maskine
jævn overflade uden brændbare
materialer. Heller ikke i nærhede
antændeligt materialer (som f.ek
træspåner, bark, tørt græs, bræn
brandfare! Lyddæmper med kata
kan blive meget varm.

Maskinen udsende
giftige 
udstødningsgasse
snart motoren køre
Disse gasser kan v
lugtfri og usynlige.

derfor aldrig med maskinen i lukk
eller dårligt udluftede rum – helle
med katalysator-maskiner.

Ved arbejde i udgravninger, 
fordybninger eller under begræn
pladsforhold skal man altid sørge
tilstrækkelig udluftning – livsfarl
forgiftninger!

Under arbejdet kan der blive hvir
støv op, som kan være sundheds
Brug derfor beskyttelsesmaske v
støvudvikling.
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rygning er ikke tilladt under 
t eller i nærheden af maskinen – 
are! Der kan ske udslip af 
ndelige benzindampe fra 
tofsystemet.

askinen udsættes for utilsigtet 
inger (f.eks. kraftige påvirkninger 
d og slag), skal man altid 
ere, at maskinen er i driftssikker 
, før man fortsætter arbejdet – se 
ør start”.
ler især brændstofsystemets 
, og at sikkerhedssystemets 
 er i orden. Man må aldrig 

te arbejdet med maskinen, hvis 
e er driftssikker. Er man i tvivl, 
n henvende sig til STIHL 
leren. 

Vibrationer
Længere tids brug af maskinen kan som 
følge af vibrationerne medføre nedsat 
blodomløb i hænderne ("hvide fingre").

Der kan ikke angives en generel 
arbejdstid, da denne afhænger af flere 
faktorer.

Arbejdstiden forlænges ved:

– beskyttelse af hænderne (varme 
handsker)

– pauser 

Arbejdstiden forkortes ved:

– særlige personlige anlæg for dårligt 
blodomløb (kendetegn: ofte kolde 
fingre, kløe)

– lave udendørstemperaturer
– hvor fast man holder (et fast greb 

hindrer blodomløbet)
Ved regelmæssig, langvarig brug af 
maskinen og ofte forekommende 
symptomer (f.eks. fingerkløe) anbefales 
en lægeundersøgelse.

Vedligeholdelse og reparati
Maskinen skal efterses regelmæ
Der må kun udføres 
vedligeholdelsesarbejde og 
reparationer, der er beskrevet i 
brugsanvisningen. Alt andet arbe
skal foretages af en sagkyndig 
forhandler.

STIHL anbefaler, at 
vedligeholdelsesarbejde og repar
kun udføres af STIHL forhandler
STIHL forhandlere får regelmæs
tilbudt uddannelse og stillet tekn
information til rådighed.

Anvend kun reservedele af høj k
Ellers kan der opstå fare for ulyk
skader på maskinen. I tvivlsspør
skal man henvende sig til en STI
forhandler.

STIHL anbefaler anvendelse af o
STIHL reservedele. Deres egens
er optimalt tilpasset maskinen og
brugerens krav.

Ved reparation, vedligeholdelse 
rengøring skal maskinen altid v
stoppet og tændrørshætten fje
fare for kvæstelser ved utilsigte
af motoren! – undtagen ved indst
karburator og tomgang
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Motore
startgre
fjernes 
brandf
cylinde

Maskin
opbeva

Kontrol
er tæt.

Anvend
godken

Kontrol
er fejlfr

Kontrol

Arbejd 
lyddæm

Rør ikk
fare fo

AV-elem
vibratio
AV-elem

Stop m

rede 

d uden 

nde 
BR 500, BR 550, 

n må ikke aktiveres med 
bet, når tændrørshætten er 
eller tændrøret skruet af – 
are på grund af gnister uden for 
ren.

en må ikke vedligeholdes eller 
res i nærheden af åben ild.

ler regelmæssigt, at tankdækslet 

 kun korrekte tændrør, der er 
dt af STIHL – se ”Tekniske data”.

ler tændrørskablet (at isolationen  
i og at det sidder fast).

ler, at lyddæmperen er fejlfri.

ikke med defekt eller uden 
per – brandfare! – høreskader!

e ved den varme lyddæmper – 
r forbrændinger!

enternes tilstand  påvirker 
nsforholdene – kontroller derfor 
enterne regelmæssigt.

otoren før fjernelse af fejl.

Montering af blæserrør

1 = afleder lægges gennem
2 = blæserrør

3 = blæserrør skubbes på
2 = blæserrør og låses med
4 = tappene

1 = afleder lægges gennem
5 = glidering
5 = glidering skubbes med den b

kant mod venstre ind på
2 = blæserrørsdelen

1 = afleder lægges gennem
6 = spændebåndet (spændebån

låsenot for gaskabel) – 
skrueforsænkningen skal ve
fremad

1 = afleder lægges gennem
7 = slangen

Samling af maskinen

45
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A
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5 
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C
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A
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6 

S
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2 = blæ
7 = sla
6 = spæ
8 = skr

1 = afle
7 = sla
9 = spæ

lås
skr
fre

gigt af 
s ind 

rrekt 

bragt i 

45
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, BR 550, BR 600

serrøret skubbes ind i
ngen

ndebåndet fastgøres med
uen

der lægges gennem
ngen og

ndebåndet (spændebånd med 
enot for gaskabel) – 
ueforsænkningen skal vende 
mad

  9= spændebåndet monteres på
  7= slangen
  1= aflederkrogen anbringes i
10= øjet

   7=slangen med
  9= spændebåndet skubbes i den viste 

stilling ind på
11= bøjningen
12= skruen spændes fast

13 =dysen (bøjet eller lige afhæn
det pågældende land) skyde
over 

2  = blæserrøret og låses med 
14 =tappen

Anvend kun maskinen med ko
monteret afleder.

– aflederens krog skal være an
øjet (pilen)

45
2B

A
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7 
S

C
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– afle
hol

– afle
(pil

– afle
BR 500, BR 550, 

derens muffe skal klipses ind i 
deren (pilen) 

deren skal gribe ind i noten 
en)

deren skal rage mindst 1 cm ud

Montering og justering af 
betjeningsgreb

1 = betjeningsgrebet skubbes på
2 = blæserrøret
: maskinen tages på ryggen

1 = betjeningsgrebet justeres, så det 
passer til armlængden

3 = skruen spændes fast

4 = gaskabel med
5 = muffe klipses ind i
6 = låsenoten

45
2B

A
01

9 
S

C
45

2B
A

03
2 

S
C

45
2B

A
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6 
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min. 1 cm
min. 1/2"
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Afmon
betjen
: i om
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Afl
afm

: dys
løs

en 
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lling – 

sigtigt 
d

, BR 550, BR 600

tering af blæserrør og 
ingsgreb
vendt rækkefølge af 

nteringen

ederen må ikke beskadiges ved 
onteringen

e og blæserrør drejes, til de 
nes og fjernes fra tappen.

Montering af transporthjælp
Opbevaring og transport:

: spændebånd  fastgøres på 
blæserrøret – svejsesømmen 
trækkes gennem øjet

: blæserrøret fastgøres  i grebshullet 
på rygpladen

Efter montage af maskinen eller 
længere arbejdstid kan det være
nødvendigt at juster 
gaskabelindstillingen.

Gaskablet må kun justeres p
komplet monteret maskine.

: gaspalen sættes i fuldgassti
trykket helt ind

: skruen i gaspalen skrues for
ind, til der mærkes modstan

Justering af gaskabel
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: bæ
ryg
ryg

A = hø
B = stil

ngs-

g 

pet.

Brug
BR 500, BR 550, 

reselen justeres således, at 
pladen ligger fast og sikkert på 
gen
jdeindstilling
lingen indstilles

Bæreselen strammes

: seleenderne trækkes nedad

Bæreselen løsnes

Klemspænderne løftes

STIHL 4-MIX-motoren er blandi
smurt og skal køre med en 
brændstofblanding af benzin o
motorolie.

Den arbejder med 4-takts princip

 af bæresele
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4-MIX-Motor
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l anvendes en 
tofblanding af benzin og 

lie til motoren. 

rændstoffers kvalitet og 
gsforhold har en afgørende 
lse på motorens funktion og 

gnede brændstoffer eller 
ndingsforhold, der afviger fra 
skrifterne, kan medføre alvorlige 
torskader (beskadigelse af 
mplet, kraftig slitage etc).

 kun benzin af anerkendt mærke 
mindste oktantal på 90. Hvis den 
e benzin har et oktantal på under 
l man anvennde superbenzin – 
ller med bly.

sundheds- og miljømæssige 
ager bør der anvendes blyfri 
zin.

kiner med katalysator skal der 
es blyfri benzin.

d anvendelse af flere 
kpåfyldninger af blyholdig benzin 
uceres katalysatorens effekt 
rkbart.

Motorolie
Anvend kun kvalitets-totakts-motorolie – 
helst STIHL totakts-motorolie, da 
denne er tilpasset STIHL motorer og 
garanterer lang motorlevetid.

Andre kvalitets-2-takts-motorolie skal 
overholde TC kvalifikation.

Benzin eller motorolie af ringere 
kvalitet kan beskadige motor, 
tætningsringe, slanger og 
benzintank.

På grund af de særlige driftsbetingelser, 
der gælder for motoraggregater med 
katalysator, må der her udelukkende 
anvendes en brændstofblanding med 
STIHL-totakts-motorolie 1:50.

Benzinblanding

Undgå direkte hudkontakt m
benzin og indånding af 
benzindampe – sundhedsfar

: i en til benzin tilladt beholder
hældes først 

1 = motorolie, og derefter
2 = benzin – og den rystes grun

Blandingsforhold
ved STIHL 1:50 – to-taktsolie;
1:50 = 1 del olie + 50 dele benzin

ved andre gængse to-taktsmotor
klassifikation;
1:25 = 1 del olie + 25 dele benzin

dstof

1 2

MIX
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Eksem

 

Opbev
Benzin
bland k
opbeva
tilladt d

: Ry
De
dun
for

: Be
jæv
Re
der
ska
mil

r lodret

Benzin
mængd

Liter
1
5

10
15
20
25
BR 500, BR 550, 

pel

aring af benzinblanding:
blanding forringes –
un til et par måneders forbrug og 
r kun blandingen i en til benzin 
unk på et tørt og sikker sted.

st dunken kraftigt før påfyldning
r kan være opstået et tryk i 
ken – den skal derfor åbnes 

sigtigt!

nzintanken og dunken skal 
nligt renses grundigt 

ster af brændstof samt væsker, 
 har været anvendt til rengøring, 
l fjernes forskriftsmæssigt og 

jøvenligt!

: Før optankning renses tankdækslet 
og dets omgivelser, så der ikke 
kommer snavs ned i tanken

: Maskinen anbringes med 
tankdækslet opad

Undgå at spilde brændstof under 
påfyldningen og fyld ikke tanken op til 
kanten. STIHL anbefaler STIHL 
påfyldningssystem (specialtilbehør). 

Åbning af dæksel

: bøjlen klappes op, til den stå

: dækslet drejes mod uret
(ca. ¼ omdrejning), 

: dækslet fjernes. 

-
e

STIHL-
to-taktsolie
1:50 

øvrige mærker
2T-olie
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)

Påfyldning af 
brændstof
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Luknin

: dæ
lod
for

: dæ
(ca

: bø
flug

Hvis bø
og er k
udspar
korrekt
fremga

 støvfri 
 ind i 

#

kkes 
vis 
, BR 550, BR 600

g af dæksel

kslet sættes på – med bøjlen 
ret – markeringerne skal være ud 
 hinanden
kslet drejes helt med uret
. ¼ omdrejning)

jlen klappes helt ned, så den 
ter med overfladen

jlen ikke flugter med overfladen, 
anten på bøjlen  ikke helt nede i 
ingen (pil), er dækslet ikke 
 lukket, og den angivne 
ngsmåde skal gentages.

1 = kombikontakt
2 = gaspal

0 = Motor Stop
Tændingsanlægget bliver afbrudt. 
Motoren stopper. Kombikontakten 
fastlåses ikkee i denne stilling, men 
fjedre tilbage

# = Driftsstilling
Motoren er i gang eller kan startes. 
Gaspalen kan betjenes trinløst

C= Låsestilling
Gaspalen kan låses i 3 stillinger: 
1/3 – gas, 2/3 – gas og 
fuldgasstilling. For at løsne 
aflåsningen af stillearmen stilles 
denne igen på driftsstillingen #

Motor startes
Start kun maskinen på ren og
flade, så der ikke suges støv
maskinen 

1 = kombikontakten skal stå på 

: brændstofpumpens bælg try
ind mindst 5 gange – også h
bælgen er fuld af brændstof.

Information før starten

45
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2

Motor startes / stoppes
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Ved ko

: cho

Ved va

: dre
: den

gæ
har

tgrebet 
 
fter 
t ud – 
n 

 det 
å 
t på 
senest 
appen 
BR 500, BR 550, 

ld motor

kerknappen drejes hen på l

rm motor

jes chokerknappen hen på n
ne indstillingen er også 
ldende, hvis motoren allerede 
 været i gang, men endnu er kold

: maskinen stilles sikkert på jorden – 
pas på, at der ikke befinder sig 
andre personer ud for 
udstødningsåbningen

: stå sikkert: hold fast på maskinen 
med venstre hånd på huset og hold 
fast med en fod, så den ikke 
forskubber sig.

: med højre hånd trækkes star
langsomt ud, til der mærkes
modstand første gang – dere
trækkes der hurtigt og kraftig
men ikke helt ud – snoren ka
knække!

: lad ikke startgrebet svippe 
automatisk tilbage – men før
tilbage i udtræktsretningen, s
startsnoren bliver viklet rigtig

: start til motoren går i gang – 
efter 3. start, drejes chokerkn
hen på n



77BR 500

dansk

Efter d

med ko

: cho
– s

med va

: sta

g:
nding 

n er 

å n

 

, BR 550, BR 600

en første tænding

ld motor:

kerknappen drejes hen på n
tart videre, til motoren er i gang

rm motor:

rt videre, til motoren er i gang 

Motoren er i gang

For at sætte motoren i tomgang:

2 = gaspalen betjenes – 
chokerknappen springer automatisk 
hen i driftsstilling # 
eller

: chokerknappen stilles i driftsstilling 
# med hånden

Ved meget lave temperaturer

: giv lidt gas –
lad motoren køre varm et kort 
øjeblik

Hvis motoren ikke går i gan
Er chokerpalen efter den første tæ
ikke i tide stillet på n, og motore
druknet.

: chokerknappen drejes hen p

1 = kombikontakten sættes på   
2 = gaspalen trykkes helt ind i 

fuldgasstilling
: start til motoren kører
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Tanken

: efte
bræ
min
er 

er må 

je 
ekstra 
nder 
gelige 

ren 
de. 

fekt 

r 
stning, 
 af 
otoren 
 bliver 
lerede 

d 
skine 
t sted, 
til den 
ds 
varing 
BR 500, BR 550, 

 er kørt tom og fyldt op igen

r optankningen trykkes 
ndstofspumpens bælg ind 
dst 5 gange – også hvis bælgen 

fyldt med brændstof

Motoren stoppes

1 = kombikontakten stilles på 0 – 
motoren stopper – kombikontakten 
går automatisk tilbage efter 
betjeningen

Under den første arbejdstid
Under de første 3 tankpåfyldning
den fabriksnye maskinen ikke 
overbelastes ved at køre med hø
omdrejningstal, så der ikke sker 
belastninger i indkøringsfasen. U
indkøringsperioden skal de bevæ
dele tilpasses hinanden – i moto
opstår der store friktionsmodstan
Motoren opnår sin maksimale ef
efter en driftstid på 5 til 15 
tankfyldninger.

Under arbejdet

Lad motoren køre i tomgang efte
længere arbejdstid med fuld bela
til den kraftige varme er ført væk
køleluftstrømmen, så delene i m
(tændingsanlæg, karburator) ikke
ekstremt belastet af den akkumu
varme.

Efter arbejdet

Ved kortvarige arbejdspauser: la
motoren køle af. Opbevar en ma
med fuld brændstoftank på et tør
men ikke hvor der er brandfare, 
skal bruges igen. Ved længere ti
arbejdspauser  – se kapitlet ”Opbe
af maskinen”.
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Arbejdsvejledning
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og gør 
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2 = filte

t med 

asset 
ptimal 
 alle 

un 
 
 og 

Udsk r
, BR 550, BR 600

set luftfilter nedsætter 
ffekten, øger brændstofforbruget 
det vanskeligt at starte.

toreffekten er mærkbart 

ttes chokerknappen på l
uerne løsnes
rdækslet afmonteres

3 = filtret fjernes
: et snavset eller beskadiget filter skal 

udskiftes
: et nyt filter anbringes i filterhuset
: filterdækslet anbringes
: skruerne skrues ind og spændes 

fast

Karburatoren er fra fabrik udstyre
standardindstilling.

Denne karburatorindstilling er tilp
således, at motoren får tilført en o
blanding af brændstof og luft ved
driftsbetingelser.

Med denne karburator kan der k
foretages en meget bbegrænset
justering af tomgangsstilleskruen
hovedstilleskruen.

iftning af luftfilter Indstilling af karburato

H L
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Stand
: mo
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om
: gas

og 
”In

: gni
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H = hov
om

L = tom
om

: ma
var

* se ”
bru

ngen 

illende, 
n 

leres

d uret 
ærkes 

 af 
BR 500, BR 550, 

ardindstilling
toren stoppes
filter kontrolleres – og udskiftes 
 nødvendigt
kablets indstilling kontrolleres 
justeres efter behov– se 
dstilling af gaskabel”
stfang* i lyddæmper kontrolleres 
g renses eller udskiftes om 
dvendigt
ge stilleskruer drejes forsigtigt 

d uret, til der mærkes modstand 
edstilleskruen er åbnet ¾ 
drejning
gangsstilleskruen er åbnet ¾ 
drejning
skinen startes og motoren køres 
m

Vedrørende denne 
gsanvisning”

Indstilling af tomgang
Motoren går i stå i tomgang

LA=tomgangsskruen drejes langsomt 
med uret, til motoren kører 
regelmæssigt

Uregelmæssigt omdrejningstal i 
tomgang, motoren går i stå trods 
justering af LA indstilling, dårlig 
accelerationen

Tomgangsindstillingen er for 
mager – 

L = Tomgangsstilleskruen drejes mod 
uret, til motoren kører regelmæssigt 
og accelererer godt – max til der 
mærkes modstand

Omdrejningstallet er uregelmæssigt i 
tomgang

Tomgangsindstillingen er for fed –
L = Tomgangsstilleskruen drejes med 

uret, til motoren kører regelmæssigt 
og accelererer godt – max til der 
mærkes modstand

Efter hver justering af 
tomgangsstilleskruen (L) er det ofte 
også nødvendigt at ændre indstillingen 
af tomgangsskruen (LA).

Justering af karburatorindstilli
ved anvendelse i store højder

Hvis motoren ikke kører tilfredsst
kan det være nødvendigt med e
mindre justering:

: standardindstillingen kontrol
: lad motoren køre varm
H = hovedstilleskruen drejes me

(mere mager) – max til der m
modstand

For mager indstilling kan 
beskadigemotoren på grund
mangel på smøremidler og 
overophedning.
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lstrækkelig motoreffekt, dårlig 
er tomgangsfejl kontrolleres først 
ret.

ndrøret skrues ud
renses, hvis det er snavset
ktrodeafstanden kontrolleres – 
teres evt. – se værdien i 
kniske data”

: årsagen til tilsnavsningen fjernes 

Årsagen kan være

– for meget motorolie i brændstoffet
– snavset luftfilter
– dårlige arbejdsbetingelser

: tændrøret udskiftes efter ca. 100 
arbejdstimer  – og tidligere ved 
kraftigt forbrændte elektroder – 
anvend kun støjdæmpede tændrør, 
der er godkendt af STIHL – se 
”Tekniske data”

Undgå gnister og brandfare

Ved tændrør med separat 
forbindelsesmøtrik skal man altid 
skrue 

1 = forbindelsesmøtrikken på gevindet 
og spænde det godt fast

Ved alle tændrør skal man tr
2 = tændrørshætten godt fast på
3 = tændrøret

rol af tændrør
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Ved ne
gnistfan

: lad

3 = skr
4 = bes

* se 
bru

n med 
et tang

 – fare 

Gnist r / 
BR 500, BR 550, 

dsat motoreffekt kontrolleres 
get i lyddæmperen.

 lyddæmperen køle af

uerne løsnes
kyttelse fjernes

”Vedrørende denne 
gsanvisning”

5 = gnistfanget fjernes
: et snavset gnistfang skal renses og 

udskiftes ved beskadigelse eller 
kraftig tilkoksning

: gnistfanget monteres igen
: beskyttelse monteres

Udskiftning af startsnor

1 = skruerne skrues ud
2 = starterdækslet fjernes

3 = låsefjederen  fjernes fra aksle
en skruetrækker eller en egn

Returfjederen kan springe ud
for kvæstelser!

Snorrulle med 
4 = skive og 
5 = klinker fjernes

fang* i lyddæmper Udskiftning af startsno
returfjeder
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sigtigt og med en skruetrækker 
kkes snoren ud af grebet
rrester fjernes fra rullen og 

rtgrebet 

ny start-snor trækkes ned 
nem grebet og forsynes med en 
e viste specialknuder
den trækkes ind i startgrebet

Snorenden trækkes ned gennem
6 = snorbøsningen og
7 = snorrullen og sikres med en enkelt 

knude
: lejehullet i snorrullen smøres med 

harpiksfri olie
Snorrullen sættes på

8 = akslen – drejes lidt frem og tilbage, 
til returfjederens øje går i indgreb

5 = klinken anbringes igen i sno
4 = skiven sættes på akslen
3 = låsefjederen sættes på aksle

en skruetrækker eller en egn
og trykkes ned over tappene
klinken – låsefjederen skal v
mod uret – som vist på billed

21
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BR 500, BR 550, 

jederen strammes

d snoren laves der en løkke og 
d den drejes snorrullen 6 
drejninger i pilretningen
rrullen holdes fast

snoren i uorden, trækkes den ud 
ordnes
rrullen slippes

rtsnoren slippes langsomt, så 
 kan vikles op på snorrullen
bet skal være trukket fast ind 
orbøsningen. Hvis den vælter til 
kal fjederen spændes en 

ning til.

ren er trukket helt ud, skal 
len stadig kunne dreje mindst ½ 
ning . Hvis det ikke er muligt, er 
n spændt for meget – og kan 
 

 skal da tages en snorvinding af 
en.

Udskiftning af knækket 
returfjeder

Fjederbrudstykkerne kan stadig 
være spændt og kan derfor uventet 
splintres, når man fjerner dem fra 
starterdækslet– fare for kvæstelser!
Brug ansigtsbeskyttelse og 
beskyttelseshandsker

: tag snorrullen ud

1 = fjederhuset og fjederstykkerne 
tages forsigtigt ud med en 
skruetrækker

: reservefjederen smøres med en 
dråbe harpiksfri olie

: læg reservefjederen med fjederhus 
ind i starterdækslet

: snorrullen monteres, returfjederen 
strammes, starterdækslet sættes på 
og spændes fast

Ved arbejdspauser på ca. 3 mån

: brændstoftanken tømmes på
godt udluftet sted og renses

: brændstof skal fjernes forski
miljørigtigt

: karburatoren køres tom –
ellers kan membranerne i 
karburatoren blive klæbrige

: maskinen renses grundigt, is
cylinderribberne og luftfiltere

: maskinen opbevares på et tø
sikkert sted. Så den ikke kan
brug af uvedkommende (f.ek
børn)

Opbevaring af maskine
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1) STIHL 

Efters
vedli

Angivels
forhold 
angivne

Ef
te

r b
eh

ov

Komple

Betjenin

Luftfilter

Filter i b
x

Brænds

Karbura
x

Tændrø

Køleluft

Ventilsp x

Forbræn x

Gnistfan
x

Tilgæng
(undtag x

AV-elem

Beskytte
blæselu x

Gaskab x

Aflederr
x

Sikkerh
, BR 550, BR 600

anbefaler STIHL forhandleren

yns- og 
geholdelsesvejledning

erne er baseret på normale arbejdsforhold. Under mere vanskelige 
(kraftig støvdannelse etc.) samt længere daglig arbejdstid skal de 
 intervaller gøres tilsvarende kortere.

Fø
r a

rb
ej

de
t

på
be

gy
nd

es

Ef
te

r a
rb

ej
de

ts
af

sl
ut

ni
ng

 e
lle

r
da

gl
ig

t

Ef
te

r h
ve

r
ta

nk
på

fy
ld

ni
ng

U
ge

nl
ig

t

M
ån

ed
lig

t

År
lig

t

Ve
d 

fe
jl

Ve
d

be
sk

ad
ig

el
se

t maskine
Eftersyn (tilstand og tæthed) x x

Rengøring x

gselementer Funktionskontrol x x

Udskiftning x x

rændstoftank
Kontrol hos specialforhandler1) x

Udskiftning af filter hos 
specialforhandler1) x

toftank Rengøring x

tor
Kontrol af tomgang x x

Justering af tomgang

r
Indstilling af elektrodeafstand x

Udskiftes efter 100 arbejdstimer

-indsugningsåbninger Rengøring x

illerum Kontrol evt. indstilling efter 139 
arbejdstimer

dingskammer Afkoksning efter 139 arbejdstimer 
og derefter hver 150. time

g i lyddæmper
Kontrol

Rengøring evt. udskiftning x

elige skruer og møtrikker 
en stilleskruer) Efterspænding

enter (gummidæmpere, fjedre)
Eftersyn x

Udskiftning hos specialforhandler1) x x

lsesgitter for 
ftindsugning

Kontrol x x

Rengøring

el Indstilling

Kontrol x

Udskiftning x

edsklæbemærke Udskiftning x
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BR 600

Indhold
brugsa
uforhol
maskin

Anvend
opbeva
med om
brugsa

Brugere
skader,
tilsides
betjenin
vedlige
gælder

– ikk
af p

– anv
der
er 

– uhe
ma

– anv
elle

– ska
ma
kom

så ved 
ormal 
ets art 

Neds
skad
BR 500, BR 550, 

et af anvisningerne i denne 
nvisning tjener til at undgå 
dsmæssigt slid og skader på 
en.

else, vedligeholdelse og 
ring af maskinen skal udføres 
tanke, som angivet i denne 

nvisning.

n er selv ansvarlig for alle 
 der opstår som følge af en 
ættelse af sikkerheds-, 
gs- og 

holdelsesvejledningen. Dette 
 især ved:

e af STIHL godkendte ændringer 
roduktet
endelse af værktøj eller tilbehør, 
 ikke er tilladt på maskinen, ikke 
egnet eller af en dårlig kvalitet  
nsigtsmæssig anvendelse af 

skinen 
endelse af maskinen ved sports- 
r konkurrencearrangementer
der opstået ved fortsat brug af 
skinen med defekte 
ponenter

Vedligeholdelsesarbejde
Alt arbejde, der er beskrevet i kapitlet 
"Eftersyn og vedligeholdelse" skal 
udføres regelmæssigt. Hvis disse 
vedligeholdelsesarbejder ikke kan 
udføres af brugeren selv, skal man 
henvende sig til specialforhandler.

STIHL anbefaler, kun at lade en STIHL 
forhandler udføre vedligeholdelse og 
reparationer. STIHL forhandlere får 
regelmæssigt tilbudt kurser og modtager 
teknisk information.

Bliver dette arbejde forsømt eller udført 
uhensigtsmæssigt, kan der opstå 
skader, som brugeren selv er ansvarlig 
for. Her kan bl.a. nævnes:

– motorskader på grund af ikke 
rettidig eller utilstrækkelig 
vedligeholdelse (f.eks. luft- og 
brændstoffilter), forkert 
karburatorindstilling eller 
utilstrækkelig rengøring af 
køleluftpassagen 
(indsugningsåbninger, 
cylinderribber)

– korrosions- og andre skader som 
følge af uhensigtsmæssig 
opbevaring

– skader på maskinen på grund af 
anvendelse af reservedele af 
mindre god kvalitet

Sliddele 
Mange dele i maskinen bliver og
hensigtsmæssig brug udsat for n
slitage og skal afhængig af arbejd
og varighed udskiftes rettidigt.
Hertil hører bl.a.: 

– filter (for luft, brændstof)
– startanordning
– tændrør
– antivibrationssystemets 

dæmpningselementer 

æt slitage og undgå 
er
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*

Vigtig
, BR 550, BR 600

   1= Lige dyse*
  2= Bøjet dyse*
  3= Blæserør BR 550 / 600*
  4= Blæserør BR 500*
  5= Blæserør BR 500 / 550 / 600
  6= Betjeningsgreb
  7= Gaspal
  8= Kombikontakt 
  9= Slange 
10= Bæresele
11= Rygplade
12= Beskyttelsesgitter
13= Luftfilter
14= Tankdæksel

15= Tændrørshætte
16= Lyddæmper (med gnistfang)
17= Karburatorstilleskruer
18= Chokerdrejeknap
19= Brændstofpumpe
20= Startgreb
21= Brændstoftank
22= Afleder BR 500 / 550
23= Afleder BR 600
#  = Maskin nummer

* se ”Vedrørende denne 
brugsanvisning”

e komponenter

45
2B

A
07

0 
S

C
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BR 600

Motor

Blæse

Vægt

ærdier 

ldet 1:6

e af 

/vib

STIHL 
Cylinde
Cylinde
Slaglæ
Tomgan
omdrej

Maksim
BR 500
BR 550
BR 600

Luftgen
BR 500
BR 550
BR 600

Lufthas
BR 500
BR 550
BR 600

BR 500
BR 550
BR 600

Tekni

n
dgreb
BR 500, BR 550, 

effekt

Tændingsanlæg

Brændstofsystem

Startanordning
Startsnor: Ø 3,5 mm x 960 mm

Lyd- og svingningsværdier
Ved måling af lyd- og svingningsv
er disse baseret på tomgang og 
maksimalt omdrejningstal i forho
.

Yderligere angivelser til opfyldels
arbejdsgiverdirektiv Vibrationer 
2002/44/EWG se www.stihl.com

4-MIX Motor
rvolumen: 64,8 cm3

rboring: 50 mm
ngde: 33 mm
gs-

ningstal: 2 500 1/min

al luftgennemstrømning
: 1380 m3/h
: 1490 m3/h
: 1720 m3/h

nemstrømning med dyse
: 810 m3/h
: 900 m3/h
: 1210 m3/h

tighed med dyse
: 81 m/s
: 89 m/s
: 90 m/s

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

ske data

Princip: Elektronisk styret 
magnettænding

Tændrør 
(støjdæmpet): NGK CMR 6 H
Elektrodeafstand: 0,7 mm

Karburator: Positionsuaf-
hængig mem-
brankarburator 
med integreret 
brændstofpumpe

Brændstoftankind-
hold:

1,4 l (1400 cm3)

Brændstofblanding: se kapitlet 
”Brændstof”

Ekvivalent lydtrykniveau Lpeq 
efter  EN ISO 11201
BR 500: 88 dB(A)
BR 550: 94 dB(A)
BR 600: 99 dB(A)

Ekvivalent lydeffektniveau Lweq 
efter ISO 3744
BR 500: 97 dB(A)
BR 550: 105 dB(A)
BR 600: 107 dB(A)

Ekvivalent svingningsacceleratio
a hv,eq efter ISO 8662 højre hån
BR 500: 1,4 m/s2

BR 550: 1,6 m/s2

BR 600: 1,8 m/s2
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Hoftese

Lige dy

Bøjet d

Aktuelle
samt yd
STIHL 

* se ”
bru

kun 

g. 
dføres 

STIHL 
e og 
får 
dtager 

ration, 
nne 
.  

valitet. 
skader 

inale 

des på 
vnet 

 mindre 
te tegn.

Spec
, BR 550, BR 600

le

se*

yse*

 informationer vedrørende dette 
erligere specialtilbehør fås hos 

forhandleren.

Vedrørende denne 
gsanvisning”

Brugeren af denne maskine må 
udføre eftersyns- og 
vedligeholdelsesarbejde, der er 
beskrevet i denne brugsanvisnin
Yderligere reparationer må kun u
af en specialforhandler.

STIHL anbefaler, kun at lade en 
forhandler udføre vedligeholdels
reparationer. STIHL forhandlere 
regelmæssigt tilbudt kurser og mo
teknisk information.

Monter kun reservedele ved repa
der  af STIHL er godkendt for de
maskine eller er teknisk identiske

Anvend kun reservedele af høj k
Ellers er der risiko for ulykker og 
på maskinen. 

STIHL anbefaler at anvende orig
STIHL reservedele.

Originale STIHL reservedele ken
et STIHL reservedelsnummer, na
STIHl og evt. STIHL 
reservedelskendetegnet (. På
reservedele er der kun det nævn

ialtilbehør Reparationsvejledning
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ANDRE
Badstr.
71336 

bekræf
beskrev

svarer 
98/37/E
2000/1

Produk
overen
normer
EN ISO
EN 550

Udført t
garante
direktiv
anvend

fylder 

ra et 
t for 

vikling, 
n, 

 krav i 
1 for 

Konstru
Fabriks
Type:

Serienu
Cylinde

Fabri
konfo

00
0B

A
02

5 
LÄ
BR 500, BR 550, 

AS STIHL AG & Co. KG
 115
Waiblingen

ter, at den nye, nedenfor 
ne maskine

til forskrifterne i direktiverne 
G og 89/336/EWG og 

4/EG.

tet er udviklet og fremstillet i 
sstemmelse med følgende 
: 
12100, EN 61000-6-1, 

12.

il fastsættelse af det målte og det 
rede lydeffektniveau ifølge 
 2000/14/EG, appendiks V under 
else af norm ISO 11094.

Målt lydeffektniveau: 
BR 500: 99 dB(A)
BR 550: 106 dB(A)
BR 600: 108 dB(A)

Garanteret lydeffektniveau: 
BR 500: 100 dB(A)
BR 550: 107 dB(A)
BR 600: 109 dB(A)

Opbevaring af tekniske bilag:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG 
Produktzulassung

Waiblingen, 01.09.2004

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Steinhauser
Områdechef Produktgruppe 
Management/Teknisk Service

Samtlige produkter fra STIHL op
de højeste kvalitetskrav.

Med udstedelsen af et certifikat f
uafhængigt selskab attesteres de
producenten STIHL, at samtlige 
produkter vedrørende produktud
materialefremskaffelse, produktio
montage, dokumentation og 
kundeservice opfylder de strenge
den internationale norm ISO 900
kvalitetsmanagement-systemer.

ktion: Blæser
mærke: STIHL

BR 500, 
BR 550, 
BR 600 

mmer 4282
rvolumen: 64,8 cm3

kantens CE-
rmitetserklæring

Kvalitetscertifikat
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