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Bästa kund!
Tack så mycket för att du valde en
kvalitetsprodukt från STIHL.
Denna produkt har tillverkats med
moderna tillverkningsmetoder och
omfattande åtgärder för
kvalitetssäkring. Vi försöker göra allt för
att du ska bli nöjd med produkten och
kunna arbeta med den utan problem.
Kontakta din återförsäljare eller vår
generalagent om du har frågor som
gäller din produkt.
Med vänliga hälsningar

Dr. Nikolas Stihl
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Denna skötselanvisning är upphovsrättsskyddad. Alla rättigheter förbehålls, i synnerhet rätten till duplicering, översättning och
bearbetning med elektroniska system.
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svenska

MultiSystem

Om denna bruksanvisning
Symboler
Alla symboler, som finns på maskinen är
förklarade i denna skötselanvisning.
Markering av textavsnitt

+

VARNING

+

469BA028 KN

Varning för olycksrisk och skaderisk för
personer samt varning för allvarliga
materiella skador.

STIHL multisystem består av olika
multimotorer och multiverktyg som sätts
ihop till en maskin. Den funktionsdugliga
enhet som består av en multimotor och
ett multiverktyg kallas i denna
skötselanvisning för maskin.
På samma sätt utgör
skötselanvisningarna för multimotor och
multiverktyg den kompletta
skötselanvisningen för maskinen.
Läs alltid igenom båda
skötselanvisningarna grundligt före
första användningstillfället och förvara
dem på ett säkert ställe för senare bruk.
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OBS!
Varning för skador på maskinen eller
enstaka komponenter.
Teknisk vidareutveckling

Säkerhetsanvisningar och
arbetsteknik
När man arbetar med
mossrivaren krävs särskilda
försiktighetsåtgärder
eftersom arbetsverktygets varvtal är mycket
högt.
Läs alltid noga igenom
båda skötselanvisningarna (multimotor och
multiverktyg) före första
idrifttagning och spara
dem för senare användning. Att inte följa
skötselanvisningarna kan
medföra livsfara.
Maskinen får endast överlämnas eller
lånas ut till personer som är förtrogna
med modellen och dess hantering.
Skötselanvisningarna för multimotor och
multiverktyg ska alltid följa med.

STIHL arbetar ständigt med
vidareutveckling av samtliga maskiner;
vi måste därför förbehålla oss rätten till
ändringar av leveransomfattningen när
det gäller form, teknik och utrustning.

Mossrivaren används för att få bort
gammalt, torrt gräsklipp samt mossa,
gräs- och rotrester från gräsmattan.

Det innebär att inga anspråk kan ställas
utifrån information och bilder i den här
bruksanvisningen.

Använd bara sådana arbetsverktyg eller
tillbehör som har godkänts av STIHL för
denna maskin eller tekniskt likvärdiga
delar. Rådgör med en auktoriserad
återförsäljare vid frågor om detta.

Maskinen får inte användas för andra
ändamål – olycksrisk!

Använd bara verktyg och tillbehör av
god kvalitet. Annars föreligger risk för
olyckor och skador på maskinen.

MF-MM

svenska
Vi rekommenderar att du använder
STIHL originalverktyg och tillbehör.
Deras egenskaper är optimalt
anpassade till produkten och
användarens behov.
Arbetsverktygets skydd kan inte skydda
användaren från alla föremål (stenar,
glas, metalltrådar, etc.) som kan slungas
iväg av arbetsverktyget. Sådana föremål
kan studsa mot något och träffa
användaren.
Gör inga ändringar på maskinen – det
kan äventyra säkerheten. STIHL
ansvarar inte för några person- eller
materialskador som uppkommer vid
användning av icke godkända
arbetsverktyg.
Rengör aldrig maskinen med
högtryckstvätt. Den hårda vattenstrålen
kan skada maskindelar.

VARNING
För att minska risken för
ögonskador, bär tätt åtsittande skyddsglasögon
enligt standarden SSEN 166. Se till att skyddsglasögonen sitter
ordentligt.
Använd ”personligt” bullerskydd – t. ex.
hörselkåpor.
Använd robusta arbetshandskar av slitstarkt
material (t.ex. läder).

STIHL tillhandahåller ett stort utbud av
personlig skyddsutrustning.
Transport av maskinen

Vid kortare transporter kan maskinen
även dras mot arbetsriktningen.
Maskinen får aldrig skjutas i
arbetsriktningen vid transport –
skaderisk! Fjäderpinnarna kan gå av.
Före start
Kontrollera att maskinen är i driftsäkert
skick – läs igenom motsvarande kapitel i
skötselanvisningarna för multimotorn
och multiverktyget:
–

Arbetsverktyg: Korrekt montering,
sitter fast ordentligt och är i felfritt
skick (rent, lättrörligt och ej
deformerat)

–

Både skyddsskärmar och skärmen
ska vara monterade

–

Kontrollera skyddsanordningarna
med avseende på skador och
slitage. Maskinen får inte användas
om någon skyddsanordning är
skadad – byt skadade delar

–

Gör inga ändringar på manöveroch säkerhetsanordningarna

–

Handtagen ska vara rena, torra och
fria från olja och smuts – för säker
manövrering av maskinen.

–

Fäll upp tvåhandsstyret och dra fast
det med vredet. Se kapitlet
”Inställning av tvåhandsstyre” i
skötselanvisningen för multimotorn.

Kläder och utrustning
Använd föreskriftsenlig klädsel och
utrustning.

Bär inte kläder som kan fastna i grenar
och sly eller i maskinens rörliga delar.
Bär inte heller halsduk, slips eller
smycken. Bind upp och skydda långt hår
(med sjal, mössa, hjälm eller liknande).
Använd robusta skor med
halksäkra sulor.

MF-MM

469BA001 KN

Klädseln ska vara praktisk och får inte hindra
arbetet. Bär åtsittande
klädsel – gärna overall,
inte arbetsrock.
Stäng alltid av motorn.
Bär maskinen i bärhandtaget med
arbetsverktyget framåt.
Rör inte varma maskindelar –
brännskaderisk!

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

Maskinen får endast användas i
driftsäkert skick – olycksrisk!
Kontrollera att kuggväxeln är i rätt
position, ställ in vid behov. Fel
vridriktning på multiverktyget medför
skaderisk!
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svenska
repareras av en auktoriserad
återförsäljare. Se skötselanvisningen för
multimotorn.

469BA045 KN

Se även anvisningarna för ”Montering av
multiverktyg”.

Håll alltid maskinen med båda händerna
på handtagen.
Håll höger hand på manöverhandtaget
och vänster hand på grepprörets
handtag.
Under arbetets gång
Vid metallverktyg ska man positionera
kuggväxeln så att axeln ligger nedanför
riggröret.
Används vid:
–

Jordfräs BF-MM

–

Kultivator BK-MM

–

Kantgräsklippare FC-MM

–

Vertikalskärare RL-MM

–

Mossrivare MF-MM

Hantering och styrning av maskinen
Stå alltid stadigt och säkert.

Vid överhängande fara samt i en
nödsituation ska motorn genast stängas
av – skjut kombireglaget / stoppreglaget
/ stoppknappen till 0 resp. STOP.

5m (16ft)

Inom en radie på 5 m får inga andra
personer vistas – skaderisk på grund av
kontakt med arbetsverktyget och
föremål som slungas iväg! Håll även
detta avstånd till föremål (fordon,
fönsterrutor) – risk för materialskador!
Se till att motorns tomgång är rätt
inställd, så att arbetsverktyget inte
roterar efter att gasspaken har släppts.
Kontrollera och korrigera
tomgångsinställningen med jämna
mellanrum. Om arbetsverktyget ändå
rör sig vid tomgång ska maskinen
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Kuggväxeln blir het under
arbetet. Rör inte vid växellådan – brännskaderisk!

Arbeta aldrig utan en skyddsanordning
som är avsedd för maskinen och
arbetsverktyget – skaderisk på grund av
att föremål slungas iväg eller kontakt
med arbetsverktyget!
Stå alltid bakom skyddsanordningen
eller bredvid maskinen – aldrig framtill i
närheten av arbetsverktyget.
Tryck aldrig arbetsverktyg mot marken.
Var försiktig vid is, väta, i sluttningar, i
ojämn terräng osv. – halkrisk!
Ta bort alla hinder eller föremål från
arbetsområdet – olycksrisk!
Kontrollera terrängen – fasta föremål
(sten, metalldelar, etc.) kan skada
arbetsverktyget.
Arbeta aldrig i närheten
av ledningar som går
ovanpå eller alldeles
under marken – risk för
strömstöt! Om sådana
kablar vidrörs eller förstörs av arbetsverktyget
kan det leda till livsfarliga
eller dödliga skador.
Maskinen får endast föras fram i
gånghastighet.
Särskilt stor varsamhet måste
observeras när maskinen dras mot
användaren eftersom arbetsverktyget
roterar – skaderisk!
MF-MM

svenska
Stå alltid stadigt och säkert.
Särskilt stor varsamhet måste
observeras då maskinen vänds – i
synnerhet i sluttningar.
Arbeta alltid på tvären mot sluttningen.
Om användaren halkar eller kommer i
kontakt med arbetsverktyget –
skaderisk!
Arbeta aldrig i branta sluttningar. Om
användaren tappar kontrollen över
maskinen – skaderisk!
Arbeta speciellt försiktigt i närheten av
staket, murar, stenblock, rotområden,
träd och i tätbevuxen terräng. Fasta
föremål kan slungas iväg eller skada
arbetsverktyget – olycksrisk!

Vidrör inte arbetsverktyget när motorn
går. Om arbetsverktyget blockeras av ett
föremål, stäng genast av motorn och ta
först därefter bort föremålet – skaderisk!
Om man gasar när arbetsverktyget är
blockerat ökar belastningen och
motorns driftvarvtal minskar. Kopplingen
slirar då hela tiden, vilket leder till
överhettning och skador på viktiga
komponenter (koppling, plastdelar i
kåpan osv.), t.ex. genom att
arbetsverktyget roterar på tomgång –
skaderisk!
Kontrollera arbetsverktyget regelbundet
och om du märker någon förändring:
–

Stäng av motorn, håll maskinen i ett
stadigt grepp

–

Kontrollera skick och korrekt
montering samt titta efter sprickor

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

–

Byt genast skadade fjäderpinnar

Ta regelbundna arbetspauser för att
undvika trötthet och utmattning –
olycksrisk!

–

Stäng av motorn

–

Använd handskar

–

Ta bort gräs, ogräs, sly, osv.

Vid arbete utmed högt sly eller höga
buskar och häckar: Se till att inga djur
kan skadas!

Arbeta lugnt och genomtänkt – endast
vid goda ljus- och siktförhållanden.
Arbeta försiktigt, utsätt inte andra för
faror.
Om maskinen har belastats på felaktigt
sätt (t. ex. påverkats av slag eller fall) så
måste den alltid kontrolleras med
avseende på driftsäkert skick innan den
används igen – se även ”Före start”.
Kontrollera särskilt att
säkerhetsanordningarna fungerar.
Använd aldrig maskiner som inte längre
är driftsäkra. Kontakta i tveksamma fall
en auktoriserad återförsäljare.
MF-MM

Kontrollera områdena runt
arbetsverktyget och skärmen
regelbundet även under arbetet.

Rengör inte maskinen med fettlösande
medel.
Arbetsverktygets metallytor ska
rengöras noggrant och sedan smörjas in
med ordentligt med
korrosionsskyddsmedel.
Skötsel och reparation
Utför regelbundet underhåll på
maskinen. Genomför endast sådana
underhållsarbeten och reparationer som
beskrivs i skötselanvisningarna till
multiverktyget och multimotorn. Allt
annat arbete ska utföras av en
återförsäljare.
STIHL rekommenderar att endast
auktoriserade STIHL-återförsäljare
genomför underhåll och reparationer.
STIHL-återförsäljare har möjlighet att
regelbundet delta i utbildningar samt få
tillgång till teknisk information.
Använd bara förstklassiga reservdelar.
Annars finns det risk för olyckor och
skador på maskinen. Rådgör med
återförsäljaren vid frågor om detta.

Stäng alltid av motorn vid byte av
arbetsverktyg – skaderisk!

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

Skadade eller spruckna fjäderpinnar får
inte användas eller repareras.

Före reparation, underhåll och rengöring
ska motorn alltid stängas av –skaderisk!

Efter arbetet
Efter avslutat arbete resp. innan
maskinen lämnas: Stäng av motorn.
Rengör alltid arbetsverktyget från
smuts, jord och växtdelar efter avslutat
arbete, använd handskar – skaderisk!
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Arbeten

483BA002 KN

Användning

N

För tvåhandsstyret till arbetsläget.

N

Starta motorn

N

Arbeta med full gas

N

Anpassa matningstrycket så att
man uppnår önskat arbetsresultat
samtidigt som motorvarvtalet inte
sjunker avsevärt

N

Matningshastigheten får inte
överstiga vanlig gånghastighet

Med multimotor med mossrivare
MF-Arbetsriktningen för MM är framåt.
Arbetsverktygen får endast arbeta i ett
läge resp. rotationsriktning. Pilarna på
flänsarna visar den rätta
rotationsriktningen – se ”Montering av
multiverktyg”.

Rengöring av mossrivare

483BA001 KN

Under arbetet kan växtdelar, t. ex. gräs
och rötter, linda sig hårt runt
verktygsfästet och arbetsverktyget.
Rengör arbetsverktyget så här:

Multiverktyget mossrivare MF-MM
används för att få bort gammalt, torrt
gräsklipp samt mossa, gräs- och
rotrester från gräsmattan.
Förberedelser

483BA003 KN

En mycket torr gräsmatta ska fuktas lätt
med vatten. Detta mjukar upp marken
och leder till minskad dammutveckling.
Om gräset är högre än ca 5 cm ska man
klippa gräsmattan innan man använder
mossrivaren.
VARNING
Ta bort alla hinder eller föremål från
arbetsområdet.
N

6

Bestäm rotationsriktningen för
klippningen

–

Stäng av motorn

–

Ta på dig skyddshandskar

–

Dra ut den inre sprinten ur axeln

–

Dra av mossrivaren från axeln

–

Dra ut den yttre sprinten (på hjulet)
ur axeln

–

Dra av hjulet

–

Ta bort rötter, växtrester och
jordklumpar

För montering, se ”Montering av
multiverktyg”.

VARNING
Arbeta aldrig utan skydd, båda
skyddsskärmarna samt skärm.
Dessa styr avskrapat och klippt material
bort från maskinen och användaren.
MF-MM

svenska

Använd endast multimotorer som har
levererats från STIHL eller uttryckligen
har godkänts för montering på
maskinen.
Detta multiverktyg får endast användas
tillsammans med multimotorn STIHL
MM 55.

Montering av multiverktyg

2

Demontera befintliga multiverktyg

1
3

VARNING
Använd handskar – skaderisk på grund
av vassa, spetsiga multiverktyg och/eller
varma ytor på kuggväxeln.

469BA043 KN

Tillåtna multimotorer

Axeln (1) ligger nedanför riggröret (2).
Multiverktygets rotationsriktning (3).

N

N

Dra ut sprinten och dra av
eventuella multiverktyg från axeln.
Se även ”Montering av multiverktyg”
i skötselanvisningen för det aktuella
multiverktyget.
Rengör kuggväxeln vid behov.

Kontroll av kuggväxelns position

VARNING
Kontrollera att kuggväxeln är i rätt
position, ställ in vid behov – skaderisk
om multiverktyget har fel
rotationsriktning!

MF-MM

481BA011 KN

481BA008 KN

Ställ in kuggväxelns position vid behov

N

Lossa klämskruvarna på
kuggväxeln

N

Vrid kuggväxeln 180°

N

Rikta in kuggväxeln i rätt position

N

Dra åt de båda klämskruvarna på
kuggväxeln enligt följande schema:

–

Dra åt den första skruven endast
lätt.

–

Dra åt den andra skruven endast
lätt.

–

Dra helt åt den första skruven.

–

Dra helt åt den andra skruven.
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Montering/demontering av skärm

Montering av
skyddsanordningar

OBS!
Kuggväxeln får inte längre gå att vrida
runt riggröret.

Montering/demontering av skyddsskärm

Montering av multiverktyg

3

Montering

OBS!
Vid felaktig rotationsriktning kan
fjäderpinnarna gå av – skaderisk!

1

N

4

Skruva på den vänstra mossrivaren
(4) på axeln tills den går att skjuta
på – följ pilarna för
rotationsriktningen

N

Sätt i sprinten (5) i hålet på axeln
och passa in den

N

Montera höger mossrivare på
samma sätt

8

483BA004 KN

N

1

483BA007 KN

483BA011 KN

Vänster och höger mossrivare är olika.
Rotationsriktningen på kuggväxeln och
flänsen är markerade med pilar och
måste stämma överens.

5

2

Montera båda skyddsskärmarna till
vänster och höger på
skyddsanordningen. Skjut på upptill
och nedtill till stopp och låt fliken (1)
snäppa fast.

Demontering
N

Lossa fliken (1) med kombinyckeln
och dra av skyddsskärmen.

N

Montera skärmen (1) med
skruven (2) och vredet (3) på höger
sida om flänsen

N

Justera skärmen på rätt sida så att
den överlappar med
skyddsanordningen

N

Dra åt vredet
VARNING

Skärmen styr avskrapat och klippt
material bort från maskinen och
användaren. Arbeta aldrig utan skärm!

VARNING
Skyddsskärmen styr avskrapat och
klippt material bort från maskinen och
användaren. Arbeta aldrig utan
skyddsskärm!

MF-MM

svenska

Starta/stanna motorn

VARNING

Starta motorn

Stå alltid vid sidan av maskinen, aldrig
framför i arbetsverktygets område –
skaderisk på grund av roterande
arbetsverktyg!

Vid start ska man noga följa
driftanvisningarna för multimotorn!

N

Tryck maskinen hårt mot marken
med vänster hand – handen på
bärhandtaget – se till att varken
vidröra gasspaken eller
spärrspaken.

Byt fjäderpinnar
Om vissa fjäderpinnar har gått av eller
blivit kraftigt deformerade ska man byta
fjäderpinnarna.
N

Ta av mossrivaren – se ”Montering
av multiverktyg”

1
3

Sätt inte foten eller knäet på
handtagsröret eller ramen.
VARNING

469BA062 AS

När motorn startas kan arbetsverktyget
börja rotera direkt efter start – gasa
därför lite med gasspaken kort efter start
– motorn går på tomgång.

N

Fäll tvåhandsstyret till arbetsläget.

N

Fäll in hjulen (om sådana finns) – se
”Hjul” i multimotorns
bruksanvisning.

N

Fäll in jordsporren om sådan finns

N

Placera maskinen stadigt på
marken: Arbetsverktyget får varken
röra vid marken eller några föremål.
Det ska vila på flänsen på motorn
och stödbenen på ramen.

N

Stå stadigt enligt bilden.

MF-MM

2
483BA006 KN

469BA061 AS

OBS!

N

Lossa skruvarna (1) på mossrivaren

N

Ta av flänsen (2)

På rören sitter fjäderpinnar och skivor
växelvis monterade.

Det fortsatta startförloppet beskrivs i
multimotorns bruksanvisning.

N

Dra av fjäderpinnarna (3) och
skivorna

Stänga av motorn

N

Defekta fjäderpinnar ska bytas ut

N

Skjut på fjäderpinnar och brickor
växelvis tills rören har fyllts

N

Montera flänsen (2)

N

Dra åt skruvarna (1)

N

Ta av mossrivaren – se ”Montering
av multiverktyg”

N

Se multimotorns bruksanvisning.

9
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Förvaring av maskinen
Vid driftuppehåll på mer än ca 3
månader
N

Lossa mossrivaren med
skyddsskärmen och skärmen,
rengör och kontrollera

N

Förvara maskinen på ett torrt och
säkert ställe. Se till att den inte kan
användas av obehöriga (t. ex. barn)

Skötsel och underhåll
Följande anvisningar gäller för normala
driftförhållanden. Vid svåra
driftförhållanden (kraftig
dammutveckling osv.) och längre
dagliga arbetspass ska de angivna
intervallerna kortas ned i motsvarande
mån.
Åtkomliga skruvar och muttrar:
N

Efterdra vid behov.

Arbetsverktyg och skyddsanordningar:
N

N

Gör en avsyning och säkerställ att
allt sitter stadigt innan arbetet inleds
samt efter varje tankning.
Byt vid skada.

Säkerhetsdekaler:
N

Minimera slitage och undvik
skador
Genom att följa anvisningarna i denna
skötselanvisning och anvisningarna i
multimotorns skötselanvisning undviker
du onödigt slitage och skador på
maskinen.
Användning, skötsel och förvaring av
maskinen måste ske så noggrant som
det står i dessa skötselanvisningar.
Användaren ansvarar själv för skador
som orsakas p.g.a. att anvisningarna för
säkerhet, hantering och skötsel inte
följs. Detta gäller i synnerhet vid:
–

Förändringar på produkten som inte
har godkänts av STIHL

–

Användning av verktyg och tillbehör
som inte är godkända och lämpliga
eller är av lägre kvalitet

–

Användning av maskinen för
ändamål som den inte är avsedd för

–

Användning av maskinen vid
tävlingar eller sporttillställningar

–

Följdskador som beror på att
maskinen används med trasiga
komponenter

Byt oläsliga säkerhetsdekaler.

Underhållsarbeten
Alla arbeten som nämns i kapitlet
”Skötsel och underhåll” måste utföras
regelbundet. Om användaren inte kan
utföra dessa arbeten själv ska en
återförsäljare anlitas för dem.
STIHL rekommenderar att endast
auktoriserade STIHL-återförsäljare
genomför underhåll och reparationer.
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svenska
STIHL-återförsäljare har möjlighet att
regelbundet delta i utbildningar samt få
tillgång till teknisk information.
Om dessa arbeten inte utförs, eller om
de utförs felaktigt, kan skador uppstå
som användaren själv ansvarar för. Hit
hör bl. a.:
–

Korrosions- och andra följdskador
orsakade av olämplig förvaring

–

Skador på maskinen p.g.a.
användning av reservdelar av lägre
kvalitet

Förslitningsdelar
Vissa delar av maskinen utsätts för
normalt slitage även om de används på
rätt sätt och måste bytas i tid beroende
på hur och hur länge de har använts. Hit
hör bland annat:
–

Fjäderpinnar

–

Fästelement för fjäderpinnar

–

Skyddsskärmar

–

Skärm

MF-MM
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Viktiga komponenter
1
2
3
4
5
6
7
8

5

4

Höger hjul
Vänster hjul
Sprint, vänster insida
Höger skyddsskärm
Vänster skyddsskärm
Skärm
Sprint, vänster utsida
Fjäderpinnar

8
3

12

2

7

6

483BA010 KN

1

MF-MM

svenska
För ljudtrycksnivån och ljudeffektnivån
är K-värdet-enligt RL 2006/42/EG =
2,5 dB(A); för vibrationsvärdet är Kvärdet-enligt RL 2006/42/EG = 2,0 m/s2.

Tekniska data
Arbetsverktyg

REACH
Mossrivare, vänster, höger
Arbetsbredd:
500 mm
Vikt
Mossrivare med
skyddsskärm och
skärm:

REACH är en EU-förordning för
registrering, bedömning och
godkännande av kemikalier.
Se www.stihl.com/reach för information
om att uppfylla REACH förordningen
(EG) Nr. 1907/2006

8,6 kg

Ljud- och vibrationsnivåer
Vid bestämning av ljud- och
vibrationsnivåer på maskiner med
multiverktyg RL-MM har man tagit
hänsyn till driftlägena tomgång och
nominellt maxvarvtal i förhållandet 1:6.
Ytterligare uppgifter om
överensstämmelse med
arbetsgivardirektivet om vibrationer
2002/44/EG finns på www.stihl.com/vib
Ljudtrycksnivå Lpekv enligt ISO 11201
MM 55 med MF-MM:

92 dB(A)

Reparationsanvisningar
Användare av den här maskinen får
endast utföra skötsel och
underhållsarbete som beskrivs i den här
skötselanvisningen. Mer avancerade
reparationer får endast utföras av
återförsäljare.
STIHL rekommenderar att endast
auktoriserade STIHL-återförsäljare
genomför underhåll och reparationer.
Auktoriserade STIHL-återförsäljare har
möjlighet att regelbundet delta i
utbildningar samt att få tillgång till
teknisk information.
Använd vid reparation endast
reservdelar som är godkända 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 använder
STIHL originalreservdelar.
STIHL originalreservdelar känns igen på
STIHL reservdelsnummer på logotypen
{ och eventuellt på STIHLmärket K (på mindre detaljer finns
ibland bara detta märke).

Ljudeffektnivå Lwekv enligt ISO 3744
MM 55 med MF-MM:

102 dB(A)

Vibrationsvärde ahv,eq enligt EN 13864

MM 55 med
MF-MM:

MF-MM

Vänster
handtag

Höger
handtag

2,3 m/s2

3,6 m/s2
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svenska

Avfallshantering

EU-försäkran om
överensstämmelse

Vid avfallshantering ska de lokala
föreskrifterna för avfallshantering följas.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
Tyskland

000BA073 KN

Intygar under eget ansvar att

STIHL-produkter ska inte kastas i
hushållssoporna. STIHL-produkt,
batteri, tillbehör och förpackning ska
återvinnas på ett miljövänligt sätt.
Du kan få aktuell information om
avfallshantering hos din STIHLåterförsäljare.

Maskintyp:
Fabrikat:
Typ:
Serie-ID:
Slagvolym
Med MM 55:

Multiverktyg
STIHL
MF-MM
4601
27,2 cm3

uppfyller bestämmelserna i direktiv
2006/42/EG och har utvecklats och
tillverkats i överensstämmelse med de
versioner av följande standarder som
gällde vid produktionsdatumet:
EN ISO 12100, EN 13684 (i anslutning
till nämnda multimotor MM 55)
Förvaring av teknisk dokumentation:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktgodkännande
Waiblingen, 2016-10-28
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
e. u.

Thomas Elsner
Chef för produkthantering och tjänster
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© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2017
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Painettu kloorittomalle paperille.
Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.
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Arvoisa asiakas,
kiitos siitä, että valitsit STIHLin
laatutuotteen.
Tämä tuote on valmistettu nykyaikaisin
valmistusmenetelmin ja tarkan
laadunvarmistusprosessin alaisena.
Olemme pyrkineet tekemään siitä
mahdollisimman miellyttävän ja helpon
käyttää.
Jos sinulla on kysyttävää laitteesta, ota
yhteyttä jälleenmyyjään tai suoraan
maahantuojaan.
Terveisin

Dr. Nikolas Stihl

28

Tämä käyttöohje on tekijänoikeudellisesti suojattu. Kaikki oikeudet pidätetään, erityisesti jäljennys-, käännös- ja elektroniset
käsittelyoikeudet.

15

suomi

MultiSystem

Käyttöohje
Kuvasymbolit
Tässä käyttöohjeessa selostetaan
kaikkien laitteessa olevien
kuvasymbolien merkitys.

+

Tekstiin liittyvät merkinnät

VAROITUS

+

469BA028 KN

Ihmisten onnettomuus- ja
loukkaantumisvaaraa sekä
esinevahinkoja koskeva varoitus.

STIHL MultiSystem tarkoittaa eri
multimoottoreiden ja -työkalujen
yhdessä muodostamaa moottorilaitetta.
Multimoottorin ja multityökalun
muodostama kokonaisuus on tässä
käyttöohjeessa ”moottorilaite”.

HUOMAUTUS
Laitteen tai sen yksittäisten osien
vaurioitumista koskeva varoitus.
Tekninen tuotekehittely

Vastaavasti multimoottorin ja
multityökalun käyttöohjeet muodostavat
yhdessä moottorilaitteen käyttöohjeen.

STIHL kehittää jatkuvasti koneitaan ja
laitteitaan, minkä vuoksi se pidättää
oikeuden toimitusten laajuuden muotoa,
tekniikkaa ja varustusta koskeviin
muutoksiin.

Lue aina molemmat käyttöohjeet ennen
laitteen käyttöönottoa. Säilytä ne
myöhempää tarvetta varten.

Käyttöohjeessa annettujen tietojen ja
kuvien perusteella ei näin ollen voida
esittää vaateita.

Turvallisuusohjeet ja
työtekniikka
Jyrsinterän käytössä tarvitaan erityisiä
turvatoimenpiteitä, sillä
työkalu käy erittäin suurella nopeudella.
Lue ennen ensimmäistä
käyttökertaa molemmat
käyttöohjeet
(multimoottorin ja -työkalun). Säilytä ohjeet
myöhempää tarvetta varten. Käyttöohjeen
noudattamatta jättäminen voi olla
hengenvaarallista.
Laitteen saa luovuttaa tai lainata vain
henkilöille, jotka ovat perehtyneet tähän
malliin ja sen käyttöön. Anna mukaan
sekä multimoottorin ja multityökalun
käyttöohje.
Käytä jyrsinterää vain vanhan,
kuivuneen leikkuujätteen sekä
sammaleen, ruohon tai juurten palasten
poistoon nurmikolta.
Laitetta ei saa käyttää muihin
tarkoituksiin – tapaturman vaara!
Asenna laitteeseen ainoastaan STIHLin
nimenomaan tähän moottorilaitteeseen
hyväksymiä tai teknisesti samantasoisia
työkaluja ja lisävarusteita. Lisätietoa
saat jälleenmyyjältä.
Käytä ainoastaan laadukkaita työkaluja
ja lisävarusteita. Heikkolaatuisten osien
käyttö voi aiheuttaa tapaturman tai
vahingoittaa laitetta.
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STIHL suosittelee STIHLalkuperäistyökalujen ja -lisävarusteiden
käyttöä. Ne on suunniteltu juuri tätä
laitetta ja tämän laitteen käyttäjän
tarpeita varten.
Suojus ei suojaa käyttäjää kaikilta
työkalun sinkoamilta esineiltä (esim.
kivet, lasinpalaset, metallilangat). Ne
voivat kimmota ja osua käyttäjään.
Älä tee laitteen rakenteeseen
minkäänlaisia muutoksia – turvallisuus
voi vaarantua. STIHL ei vastaa henkilöja esinevahingoista, jotka aiheutuvat
muiden kuin sallittujen työkalujen
käytöstä.

VAROITUS
Käytä silmävammojen
välttämiseksi tiiviitä direktiivin EN 166 mukaisia
suojalaseja. Varmista,
että suojalasit istuvat
hyvin.
Käytä henkilökohtaisia kuulonsuojaimia,
esim. korvatulppia.
Käytä kestävästä materiaalista (esim. nahasta)
valmistettuja
työkäsineitä.

Laitetta voi vetää lyhyitä matkoja
työsuunnan vastaisesti. Kun kuljetat
moottorilaitetta, älä koskaan työnnä sitä
työsuuntaan – vahingoittumisen vaara!
Jousipiikit voivat rikkoutua.
Ennen käynnistämistä
Tarkista, että laite on käyttökunnossa –
noudata multimoottorin ja multityökalun
käyttöohjeita:
–

työkalu oikein asennettuna,
kunnolla paikallaan ja
moitteettomassa kunnossa
(puhdas, kevytkäyttöinen, ei
vääntynyt)

Älä puhdista laitetta painepesurilla.
Voimakas suihku voi vahingoittaa
laitteen osia.

STIHL-henkilönsuojaimien valikoima on
kattava.

–

molemmat suojuksen laajennukset
ja suoja asennettuna

Vaatetus ja varusteet

Moottorilaitteen kuljettaminen

–

Tarkista, että suojukset eivät ole
vaurioituneita eivätkä kuluneita.
Konetta ei saa käyttää, jos suojus
on vaurioitunut. Vaihda
vaurioituneet osat

–

Älä tee muutoksia hallinta- ja
turvalaitteisiin.

–

Kädensijojen on oltava puhtaat ja
kuivat, eikä niissä saa olla öljyä tai
likaa, jotta laitteen ohjaaminen on
turvallista

–

Käännä kahden käden kahva auki
ja kiristä se säätönupilla. Ks.
multimoottorin käyttöohjeen kohta
Kahden käden kahvan säätäminen.

Vaatteiden tulee olla juuri
tähän työhön soveltuvia,
eivätkä ne saa haitata
työskentelyä. Käytä vartalonmyötäisiä vaatteita,
esimerkiksi haalaria, älä
työtakkia.
Älä käytä vaatteita, jotka voivat takertua
puihin, varvikkoon tai laitteen pyöriviin
osiin. Älä käytä kaulaliinaa, solmiota
äläkä koruja. Sido pitkät hiukset (käytä
huivia, lakkia, kypärää tms.).
Käytä tukevia kenkiä,
joissa on karkeasti
kuvioitu luistamaton
pohja.

MF-MM

469BA001 KN

Käytä asianmukaista vaatetusta ja
varusteita.

Sammuta moottori aina.
Kanna konetta kantokahvasta, työkalu
eteenpäin.
Älä koske koneen kuumiin osiin –
palovammojen vaara!
Ajoneuvossa kuljettaminen: varmista,
että moottorilaite ei pääse kaatumaan
eikä polttoainetta valumaan ulos.

Moottorilaitetta saa käyttää vain, kun se
on käyttöturvallisessa kunnossa –
tapaturman vaara!
Tarkista vaihteen oikea asento, säädä
tarvittaessa. Jos multityökalu pyörii
väärään suuntaan – tapaturman vaara!

17
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Ks. myös ohjeetMultityökalun
asentaminen.

469BA045 KN

Kulmavaihde kuumenee
käytön aikana. Älä koske
vaihdekoteloon – palovammojen vaara!

Moottorilaitteen kahvoista on pidettävä
aina kiinni molemmin käsin.
Pidä oikea käsi hallintakahvassa ja
vasen käsi etukädensijassa.

Käyttö:
–

Jyrsin BF-MM

–

Möyhennin BK-MM

–

Reunaleikkuri FC-MM

–

Ilmaaja RL-MM

–

Sammaleenpoistaja MF-MM

Laitteesta kiinni pitäminen ja laitteen
ohjaaminen
Seiso tukevasti.

Vaaran uhatessa tai hätätapauksessa
sammuta moottori heti – vie
yhdistelmäkatkaisin/pysäytin/pysäytysp
ainike asentoon 0 tai STOP.

5m (16ft)

5 metrin säteellä ei saa olla muita
ihmisiä, sillä työkaluun koskeminen ja
sinkoavat esineet aiheuttavat
tapaturman vaaran! Tämä välimatka on
pidettävä myös muihin esineisiin
(ajoneuvot, ikkunalasit) –
esinevahinkojen vaara!
Huolehdi siitä, että moottorin joutokäynti
on moitteeton – työkalu ei saa liikkua
kaasuliipaisimen vapauttamisen
jälkeen. Tarkista joutokäynnin säätö
säännöllisesti ja korjaa tarvittaessa. Jos
työkalu silti pyörii joutokäynnillä, vie laite
huoltoon – ks. multimoottorin käyttöohje.
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Seiso työskennellessäsi suojuksen
takana tai laitteen sivulla – älä koskaan
terän työalueella.
Älä paina työkalua maahan.

Työn aikana
Aseta metallisia työkaluja käyttäessäsi
kulmavaihde niin, että akseli on
runkoputken alapuolella.

Älä työskentele ilman laitteeseen ja
työkaluun kuuluvia suojuksia –
sinkoavien esineiden ja laitteeseen
koskemisen aiheuttama tapaturman
vaara!

Ole varovainen työskennellessäsi
liukkaalla, märällä tai lumisella pinnalla
ja epätasaisessa maastossa –
liukastumisvaara!
Raivaa kaikki esteet tai muut esineet
pois työskentelyalueelta – tapaturman
vaara!
Tarkista maasto – kiinteät esineet (kivet,
metallinkappaleet tms.) voivat
vahingoittaa työkalua.
Älä käytä laitetta missään
tapauksessa maahan
asennettujen kaapeleiden tai johtojen päällä tai
suoraan niiden kohdalla –
sähköiskun vaara! Jos
työkalu koskettaa tai
vahingoittaa kaapeleita
tai johtoja, seurauksena
on hengenvaarallinen
tapaturma tai kuolema.
Liikuta laitetta vain kävelyvauhdilla.

MF-MM
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Noudata erityistä varovaisuutta
vetäessäsi laitetta itseesi päin –
pyörivän työkalun aiheuttama
tapaturman vaara!

turvalaitteiden toiminta. Älä käytä
laitetta, jos et ole varma sen
käyttöturvallisuudesta. Jos et ole varma,
kysy neuvoa jälleenmyyjältä.

Seiso tukevasti.

Älä koske työkaluun moottorin
käydessä. Jos työkalu jumittuu jonkin
esineen vuoksi, sammuta moottori
välittömästi ja poista esine vasta sen
jälkeen – tapaturman vaara!

Ole varovainen kääntäessäsi laitetta –
erityisesti luiskissa ja rinteissä.
Työskentele luiskassa viistosti rinteen
suuntaan. Kaatuminen tai koskeminen
teriin aiheuttaa – tapaturman vaaran!
Älä työskentele jyrkässä rinteessä.
Moottorilaitteen hallinnan menettäminen
aiheuttaa tapaturman vaaran!
Ole erityisen varovainen
työskennellessäsi aitausten, seinien,
kivien, puiden tai paljon juuria sisältävän
alueen välittömässä läheisyydessä tai
tiheäkasvuisessa maastossa. Kiinteitä
kappaleita voi singota ympäriinsä tai
työkalu vioittua – tapaturman vaara!
Kun työskentelet lähellä korkeita
pensaikkoja, pensaita ja pensasaitoja:
älä vaaranna eläimiä!
Ole erityisen varovainen käyttäessäsi
kuulonsuojaimia, koska silloin on
vaikeampi kuulla vaaraa ilmaisevia
ääniä (huudot, äänimerkit yms.).
Pidä riittävästi taukoja, jotta et tee
väsymyksestä ja uupumuksesta johtuvia
virheitä – tapaturman vaara!
Työskentele rauhallisesti ja harkitusti –
vain valoisaan aikaan ja näkyvyyden
ollessa hyvä. Ole varovainen äläkä
vaaranna muita.
Jos laitteeseen on kohdistunut tavallista
käyttöä suurempi rasitus (esim. isku tai
pudotus), tarkista sen kunto ennen
käytön jatkamista – ks. myös kohta
Ennen käynnistystä. Tarkista erityisesti
MF-MM

Työkalun lukkiutuminen kaasuttamisen
aikana lisää kuormitusta ja pienentää
moottorin kierroslukua. Tämä aiheuttaa
kytkimen jatkuvasti vaikuttavasta
kitkasta johtuvaa ylikuumenemista ja
vaurioittaa tärkeitä osia (esim. kytkin,
kotelon muoviosat) – esim.
joutokäynnillä pyörivän työkalun
aiheuttama tapaturman vaara!
Tarkista työkalu usein ja säännöllisesti
sekä heti, jos työkalun toiminta tuntuu
muuttuneen:
–

sammuta moottori, pidä laitteesta
kiinni turvallisesti

–

Tarkista työkalun kunto ja kiinnitys.
Tarkista, ettei jousipiikkejä ole
murtunut.

–

Vaihda vialliset jousipiikit heti

Puhdista terät ja suojus säännöllisesti
myös työskentelyn aikana.
–

Sammuta moottori

–

Käytä käsineitä

–

Poista ruoho, rikkaruohot ja varvut
jne.

Sammuta moottori, kun vaihdat työkalua
– tapaturman vaara!
Älä käytä äläkä korjaa viallisia äläkä
rikkoutuneita jousipiikkejä.

Työnteon jälkeen
Työskentelyn jälkeen tai ennen kuin
lasket laitteen kädestäsi: Sammuta
moottori.
Puhdista työkalu liasta, mullasta ja
kasvien palasista – käytä turvakäsineitä
– tapaturman vaara!
Älä käytä puhdistamiseen rasvaa
poistavia aineita.
Käsittele metalliterien pinta
puhdistuksen jälkeen
korroosionestoaineella.
Huolto- ja korjaustyöt
Huolla moottorilaite säännöllisesti. Tee
itse vain sellaiset huollot ja korjaukset,
jotka on selostettu multityökalun ja
multimoottorin käyttöohjeessa. Teetä
muut työt huollossa.
STIHL suosittelee, että annat huolto- ja
korjaustyöt vain STIHL-huollon
tehtäväksi. STIHL-jälleenmyyjiä
koulutetaan säännöllisesti. Heillä on
käytettävissään laitteita koskevat
tekniset tiedotteet.
Käytä vain korkealaatuisia varaosia.
Heikkolaatuinen varaosa voi aiheuttaa
tapaturman tai vahingoittaa laitetta.
Lisätietoja jälleenmyyjältä.
STIHL suosittaa alkuperäisten STIHLvaraosien käyttöä. Ne on suunniteltu
juuri tätä laitetta varten ja laitteen
käyttäjän tarpeisiin sopiviksi.
Aina kun teet korjaus-, huolto- ja
puhdistustöitä, sammuta moottori –
tapaturmavaara!
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Suojukset ohjaavat raivatun ja leikatun
aineksen laitteesta ja käyttäjästä pois.

Käyttö

483BA002 KN

Työskentely

Multimoottorilla ja jyrsinterällä MF-MM
liikutetaan eteenpäin.

483BA001 KN

Työkaluja saa käyttää vain yhdessä
asennossa ja pyörimissuunnassa.
Laippojen nuolet osoittavat tarvittavan
pyörimissuunnan, ks. kohta
Multityökalun asentaminen.

483BA003 KN

Suihkuta erittäin kuivalle nurmialueelle
vähän vettä: maa pehmenee hieman ja
pölyä muodostuu vähemmän.
Jos nurmikko on pidempää kuin 5 cm, se
on leikattava ennen jyrsinterän käyttöä.

N
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Määritä leikkuusuunta

N

Käynnistä moottori

N

Käytä konetta täydellä kaasulla

N

Valitse etenemisvauhti niin, että
saavutat haluamasi tuloksen ja
moottorin pyörimisnopeus ei laske
olennaisesti

N

Työntönopeus ei saa olla
tavanomaista kävelyvauhtia
suurempi

Konetta käytettäessä kasvien osia,
kuten ruohoa ja juuria voi kiertyä tiiviisti
työkalun kiinnityksen ja työkalun
ympärille. Työkalujen puhdistaminen:

Valmistelut

Raivaa kaikki esteet tai muut esineet
pois työskentelyalueelta.

Käännä kahden käden kahva
työasentoon

Jyrsinterän puhdistus

Multityökalu jyrsinterä MF-MM on
tarkoitettu vanhan, kuivuneen
leikkuujätteen sekä sammaleen, ruohon
tai juurten palasten poistoon nurmikolta.

VAROITUS

N

VAROITUS
Älä koskaan käytä konetta, kun siinä ei
ole suojusta, molempia suojuksen
laajennuksia ja suojaa.

–

Sammuta moottori

–

Pane käsineet käteen

–

Vedä sisempi jousipistoke akselista

–

Irrota jyrsinterä akselista

–

Vedä ulompi (pyörän) jousipistoke
akselista

–

Irrota pyörä

–

Poista juurien, kasvien ja maaperän
jäämät

Ks. asennusta varten Multityökalun
asennus

MF-MM

suomi

Käytä ainoastaan STIHLin toimittamia
tai lisälaitteeksi hyväksymiä
multimoottoreita.
Tämän multityökalun käyttö on sallittu
vain STIHL MM 55 -multimoottorin
kanssa.

Multityökalun asentaminen

2

Laitteessa olevan multityökalun
irrottaminen

1
469BA043 KN

Sallitut multimoottorit

3
VAROITUS
Käytä suojakäsineitä – terävien
multityökalujen ja/tai kuuman
kulmavaihteen aiheuttama tapaturman
vaara.

Akseli (1) on runkoputken
alapuolella (2).
Multityökalun pyörimissuunta (3).

N

N

Ota jousipistoke pois ja vedä pois
akselissa mahdollisesti olevat
multityökalut – ks. myös vastaavan
työkalun käyttöohjeen kohta
Multityökalun asentaminen
Puhdista kulmavaihde tarvittaessa

481BA011 KN

481BA008 KN

Kulmavaihteen asennon vaihtaminen

N

Löysää kulmavaihteen
kiristinruuveja

N

Käännä kulmavaihdetta 180°

N

Aseta kulmavaihde oikeaan
asentoon

N

Kiristä molemmat kulmavaihteen
kiinnitysruuvit seuraavasti:

–

kiristä ensimmäinen ruuvi vain
kevyesti

–

kiristä toinen ruuvi vain kevyesti

–

kiristä ensimmäinen ruuvi tiukkaan

–

kiristä toinen ruuvi tiukkaan

Tarkista kulmavaihteen asento

VAROITUS
Tarkista kulmavaihteen oikea asento,
vaihda tarvittaessa. Väärä multityökalun
pyörimissuunta – tapaturman vaara!

MF-MM
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Vaihde ei saa enää kääntyä
runkoputkessa.

Suojuksen laajennuksen asennus ja
irrotus

HUOMAUTUS
Väärä pyörimissuunta rikkoa jousipiikit –
vahingoittumisvaara!

1

N

Käännä vasenta jyrsinterää (4)
akselissa niin, että sen voi työntää
paikalleen – noudata
pyörimissuunnan ilmoittavia nuolia

N

Työnnä jousipistoke (5) akselin
reikään ja lukitse se

N

Asenna oikea jyrsinterä samalla
tavoin

22

483BA004 KN

N

4

3

Asennus

483BA011 KN

Vasemman- ja oikeanpuoleiset
jyrsinterät ovat erilaisia. Pyörimissuunta
on merkitty nuolella kulmavaihteeseen
ja laippaan. Merkintöjen tulee vastata
toisiaan.

2

1

Työnnä suojuksen laajennukset
oikealta ja vsemmalta käsin
suojukseen, työnnä ylhäältä ja
alhaalta käsin pohjaan asti ja
kunnes kieleke (1) lukittuu

Irrottaminen
N

Paina kieleke (1)
yhdistelmäavaimella irti ja vedä
suojuslaajennus ulos

483BA007 KN

Multityökalun asentaminen

5

Suojan asennus ja irrotus

Suojuksen asentaminen

HUOMAUTUS

N

Kiinnitä suoja (1) ruuvilla (2) ja
säätönupilla (3) laipan oikealle
puolelle

N

Säädä suoja sopivalle syvyydelle,
niin että se tulee suojuksen kanssa
päällekkäin

N

Kiristä säätönuppi
VAROITUS

Suoja ohjaa raivatun ja leikatun
aineksen pois laitteesta ja käyttäjästä.
Älä koskaan työskentele ilman suojaa.

VAROITUS
Suojuslaajennus johtaa raivatun ja
leikatun aineksi pois laitteesta ja
käyttäjästä. Älä koskaan työskentele
ilman suojuksen laajennusta.

MF-MM
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Moottorin käynnistäminen ja
sammuttaminen
Käynnistä moottori

VAROITUS
Seiso aina laitteen sivulla, älä koskaan
työkalun etualueella – tapaturman vaara
pyörivän työkalun vuoksi!
N

Käynnistä laite multimoottorin
käyttöohjeessa selostetulla tavalla!

Paina laite vasemmalla kädellä
tiukasti maata vasten – käsi
kantokahvssa. Älä koske
kaasuliipaisimeen äläkä liipaisimen
varmistimeen.

Jousipiikkien vaihtaminen
Jos yksittäiset jousipiikit ovat selkeästi
vääntyneet tai murtuneet, vaihda ne.
N

Jyrsinterän irrotus – ks.
Multityökalun asennus

1
3

Älä aseta jalkaa tai polvea putkelle äläkä
rungolle.
VAROITUS

469BA062 AS

Kun moottoria käynnistetään, työkalu
voi alkaa pyöriä heti – paina siksi
käynnistämisen jälkeen kaasuliipaisinta
hetki – moottori käy joutokäynnillä.

N

Käännä kahden käden kahva
työasentoon

N

Käännä pyörät sisään, mikäli niitä
on – katso multimoottorin
käyttöohjeesta kohta Pyörät

N

Käännä syvyydensäätökannus
sisään, mikäli sellainen on

N

Aseta laite turvallisesti maahan:
työkalu ei saa osua maahan eikä
mihinkään esineisiin – moottorin
laippa ja rungon tuki muodostavat
laskualustan.

N

Ota tukeva asento – kuten kuvassa

MF-MM

2
483BA006 KN

469BA061 AS

HUOMAUTUS

N

Irrota ruuvit (1) jyrsinterästä

N

Irrota laippa (2)

Putkiin on asennettu vuorotellen
jousipiikkejä ja välilaattoja.

Jatka käynnistämistä multimoottorin
käyttöohjeessa selostetulla tavalla.

N

Irrota jousipiikit (3) ja välilaatat.

N

Vaihda vialliset jousipiikit.

Moottorin pysäyttäminen

N

Lisää putkiin vuorotellen
jousipiikkejä ja välilaattoja, kunnes
putket ovat täynnä.

N

Pane laippa (2) paikalleen

N

Kiristä ruuvit (1)

N

Asenna jyrsinterä – ks.
Multityökalun asennus

N

ks. multimoottorin käyttöohje

23
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Laitteen säilytys
Jos laitetta ei käytetä n. 3 kuukauteen,
N

irrota jyrsinterä, suojuksen
laajennukset ja suoja, puhdista ja
tarkista

N

säilytä laite kuivassa ja turvallisessa
paikassa varmista, että sivulliset
(esim. lapset) eivät pääse käsiksi
laitteeseen

Huolto- ja hoito-ohjeita
Seuraavassa kuvatut työt pätevät
normaaleissa käyttöolosuhteissa.
Vaikeissa oloissa (esim. jos pölyä on
paljon) ja pitkiä päiviä tehtäessä
ilmoitettuja aikavälejä on lyhennettävä.
Ruuvit ja mutterit
N

Kiristä tarvittaessa

Työkalut ja suojalaitteet
N

Tarkasta silmämääräisesti,
varmista kiinnitys ennen
työskentelyn aloittamista ja aina
tankkaamisen jälkeen

N

Vaihda, mikäli vioittunut

Turvatarrat
N

Kulutuksen minimointi ja
vaurioiden välttäminen
Kun noudatat tämän työkalun ja
multimoottorin käyttöohjetta, vähennät
laitteeseen kohdistuvaa kulumista ja
vaurioita.
Laitetta tulee käyttää, huoltaa ja
säilyttää näissä käyttöohjeissa
selostetulla tavalla.
Käyttäjä vastaa itse kaikista turvallisuus, käyttö- ja huolto-ohjeiden
noudattamatta jättämisestä aiheutuvista
vaurioista. Tämä koskee erityisesti
vaurioita, jotka johtuvat
–

muiden kuin STIHLin hyväksymien
muutosten teosta tuotteeseen

–

sellaisten työkalujen tai
lisävarusteiden käytöstä, joita ei ole
hyväksytty tähän laitteeseen tai
jotka eivät siihen sovi tai jotka ovat
huonolaatuisia

–

laitteen määräysten vastaisesta
käytöstä

–

laitteen käytöstä urheilu- tai
kilpailutapahtumissa

–

seurannaisvaurioista, jotka ovat
syntyneet viallisia komponentteja
käsittävän moottorilaitteen
käyttämisestä.

Vaihda epäselväksi kulunut
turvatarra

Huoltotyöt
Kaikki kohdassa Huolto- ja hoito-ohjeet
selostetut työt on tehtävä säännöllisesti.
Jos et itse voi huoltaa laitetta, toimita
laite jälleenmyyjän huoltoon.
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STIHL suosittelee, että annat huolto- ja
korjaustyöt vain STIHL-huollon
tehtäväksi. STIHL-jälleenmyyjiä
koulutetaan säännöllisesti. Heillä on
käytettävissään laitteita koskevat
tekniset tiedotteet.
Jos nämä työt jätetään tekemättä tai jos
ne tehdään väärin, voi syntyä vaurioita,
joista käyttäjä on itse vastuussa. Näitä
ovat mm:
–

epäasianmukaisesta varastoinnista
johtuvat korroosio- ja
seurannaisvauriot

–

Laitteelle aiheutuneet vahingot,
jotka johtuvat huonolaatuisten
varaosien käytöstä

Kuluvat osat
Tietyt laitteen osat kuluvat myös
määräystenmukaisessa käytössä ja ne
on kulumisen kestosta ja tyypistä
riippuen vaihdettava hyvissä ajoin. Näitä
ovat mm.
–

jousipiikit

–

jousipiikkien kiinnitysosat

–

suojuksen laajennukset

–

suoja

MF-MM
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Tärkeät osat
1
2
3
4
5
6
7
8

5

4

oikea pyörä
vasen pyörä
vasen sisäjousipistoke
oikea suojuksen laajennus
vasen suojuksen laajennus
suoja
vasen ulkosisäjousipistoke
jousipiikit

8
3
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2

7

6

483BA010 KN

1
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suomi
Äänenpainetasolle ja äänitehotasolle
kerroin K-on RL 2006/42/EY:n mukaan
2,5 dB (A); tärinäarvolle kerroin K
on-RL 2006/42/EY:n mukaan 2,0 m/s2.

Tekniset tiedot
Työkalu

REACH
Jyrsinterä, vasen, oikea
Työleveys:
500 mm
Paino
Jyrsinterä ja suojuksen
laajennukset ja suoja: 8,6 kg
Melu- ja tärinätaso
Melu- ja tärinätaso mitataan
moottorilaitteista, joissa on multityökalu
RL-MM huomioimalla käyttötilat
joutokäynti ja nimellinen suurin
pyörimisnopeus suhteessa 1:6.
Lisätietoa tärinädirektiivin 2002/44/EY
työnantajalle asettamista vaatimuksista
on osoitteessa www.stihl.com/vib.
Äänenpainetaso Lpeq ISO 11201:n
mukaan
MM 55 ja MF-MM:

REACH on kemikaalien rekisteröintiä,
arviointia ja lupamenettelyä koskeva
EY-asetus.
REACH-asetuksen 1907/2006/EY
vaatimusten täyttämisestä on tietoa
osoitteessa www.stihl.com/reach

Korjausohjeita
Laitteen käyttäjä saa suorittaa vain
tässä käyttöohjeessa kuvattuja huoltoja hoitotöitä. Suuret korjaukset on
annettava alan ammattilaisen
tehtäväksi.
STIHL suosittaa, että annat huolto- ja
korjaustyöt vain STIHL-huollon
tehtäväksi. STIHL-jälleenmyyjiä
koulutetaan säännöllisesti. Heillä on
käytettävissään näitä laitteita koskevat
tekniset tiedotteet.
Asenna korjausten yhteydessä
ainoastaan STIHLin tähän laitteeseen
hyväksymiä tai muita samantasoisia
varaosia. Käytä vain korkealaatuisia
varaosia. Huonolaatuisten osien käyttö
voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa
laitetta.
STIHL suosittaa alkuperäisten STIHLvaraosien käyttöä.
Tunnet STlHL-alkuperäisvaraosan
STlHL-varaosanumerosta, tekstistä
{ ja tarvittaessa STlHLvaraosamerkistä K (pienikokoisessa
osassa voi olla vain merkki).

92 dB(A)

Äänitehotaso Lweq ISO 3744:n mukaan
MM 55 ja MF-MM:

102 dB(A)

Tärinäarvo ahv,eq EN 13864:n mukaan

MM 55 ja
MF-MM:

MF-MM

Vasen
kahva

Oikea
kahva

2,3 m/s2

3,6 m/s2
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Hävittäminen

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Hävitä laite maakohtaisten
ympäristömääräysten mukaisesti.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
Saksa

000BA073 KN

vakuuttaa, että

STIHL-laite ei kuulu sekajätteeseen.
Kierrätä STIHL-laite, akku ja pakkaus
ympäristömääräysten mukaisesti.
STIHL-jälleenmyyjältä saat hävittämistä
koskevat ajantasaiset tiedot.

Laite:
Merkki:
Tyyppi:
Sarjatunniste:
Sylinteritilavuus
ja MM 55:

Multityökalu
STIHL
MF-MM
4601
27,2 cm3

vastaa soveltuvilta osin direktiiviä
2006/42/EY säännöksiä ja että tuote on
kehitetty ja valmistettu seuraavien
standardien tuotteen valmistuspäivänä
voimassa olevien versioiden mukaisesti:
EN ISO 12100, EN 13684 (mainitun
multimoottorin MM 55 kanssa)
Teknisten asiakirjojen säilytys:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Tuotehyväksyntä
Waiblingen, 28.10.2016
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
psta

Thomas Elsner
Leiter Produktmanagement und
Services (tuotehallinta- ja
palveluasioista vastaava johtaja)
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Trykt på klorfrit bleget papir.
Trykfarverne indeholder vegetabilske olier, papiret kan
genbruges.
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Dette produkt er fremstillet efter
moderne produktionsmetoder og med
omfattende kvalitetssikring. Vi vil gøre
alt for at sikre, at du bliver tilfreds med
redskabet og kan anvende det uden
problemer.
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Tak fordi du har bestemt dig for et
STIHL-kvalitetsprodukt.

Hvis du har spørgsmål vedrørende
redskabet, bedes du kontakte din
forhandler eller vores salgsselskab.
Venlig hilsen
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Dr. Nikolas Stihl

Denne betjeningsvejledning er beskyttet af ophavsretten. Alle rettigheder forbeholdes, især retten til kopiering, oversættelse og
behandling med elektroniske systemer.
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MultiSystem

Om denne brugsvejledning
Billedsymboler
Alle billedsymboler, der er anbragt på
maskinen, er forklaret i denne
betjeningsvejledning.

+

Angivelse af tekstafsnit

ADVARSEL

+

469BA028 KN

Advarsel om risiko for personulykker og
tilskadekomst, samt tungtvejende
tingskader.

På STIHL MultiSystemet er forskellige
MultiMotorer og MultiVærktøjer sat
sammen til en motorenhed. Den
funktionsdygtige enhed af MultiMotor og
MultiVærktøj angives som
motorredskab i denne
betjeningsvejledning.
Betjeningsvejledningerne til MultiMotor
og Multiværktøj danner på tilsvarende
måde den samlede betjeningsvejledning
for motorredskabet.
Læs altid begge betjeningsvejledninger
opmærksomt før redskabet tages i brug
første gang og opbevar dem sikkert til
senere brug.

30

BEMÆRK
Advarsel om risiko for beskadigelse af
redskab eller enkeltkomponenter.
Teknisk videreudvikling

Sikkerhedshenvisninger og
arbejdsteknik
Særlige sikkerhedsforanstaltninger er nødvendige
ved arbejde med mosfjerneren, da
arbejdsværktøjet arbejder med høje
omdrejningstal.
Læs altid begge betjeningsvejledninger
(MultiMotor og
MultiVærktøj) igennem
før redskabet tages i brug
første gang og opbevar
dem sikkert til senere
brug. Det kan være livsfarligt ikke at overholde
betjeningsvejledningerne.
Motorredskabet må kun udleveres eller
udlejes til personer, som er fortrolige
med denne model og dens betjening betjeningsvejledningerne for MultiMotor
og MultiVærktøj skal vedlægges.

STIHL arbejder løbende med
videreudvikling af alle maskiner og
redskaber; vi må derfor forbeholde os ret
til ændringer i leveringsomgang, form,
teknik og udstyr.

Mosfjerneren må kun bruges til fjernelse
af gammelt, tørt haveaffald på plænen
som f.eks. mos, græs- eller planterester.

Der kan således ikke gøres krav
gældende ud fra angivelser og
illustrationer i denne
betjeningsvejledning.

Montér kun de arbejdsværktøjer eller
tilbehør, som STIHL har godkendt til
dette redskab, eller teknisk tilsvarende
dele. Hvis du har spørgsmål, så
henvend dig til en forhandler.

Motorredskabet må ikke anvendes til
andre formål – fare for ulykker!

Brug kun værktøjer eller tilbehør i god
kvalitet. Ellers kan der være risiko for
ulykker eller skader på motorredskabet.

MF-MM

dansk

Arbejdsværktøjets beskyttelsesskærm
kan ikke beskytte brugeren mod alle
genstande (sten, glas, ståltråd etc.),
som slynges væk af arbejdsværktøjet.
Disse genstande kan prelle af på andre
ting og derefter ramme brugeren.
Foretag ikke ændringer ved redskabet –
det kan reducere sikkerheden. STIHL
fraskriver sig ethvert ansvar for personog materielle skader, der opstår som
følge af brug af ikke tilladte
arbejdsværktøjer.
Der må ikke bruges højtryksrenser til
rensning af redskabet. Den hårde
vandstråle kan beskadige redskabets
dele.
Arbejdstøj og udstyr
Bær forskriftsmæssig beklædning og
udstyr.
Beklædningen skal være
formålstjenlig og må ikke
hindre bevægelser. Tætsiddende tøj – overalls,
ingen arbejdsfrakke/kittel.
Anvend ikke beklædning, som kan sætte
sig fast i træ, krat eller redskabets
roterende dele. Heller ikke
halstørklæder, slips eller smykker. Langt
hår skal samles og sikres (tørklæde,
hue, hjelm etc.).

Berør ikke varme maskindele - Fare for
forbrænding!

Bær kraftige sko med
skridsikre såler.

I køretøjer: Motorredskabet skal sikres
mod væltning, beskadigelse, og mod at
der løber brændstof ud.
ADVARSEL
For at reducere faren for
øjenskader skal der
bæres tætsiddende
beskyttelsesbrille ifølge
standard EN 166. Sørg
for at beskyttelsesbrillen
sidder korrekt.
Bær “personlig” støjbeskyttelse – f.eks.
ørekapsler.
Bær robuste arbejdshandsker i
modstandsdygtigt materiale (f.eks. læder).

Motorredskabet kan også trækkes mod
arbejdsretningen over korte afstande.
Motorredskabet må aldrig skubbes i
arbejdsretningen ved transport – Fare
for beskadigelse! Fjedertænderne kan
brække.
Inden start
Motorredskabet skal afprøves for
driftssikkerhed - vær opmærksom på
tilsvarende afsnit i
betjeningsvejledningerne til MultiMotor
og MultiVærktøj:
–

STIHL tilbyder et omfattende sortiment
inden for personligt sikkerhedsudstyr.

Arbejdsværktøj: korrekt montage,
fast sæde og upåklagelig stand
(ren, letløbende og ikke deformeret)

–

Transport af motorredskabet

begge beskyttelsesudbredelser og
skørt monteret

–

Kontrollér
beskyttelsesanordningerne for
beskadigelser hhv. slid. Redskabet
må ikke betjenes med beskadiget
beskyttelse – udskift beskadigede
dele

–

Foretag ingen ændringer på
betjenings- og
sikkerhedsanordningerne

469BA001 KN

STIHL anbefaler at anvende STIHLs
værktøjer og tilbehør. Disse er i deres
egenskaber optimalt tilpasset produktet
og brugerens krav.

Sluk altid for motoren.
Bær motorredskabet i bærehåndtaget,
arbejdsværktøjet fremad.

MF-MM
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–

–

hold håndtagene rene og tørre og fri
for olie og snavs – vigtigt for, at
motorredskabet kan føres sikkert

–

Plænelufter RL-MM

–

Mosfjerner MF-MM

Klap tohåndsgrebet ud og spænd
fast med drejehåndtaget. Se kapitel
“Indstilling af tohåndsgreb” i
betjeningsvejledningen til
MultiMotoren

Holdning og føring af motorredskabet

kvæstelser! Denne afstand skal også
holdes til andre ting (biler, ruder) – fare
for materielle skader!
Vær opmærksom på upåklagelig
tomgang, så at arbejdsværktøjet ikke
længere bevæger sig, når gashåndtaget
slippes. Kontrollér regelmæssigt
tomgangsindstillingen og korriger
eventuelt. Hvis arbejdsværktøjet
alligevel bevæger sig i tomgang, skal
redskabet repareres af en forhandler se brugsvejledningen til MultiMotoren.

Sørg altid for at stå fast og sikkert.

Motorredskabet må kun betjenes i
driftssikker stand – fare for ulykker!

Se også henvisninger til “Montering af
MultiVærktøj”.

469BA045 KN

Kontrollér drevets korrekte stilling, indstil
eventuelt. Som følge af forkert
rotationsretning af MultiVærktøjet – Fare
for kvæstelser!
Hold altid fast i motorredskabet med
begge hænder på håndtagene.
Højre hånd på betjeningshåndtaget,
venstre hånd på håndtagsrørets
håndtag.
Under arbejdet

Sluk straks for motoren ved
overhængende fare eller i nødstilfælde –
sæt kombiskyderen / stopkontakten /
stopknappen på 0 eller STOP.

Ved metalværktøjer skal drevet placeres
således, at akslen ligger nedenfor
skaftet.

5m (16ft)

Jordfræser BF-MM

–

Jordkultivator BK-MM

–

Kantskærer FC-MM

32

Arbejd aldrig med redskabet og
arbejdsværktøjet uden egnet
beskyttelsesskærm – pga. udkastede
genstande eller kontakt med
arbejdsværktøjet – Fare for kvæstelser!
Stå altid bag beskyttelsesskærmen eller
ved siden af redskabet under arbejdet –
ikke foran i arbejdsværktøjets område.
Tryk ikke arbejdsværktøjet i jorden.
Pas på, når det er glat, vådt, på
skråninger, i ujævnt terræn etc. – fare for
at skride!
Fjern alle hindringer eller genstande fra
arbejdsområdet – Fare for ulykker!
Kontrollér terrænet – faste genstande
(sten, metaldele og lign.) kan beskadige
arbejdsværktøjet.

Anvendes ved:
–

Drevet bliver varmt under
brug. Rør ikke ved gearhuset – fare for
forbrændinger!

Der må ikke opholde sig andre personer
inden for en afstand af 5 m – på grund af
kontakt med arbejdsværktøjet og
udkastede genstande – Fare for

MF-MM

dansk
Der må under ingen
omstændigheder arbejdes i områder med kabler
eller ledninger, der ligger
over eller lige under jordoverfladen Fare for
elektrisk stød! Hvis
sådanne ledninger berøres af arbejdsværktøjet
og beskadiges, kan der
opstå livsfarlige eller
dødelige læsioner.
Motorredskabet må kun føres frem i
skridthastighed.
Der skal udvises særlig stor forsigtighed,
når motorredskabet trækkes hen mod
operatøren – på grund af roterende
arbejdsværktøj – Fare for kvæstelser!
Sørg altid for at stå fast og sikkert.
Der skal udvises særlig forsigtighed, når
motorredskabet vendes – især på
skråninger.
På skråninger skal der altid arbejdes på
tværs af skråningen. Som følge af
glidning eller kontakt med
arbejdsværktøjet – Fare for kvæstelser!
Arbejd ikke på stejle skråninger. Hvis
man mister herredømmet over
motorredskabet – Fare for kvæstelser!
Der skal arbejdes ekstra forsigtigt i
nærheden af hegn, mure, sten, rødder,
træer og tæt bevoksede områder. Faste
genstande kan blive slynget væk eller
beskadige arbejdsværktøjet – Fare for
ulykker!
Ved arbejde langs høj underskov, krat
og hække: Udsæt ikke dyr for fare!

MF-MM

Når man bærer høreværn, er der behov
for ekstra opmærksomhed og omtanke,
da opfattelsen af advarende lyde (skrig,
signallyde og lignende) er indskrænket.
Hold arbejdspauser med jævne
mellemrum for at forebygge træthed og
udmattelse – fare for ulykker!
Arbejd roligt og velovervejet – kun ved
gode lys- og sigtforhold. Arbejd med
omtanke, så andre ikke udsættes for
fare.
Hvis motorredskabet har været udsat for
utilsigtede belastninger (f.eks. kraftig
påvirkning af slag eller stød), skal det
altid kontrolleres for driftssikker tilstand,
inden der arbejdes videre – se også “Før
start”. Kontrollér især
sikkerhedsanordningernes
funktionsdygtighed. Motorredskaber,
der ikke længere er driftssikre, må under
ingen omstændigheder benyttes. I
tvivlstilfælde skal forhandleren spørges
om råd.
Når motoren er i gang, må
arbejdsværktøjet ikke berøres. Hvis
arbejdsværktøjet blokeres af en
genstand, skal motoren omgående
slukkes – og først derefter skal
genstanden fjernes – Fare for ulykker!
Hvis arbejdsværktøjet blokeres, og der
samtidig gives gas, forhøjes
belastningen og motorens
arbejdsomdrejningstal reduceres. Dette
medfører, som følge af vedvarende
glidning af koblingen, overhedning og
beskadigelse af vigtige funktionsdele
(f.eks. kobling, husdele af plast) – og
som konsekvens f.eks. bevægende
arbejdsværktøj i tomgang – fare for
ulykker!

Arbejdsredskabet skal kontrolleres
regelmæssigt, med korte intervaller og
straks ved mærkbare ændringer:
–

Stands motoren, hold godt fast i
redskabet

–

Kontrollér stand og fast montering –
vær opmærksom på knækkede
fjedertænder

–

Udskift straks fejlbehæftede
fjedertænder

Området omkring arbejdsværktøjet og
beskyttelsesskærmen skal rengøres
jævnligt også under arbejdet.
–

Sluk motoren

–

Brug handsker

–

Fjern græs, ukrudt, krat, osv.

Stand motoren, når du udskifter
arbejdsværktøjet – Fare for kvæstelser!
Beskadigede eller revnede fjedertænder
må ikke anvendes længere og ikke
repareres.
Efter arbejdet
Efter arbejdets afslutning eller når
redskabet forlades: Stands motor.
Arbejdsværktøjet skal regelmæssigt
rengøres for snavs, jord og plantedele
efter brug – brug handsker – Fare for
kvæstelser!
Der må ikke bruges fedtopløsende
midler ved rengøring.
Efter grundig rengøring påføres/sprøjtes
et rustbeskyttelsesmiddel på alle
arbejdsredskabernes metaloverflader.
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Vedligeholdelse og reparationer

Anvendelse

483BA002 KN

Vedligehold motorredskabet
regelmæssigt. Der må kun udføres
vedligeholdelsesarbejder og
reparationer, som er beskrevet i
betjeningsvejledningen til MultiVærktøj
og MultiMotor. Alt andet arbejde skal
udføres af en forhandler.

Der arbejdes fremadgående med
MultiMotoren med-mosfjerner MF MM.

STIHL anbefaler, at alt
vedligeholdelsesarbejde og reparationer
kun udføres af en STIHL-forhandler.
STIHL-forhandlerne bliver regelmæssigt
tilbudt skoling og får stillet tekniske
informationer til rådighed.

Arbejdsværktøjerne må kun betjenes i
en position eller rotationsretning. Pilene
på flangen angiver den påkrævede
rotationsretning, – se “Montering af
MultiVærktøj”.

STIHL anbefaler, at der anvendes
originale STIHL reservedele. Disse er på
grund af deres egenskaber optimalt
tilpasset redskabet og brugerens behov.
Ved reparationer, vedligeholdelse og
rensning skal motoren altid slukkes –
Fare for kvæstelser!

483BA001 KN

Anvend kun førsteklasses reservedele.
Ellers kan der være fare for ulykker eller
skader på redskabet. Hvis du har
spørgsmål, bedes du henvende dig til en
forhandler.
MultiVærktøjet Mosfjerner MF-MM
bruges til fjernelse af gammelt, tørt
haveaffald på plænen som f.eks. mos,
græs- eller planterester.
Forberedelse

483BA003 KN

Besprøjt meget tørre græsflader let med
vand: det opbløder jorden noget, så der
dannes mindre støv.
Hvis græsset er højere end ca. 5 cm,
skal græsset slås, før mosfjerneren
bruges.
ADVARSEL
Fjern alle hindringer eller genstande fra
arbejdsområdet.
N

34

Fastlæg snittets omløbsretning

ADVARSEL
Arbejd ikke uden beskyttelsesskærm,
begge beskyttelsesudbredelser og
skørt.

MF-MM
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De bortleder fjernet og afskåret
materiale fra redskabet og personen.
Arbejde
N

Sæt tohåndsgrebet i arbejdsstilling

N

start motoren

N

arbejd med fuld gas

N

Vælg fremføringskraft så at det
ønskede arbejdsresultat opnås, og
motoromdrejningstallet ikke falder
væsentligt

N

Fremføringshastigheden må ikke
være højere end normal
skridthastighed

Tilladte MultiMotorer
Anvend kun MultiMotorer, der er leveret
af STIHL eller udtrykkeligt er godkendt til
montering på redskabet.

Montering af MultiVærktøj
Afmontering af monterede
MultiVærktøjer

MultiVærktøjets drev er kun tilladt med
MultiMotoren STIHL MM 55.

ADVARSEL
Bær handsker – Fare for kvæstelser
som følge af skarpe, spidse
MultiVærktøjer og/eller drevets varme
overflader.

Plantedele, så som f.eks. græs eller
rødder, kan vikles meget fast om
værktøjsholderen og arbejdsværktøjet
under arbejdet. Til rensning af
arbejdsværktøjet:

481BA008 KN

Rensning af mosfjerner

N

Træk fjedersplitten af og træk
eventuelle monterede
MultiVærktøjer af akslen – se også
“Montering af MultiVærktøj” i
betjeningsvejledningen til det
monterede MultiVærktøj
Rengør drevet ved behov

–

Sluk motoren

–

Tag handsker på

–

Træk den indvendige fjedersplit ud
af akslen

N

–

Træk mosfjerneren af akslen
Træk den udvendige fjedersplit (på
hjulet) ud af akslen

Kontrollér drevets stilling

–
–

Træk hjulet af

–

Fjern rester fra rødder, planter og
jord

Til montering se “Montering af
MultiVærktøj”.

MF-MM

ADVARSEL
Kontrollér drevets korrekte stilling, indstil
eventuelt – Fare for kvæstelser som
følge af forkert rotationsretning af
MultiVærktøjet!
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Montering af MultiVærktøj

2

3

469BA043 KN

1

Akslen (1) ligger nedenfor skaftet (2).

Venstre og højre mosfjerner er
forskellige. Rotationsretningen på
drevet og flangen er angivet med en pil
og skal stemme overens.

Montering af
beskyttelsesanordninger
Montering/demontering af
beskyttelsesudbredelse
Montering

BEMÆRK
Hvis rotationsretningen er forkert kan
fjedertænderne brække – Fare for
beskadigelse!.

MultiVærktøjets rotationsretning (3).

N

Løsn klemskruerne på drevet

N

Drej drevet 180°

N

Juster drevet til korrekt stilling

N

Spænd begge klemskruer på drevet
i henhold til følgende skema:

–

den første skrue spændes kun let

–

den anden skrue spændes kun let

–

spænd den første skrue fast

–

spænd den anden skrue fast

5
N

4

483BA004 KN

481BA011 KN

1

Drej den venstre mosfjerner (4) på
akslen til den kan skubbes på – vær
derved opmærksom på pilene for
rotationsretningen

N

Sæt fjedersplitten (5) ind i akslens
boring og lad den gå i indgreb

N

Monter den højre mosfjerner på
samme måde

N

483BA007 KN

Indstil drevets stilling ved behov

1

Sæt højre og venstre
beskyttelsesudbredelse på
beskyttelsesskærmen, skub dem på
øverst og nederst til anslag og lad
lasken (1) gå i indgreb

Afmontering
N

Frigør lasken (1) med kombinøglen
og træk beskyttelsesudbredelsen af
ADVARSEL

Beskyttelsesudbredelsen bortleder
fjernet og afskåret materiale fra
redskabet og personen. Arbejd aldrig
uden beskyttelsesudbredelse.

BEMÆRK
Drevet må ikke længere kunne drejes på
skaftet.
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Montering/demontering af skørt

genstande – flangen på motoren og
støtten på rammen danner
understøtningen

Start og standsning af
motoren
N

Opstart af motor

483BA011 KN

3

N

Fastgør skørtet (1) med skrue (2) og
drejehåndtag (3) på højre side af
flangen

N

Indstil skørtet til den passende
dybde, så det overlapper med
beskyttelsesskærmen

N

Fastspænd drejehåndtaget

Ved start skal man principielt være
opmærksom på
betjeningsvejledningerne til
MultiMotoren!

ADVARSEL
Stå altid ved siden af redskabet, aldrig
foran i arbejdsværktøjets område – fare
for kvæstelser! som følge af roterende
arbejdsværktøj!
N

469BA061 AS

2

Tryk redskabet fast ned mod jorden
- hånden på bæregrebet - berør
hverken gashåndtag eller
spærrehåndtag
BEMÆRK

Sæt ikke foden på håndtagsrøret eller
rammen og læg ikke knæet på.

ADVARSEL
Skørtet bortleder fjernet og afskåret
materiale fra redskabet og personen.
Arbejd aldrig uden skørt.

ADVARSEL
469BA062 AS

MF-MM

indtag en sikker stilling – som vist på
billedet

N

Klap tohåndsgrebet i arbejdsstilling

N

Klap hjul ind, hvis monteret – se
“Hjul” i betjeningsvejledningen til
MultiMotoren

N

Klap bremsespor ind, hvis monteret

N

Læg redskabet sikkert på jorden:
arbejdsværktøjet må hverken
berøre jorden eller nogen som helst

Når motoren startes, kan
arbejdsværktøjet blive aktiveret lige
efter starten – derfor skal gasarmen
aktiveres let lige efter starten – motoren
går i tomgang.
Det videre startforløb er beskrevet i
betjeningsvejledningen til MultiMotoren.
Sluk motoren
N

se betjeningsvejledning til
MultiMotoren
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Udskiftning af fjedertænder

Opbevaring af redskabet
Ved driftspauser længere end ca. 3
måneder

Hvis enkelte fjedertænder er meget
deformeret eller brækket af, så skal
fjedertænderne udskiftes.
N

Afmontering af mosfjerner – se
“Montering af MultiVærktøj”

1
3
483BA006 KN

2

N

Løsn skruerne (1) på mosfjerneren

N

Tag flangen (2) af

Fjedertand og skive er monteret skiftevis
på rørene.
N

Træk fjedertænder (3) og skiver af

N

Udskift defekte fjedertænder

N

Skub skiftevis fjedertand og skive
på, til rørene er fyldt

N

Sæt flangen (2) på

N

Skru skruerne (1) fast

N

Montering af mosfjerner – se
“Montering af MultiVærktøj”
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N

Tag mosfjerneren af med
beskyttelsesudbredelse og skørt
samt rens og kontrollér

N

Opbevar redskabet på et tørt og
sikkert sted. Beskyt redskabet mod
uvedkommende brug (f.eks. af
børn)

Henvisninger til
vedligeholdelse og pasning
Angivelserne refererer til normale
anvendelsesbetingelser. Ved svære
betingelser (store støvmængder etc.) og
længere daglige arbejdstider skal de
angivne intervaller forkortes tilsvarende.
De tilgængelige skruer og møtrikker
N

spænd fast efter behov

Arbejdsværktøjer og
beskyttelsesanordninger
N

Foretag visuel kontrol, kontrollér
fast sæde før arbejdsstart og efter
hver tankfyldning

N

udskift ved beskadigelse

Sikkerhedsmærkat
N

erstat ulæselige
sikkerhedsmærkater

MF-MM
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Minimering af slitage og
undgåelse af skader
Overholdelse af retningslinjerne i denne
betjeningsvejledning og retningslinjerne
i betjeningsvejledningen til MultiMotoren
hindrer overdreven slitage og skader på
redskabet.
Benyttelse, vedligeholdelse og
opbevaring af redskabet skal følges
omhyggeligt, som beskrevet i disse
betjeningsvejledninger.
Alle skader, som skyldes, at der ikke er
taget hensyn til sikkerheds-, betjeningsog advarselshenvisningerne, er
brugerens eget ansvar. Dette gælder
især for:
–

ændringer, som ikke er godkendt af
STIHL

STIHL anbefaler, at alt
vedligeholdelsesarbejde og reparationer
kun udføres af en STIHL-forhandler.
STIHL-forhandlerne bliver regelmæssigt
tilbudt skoling og får stillet tekniske
informationer til rådighed.
Hvis disse arbejdsopgaver forsømmes
eller ikke udføres korrekt, kan der opstå
skader, som brugeren selv har ansvaret
for. Herunder hører bl. a.:
–

Korrosions- og andre følgeskader
på grund af ufagmæssig opbevaring

–

Skader på redskabet, som skyldes
anvendelse af kvalitativt dårlige
reservedele

Sliddele
Nogle dele i redskabet udsættes også
ved forskriftsmæssig brug for almindelig
slitage og skal udskiftes rettidigt, alt efter
brugsmåde og -varighed. Dertil hører
bl. a.:

–

anvendelse af værktøjer eller
tilbehør, som ikke er godkendt til
redskabet, ikke egnede eller som er
af dårligere kvalitet

–

ikke-forskriftsmæssig brug af
redskabet

–

Fjedertænder

–

Fastgørelsesdele til fjedertænder

–

brug af redskabet i forbindelse med
sports- eller
konkurrencebegivenheder

–

Beskyttelsesudbredelser

–

Skørt

–

følgeskader efter fortsat benyttelse
af redskabet med defekte
komponenter

Vedligeholdelsesarbejder
Alle i kapitel “Vedligeholdelses- og
plejehenvisninger” opførte arbejder skal
udføres med jævne mellemrum. Hvis
disse vedligeholdelsesarbejder ikke kan
udføres af brugeren selv, skal de
overlades til en forhandler.
MF-MM

39

dansk

Vigtige komponenter
1
2
3
4
5
6
7
8

5

4

Højre hjul
Venstre hjul
Indvendig venstre fjedersplit
Højre beskyttelsesudbredelse
Venstre beskyttelsesudbredelse
Skørt
Udvendig venstre fjedersplit
Fjedertænder

8
3
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2

7

6

483BA010 KN

1

MF-MM
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For lydtryksniveauet og
lydeffektniveauet udgør K-faktor iht.
RL 2006/42/EF = 2,5 dB(A); for
vibrationsværdien udgør K-faktor iht.
RL 2006/42/EF = 2,0 m/s2.

Tekniske data
Arbejdsværktøj
Mosfjerner, venstre, højre
Arbejdsbredde:
500 mm
Vægt
Mosfjerner med beskyttelsesudbredelse og
skørt:
8,6 kg
Støj- og vibrationsværdier
Til konstatering af støj- og
vibrationsværdierne blev der ved
motorenheder med MultiVærktøj
RL-MM taget højde for driftstilstandene
tomgang og nominelle højeste
omdrejningstal i forholdet 1:6.
For yderligere oplysninger om
opfyldelse af arbejdsgiverdirektivet
Vibration 2002/44/EF, se
www.stihl.com/vib

REACH
REACH betegner en EF-forordning til
registrering, vurdering og godkendelse
af kemikalier.
Informationer vedr. opfyldelse af
REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006
se www.stihl.com/reach

Reparationsvejledning
Brugeren af dette apparat må kun
udføre de vedligeholdelses- og
servicearbejder, som er beskrevet i
denne betjeningsvejledning. Mere
omfattende reparationer må kun udføres
af faghandleren.
STIHL anbefaler, at alt
vedligeholdelsesarbejde og reparationer
kun udføres af en STIHL-forhandler.
STIHL-forhandlerne bliver regelmæssigt
tilbudt skoling og at får stillet tekniske
informationer til rådighed.
Ved reparationer må der kun anvendes
reservedele, som STIHL har godkendt til
dette redskab, eller teknisk tilsvarende
dele. Anvend kun førsteklasses
reservedele. Ellers kan der opstå fare for
uheld eller skader på redskabet.
STIHL anbefaler, at der anvendes
originale STIHL reservedele.
Originale STIHL reservedele kendes på
STIHL reservedelsnummeret og
skrifttypen { samt ligeledes på
STIHL reservedelsmærket K (på små
dele kan dette mærke også stå alene).

Lydtrykniveau Lpeq iht. ISO 11201
MM 55 med MF-MM:

92 dB(A)

Lydeffektniveau Lweq iht. ISO 3744
MM 55 med MF-MM:

102 dB(A)

Vibrationsværdi ahv,eq iht. EN 13864

MM 55 med
MF-MM:
MF-MM

Venstre
håndtag

Højre
håndtag

2,3 m/s2

3,6 m/s2
41
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Bortskaffelse

EU-overensstemmelseserklæring

Ved bortskaffelse skal de nationale
forskrifter for bortskaffelse overholdes.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
Tyskland

000BA073 KN

erklærer som eneste ansvarlige, at

STIHL produkter hører ikke til i
husholdningsaffaldet. STIHL produkter,
akkumulatorer, tilbehør og emballage
skal afleveres på genbrugsstationerne.
Aktuelle informationer om bortskaffelse
kan fås hos din lokale STIHL forhandler.

Konstruktion:
Fabriksmærke:
Type:
Serienummer:
Slagvolumen
med MM 55:

MultiVærktøj
STIHL
MF-MM
4601
27,2 cm3

overholder de gældende bestemmelser i
direktivet 2006/42/EF og er udviklet og
produceret i overensstemmelse med de
på produktionsdatoen gældende
versioner af standarderne:
EN ISO 12100, EN 13684 (i forbindelse
med den nævnte MultiMotor MM 55)
Opbevaring af teknisk dokumentation:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktgodkendelse
Waiblingen, 28-10-2016
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i. V.

Thomas Elsner
Leder af produktmanagement og
services
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Trykt på klorfritt bleket papir.
Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan resykleres.
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Montere Multiverktøy
Montere verneutstyr
Starte / stoppe motoren
Skifte fjærtinder
Oppbevare maskinen
Stell og vedlikehold
Redusere slitasje og unngå skader
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Kjære kunde
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Dette produktet er fremstilt etter
moderne produksjonsprosesser og
omfattende kvalitetssikringstiltak. Vi
bestreber oss på å gjøre alt for at du skal
bli tilfreds med maskinen og kunne
arbeide med den uten problemer.

Takk for at du har valgt et
kvalitetsprodukt fra STIHL.

Hvis du har spørsmål om maskinen,
vennligst henvend deg til forhandleren
eller direkte til vårt salgsselskap.
Vennlig hilsen

Dr. Nikolas Stihl

Denne bruksanvisningen er opphavsrettslig beskyttet. Med forbehold om alle rettigheter, spesielt retten til mangfoldiggjøring,
oversetting og behandling med elektroniske systemer.
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MultiSystem

Om denne bruksanvisningen
Ikoner
Samtlige ikoner som befinner seg på
apparatet er forklart i denne
bruksanvisningen.

+

Merking av tekstavsnitt

ADVARSEL

+

469BA028 KN

Advarsel om fare for skade eller ulykker
på personer samt om alvorlige skader
på gjenstander.

STIHL MultiSystem kombinerer ulike
MultiMotorer og MultiVerktøy i én
maskin. Den funksjonsdyktige enheten
av MultiMotoren og MultiVerktøyet er i
denne bruksanvisningen kalt motorisert
maskin.
I tråd med dette utgjør
bruksanvisningene for MultiMotoren og
MultiVerktøyet den samlete
bruksanvisningen for den motoriserte
maskinen.
Les alltid begge bruksanvisningene
nøye før maskinen tas i bruk for første
gang, og ta godt vare på dem til senere
bruk.

LES DETTE
Advarsel om skade på maskinen eller de
enkelte delene.
Teknisk videreutvikling

Sikkerhetsforskrifter og
arbeidsteknikk
Arbeid med mosefjerneren gjør spesielle
sikkerhetstiltak nødvendig, fordi
arbeidsverktøyet har
svært høyt turtall ved
drift.
Les alltid nøye gjennom
begge bruksanvisningene (MultiMotor og
MultiVerktøy) før maskinen tas i bruk for første
gang, og ta godt vare på
dem for senere bruk. Det
kan være livsfarlig ikke å
følge bruksanvisningene.
Maskinen må bare gis videre eller lånes
ut til personer som er kjent med denne
modellen og vet hvordan den skal
håndteres, og bruksanvisningene for
MultiMotor og MultiVerktøy skal alltid
følge med.

STIHL arbeider kontinuerlig med å
videreutvikle samtlige maskiner og
apparater. Vi forbholder oss derfor
retten til å endre leveranseomfanget
med hensyn til form, teknikk og
utrustning.

Mosefjerneren skal kun brukes til
fjerning av gammelt, tørt materiale som
mose, gress- eller rotrester fra
plenområder.

Ingen krav kan gjøres gjeldende på
grunnlag av angivelser og bilder i denne
bruksanvisningen.

Det skal bare monteres arbeidsverktøy
eller tilbehør som STIHL har godkjent for
denne maskinen, eller teknisk
likeverdige deler. Har du spørsmål om
dette, kan du ta kontakt med en
forhandler.

Maskinen skal ikke brukes til andre
formål – fare for ulykker!

Bruk bare verktøy eller tilbehør av høy
kvalitet. Bruk av annet verktøy/tilbehør
kan forårsake ulykker eller skade
maskinen.
44

MF-MM

norsk
STIHL anbefaler bruk av originalt
STIHL-verktøy og -tilbehør. Disse har
egenskaper som er optimalt tilpasset
produktet og brukerens behov.
Arbeidsverktøyets vernedeksel kan ikke
beskytte brukeren mot alle gjenstander
(steiner, glass, ståltråd osv.) som
slynges vekk av arbeidsverktøyet. Slike
gjenstander kan treffe andre
gjenstander og slynges tilbake mot
brukeren.
Det må ikke foretas endringer på
maskinen, da dette kan sikkerheten
settes i fare. STIHL fraskriver seg
ethvert ansvar for skader på personer
eller gjenstander som skyldes bruk av
arbeidsverktøy som ikke er tillatt.
Bruk aldri høytrykksspyler til rengjøring
av maskinen. Den harde vannstrålen
kan skade deler av maskinen.

ADVARSEL
For å redusere faren for
øyeskader skal det brukes tettsittende
vernebriller iht. standard
NS-EN 166. Påse at vernebrillen sitter korrekt.
Bruk personlig hørselsvern – f.eks.
øreklokker.
Bruk solide arbeidshansker av motstandsdyktig
materiale (f.eks. skinn).

Over korte strekninger kan maskinen
også trekkes mot arbeidsretningen.
Under transport skal maskinen aldri
skyves i arbeidsretningen – fare for
skader! Fjærtindene kan brekke.
Før start
Kontroller at maskinen er i driftssikker
stand – følg de respektive kapitlene i
bruksanvisningene for MultiMotor og
MultiVerktøy:
–

STIHL har et omfattende utvalg av
personlig verneutstyr.

Arbeidsverktøy: skal monteres
korrekt, sitte godt og være i feilfri
stand (rene, gå lett og ikke
deformert).

–

Begge sprutskjoldforlengerne og
skjermen er montert

Transportere maskinen

–

Sjekk om
beskyttelsesinnretningene er
skadet eller slitt. Maskinen skal ikke
brukes med defekt sprutskjold –
skadde deler skal skiftes ut.

–

Ikke foreta endringer på betjeningsog sikkerhetsinnretninger.

–

Håndtakene skal være rene, tørre
og fri for olje og smuss, slik at
maskinen kan føres sikkert.

–

Klapp ut tohåndsgrepet, og trekk til
med dreieknappen. Se kapittelet
„Stille inn tohåndsgrepet“ i
bruksanvisningen for MultiMotoren

Klær og utstyr

Klærne skal være hensiktsmessige og ikke til
hinder. Bruk tettsittende
klær – kjeledress, ikke
arbeidsfrakk.
Ikke bruk klær som kan sette seg fast i
trær, busker eller maskinens bevegelige
deler. Ikke bruk skjerf, slips eller
smykker. Sett opp og sikre langt hår
(skaut, lue, hjelm osv.).
Bruk solide sko med kraftig, sklisikker såle.

MF-MM

469BA001 KN

Bruk forskriftsmessig bekledning og
utstyr.

Slå alltid av motoren.
Maskinen bæres etter håndtaket.
Arbeidsverktøyet skal peke forover.
Ikke ta på varme maskindeler – fare for
forbrenning!
I kjøretøy: Maskinen skal sikres slik at
den ikke kan velte eller bli skadet eller at
drivstoff kan renne ut.

Maskinen må bare brukes når den er i
driftssikker stand – ellers fare for
ulykker!
Kontroller at giret står i riktig posisjon,
still det inn ved behov. Dersom
MultiVerktøyet har feil rotasjonsretning –
fare for skader!
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469BA045 KN

Les også instruksene under „Montere
MultiVerktøy”.

Hold alltid maskinen med begge hender
på håndtakene.
Høyre hånd på betjeningshåndtaket,
venstre hånd på håndtaksrøret.
Mens du arbeider
På metallverktøy skal giret plasseres slik
at akselen ligger under skaftet.
Anvendes ved:
–

Jordfreser BF-MM

–

Jordkultivator BK-MM

–

Plenkantskjærer FC-MM

–

Plenlufter RL-MM

–

Mosefjerner MF-MM

I farlige situasjoner eller i
nødssituasjoner skal motoren straks
slås av – sett kombibryteren /
stoppbryteren / stopptasten på 0 eller
STOPP.

5m (16ft)

Ingen andre personer må oppholde seg
innenfor en radius på 5 m. Berøring av
arbeidsverktøyet og gjenstander som
slynges vekk utgjør fare for
personskader! Hold samme avstand
også til andre ting (kjøretøy, vindusruter)
– fare for materielle skader!
Pass på at motoren går feilfritt på
tomgang, slik at arbeidsverktøyet ikke
fortsetter å bevege seg når
gasshendelen slippes. Kontroller
tomgangsinnstillingen regelmessig,
korriger om nødvendig. Kontroller og
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Giret blir varmt i drift. Ikke
ta på girkassen – fare for
forbrenning!

Arbeid aldri uten det verneutstyret som
hører til arbeidsverktøyet - fare for
skader på grunn av gjenstander som
slynges vekk eller ved berøring av
arbeidsverktøyet!
Under arbeidet skal du alltid stå bak
sprutskjoldet eller ved siden av
maskinen – aldri foran i nærheten av
arbeidsverktøyet.
Ikke press arbeidsverktøyet ned i
bakken.
Vær forsiktig når det er glatt eller vått, i
skråninger, i ujevnt terreng osv. –
sklifare!
Fjern alle hindringer eller gjenstander fra
arbeidsområdet – fare for ulykker!

Holde og føre maskinen
Påse at du alltid står støtt og sikkert.

korriger eventuelt tomgangsinnstillingen
regelmessig. Dersom arbeidsverktøyet
likevel roterer på tomgang, må
maskinen repareres hos en autorisert
forhandler – se bruksanvisningen for
MultiMotoren.

Kontroller terrenget – faste gjenstander
(steiner, metalldeler o. l.) kan skade
arbeidsverktøyet.
Ikke arbeids i områder
der det ligger kabler eller
ledninger rett oppå eller
under bakken – fare for
elektrisk støt! Dersom
arbeidsverktøyet berører
og ødelegger disse
kablene, kan det føre til
dødelige skader.

MF-MM

norsk
Maskinen skal bare føres i skritt-tempo.
Vær spesielt forsiktig når maskinen
trekkes mot brukeren, det roterende
arbeidsverktøyet kan forårsake
personskader!
Påse at du alltid står støtt og sikkert.
Vær spesielt forsiktig når maskinen snus
– spesielt i skråninger.
I skråninger skal det alltid jobbes på
tvers av skråningen. Hvis du sklir eller
kommer i berøring med
arbeidsverktøyet, er det fare for
personskader!
Du må aldri arbeide i bratte skråninger.
Mister du kontrollen over maskinen, er
det fare for personskader!
Arbeid spesielt forsiktig i umiddelbar
nærhet av gjerder, vegger, steiner,
røtter, trær eller i tett bevokst terreng.
Harde gjenstander kan slynges ut eller
skade arbeidsverktøyet - fare for uhell!
Ved arbeid langs høye kratt, busker og
hekker: ikke utsett dyr for fare!
Bruk av hørselvern krever større
aktsomhet og årvåkenhet – det er
begrenset hva man hører av lyder som
varsler om fare (skrik, lydsignaler o.l.).
Ta pauser tidsnok i arbeidet, slik at du
ikke blir trøtt og utslitt – fare for ulykker!
Arbeid rolig og kontrollert, bare ved gode
lys- og siktforhold. Ikke utsett andre for
fare, vis hensyn under arbeidet.
Dersom maskinen har vært utsatt for
uegnede store påkjenninger (f.eks.
voldsomme slag eller fall), må det alltid
kontrolleres om den er i driftssikker
stand før videre bruk – se også „Før
start“. Kontroller spesielt at
verneutstyret fungerer som det skal.
MF-MM

Maskiner som ikke lenger er driftssikre,
skal ikke brukes. I tvilstilfelle må du
kontakte en autorisert forhandler.
Ikke berør arbeidsverktøyet mens
motoren går. Dersom arbeidsverktøyet
blokkeres av en gjenstand, må motoren
straks stoppes. Først deretter kan
gjenstanden fjernes – fare for
personskader!
Blokkering av arbeidsverktøyet samtidig
med at det gis gass, øker belastningen
og reduserer motorens arbeidsturtall.
Fordi koplingen da stadig slurer, fører
det til overoppheting og skader på
viktige deler (f.eks. kopling, husdeler av
plast), f.eks. fordi skjæreverktøyet
stadig roterer på tomgang – fare for
skader!
Kontroller arbeidsverktøyet
regelmessig, hyppig og umiddelbart ved
merkbare forandringer:
–

Slå av motoren, hold maskinen god
fast

–

Kontroller at verktøyet er i orden og
at det er godt festet. Se spesielt
etter brukne fjærtinder.

–

Skadde fjærtinder må straks skiftes
ut

Området rundt arbeidsverktøyet og
sprutskjoldet må renskes regelmessig
også under arbeidet.
–

Slå av motoren

–

Bruk hansker.

–

Fjern gress, ugress og kvister osv.

Slå av motoren når arbeidsverktøyet
skal skiftes – fare for personskader!

Dersom fjærtindene er skadet eller er
revet opp, må de ikke brukes lenger og
heller ikke repareres.
Etter arbeidet
Når arbeidet er avsluttet eller før
maskinen forlates: Slå av motoren.
Rengjør arbeidsverktøyet regelmessig
for skitt, jord og plantedeler når arbeidet
er avsluttet. Bruk hansker – fare for
skader!
Ikke bruk fettløsende midler ved
rengjøringen.
Overflaten på arbeidsverktøy av metall
skal settes inn med et
korrosjonshemmende middel etter
grundig rengjøring.
Vedlikehold og reparasjoner
Maskinen skal vedlikeholdes
regelmessig. Det skal kun utføres
vedlikeholdsarbeider og reparasjoner
som står beskrevet i bruksanvisningene
for MultiVerktøy og MultiMotor. Alt annet
arbeid skal utføres av forhandler.
STIHL anbefaler at vedlikeholdsarbeid
og reparasjoner bare utføres hos STIHLforhandlere. STIHL-forhandlere får
regelmessig tilbud om kurs og har
tilgang til teknisk dokumentasjon.
Bruk alltid reservedeler av høy kvalitet.
Hvis ikke, kan det oppstå fare for ulykker
eller skader på maskinen. Har du
spørsmål om dette, kan du ta kontakt
med en forhandler.
STIHL anbefaler å bruke originale
STIHL-reservedeler. Disse er optimalt
tilpasset maskinen og brukerens krav.
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Bruk

483BA002 KN

Før reparasjoner, vedlikehold og
rengjøring utføres, er det viktig å slå av
motoren – fare for personskader!

MultiMotor med mosefjerner MF-MM
brukes fremover.

483BA001 KN

Arbeidsverktøyet skal kun brukes i én
stilling eller i én rotasjonsretning. Pilene
på flensene viser den aktuelle
rotasjonsretningen – se „Montere
MultiVerktøy“.

MultiVerktøyet mosefjerner MF-MM
brukes til fjerning av gammelt, tørt
materiale som mose, gress- eller
rotrester fra plenområder.
Forberedelse

483BA003 KN

Svært tørre plener sprøytes lett med
vann. Dette mykner opp bakken litt, og
det oppstår mindre støv.
Er gresset høyere enn ca. 5 cm, bør det
klippes før du bruker mosefjerneren.
ADVARSEL
Fjern alle hindringer eller gjenstander fra
arbeidsområdet.
N
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Bestem snittretningen.

ADVARSEL
Ikke bruk maskinen uten sprutskjold,
begge skjoldforlengerne og skjerm.
De leder oppfeid og avskåret materiale
vekk fra maskinen og brukeren.
MF-MM

norsk
Bruke maskinen
N

Plasser tohåndsgrepet i
arbeidsstilling.

N

Start motoren

N

Arbeid med full gass

N

Velg en fremføringskraft som gjør at
du oppnår ønsket resultat og
forhindrer at motorens turtall ikke
synker i vesentlig grad.

N

Ikke velg en fremføringshastighet
som er større enn vanlig
skritthastighet.

Godkjente MultiMotorer
Bruk bare MultiMotorer som er levert av
STIHL, eller som er uttrykkelig godkjent
for montering.
Dette MultiVerktøyet er kun godkjent for
drift med MultiMotor STIHL MM 55.

Montere Multiverktøy
Demontere eksisterende MultiVerktøy

ADVARSEL
Ta på hansker – fare for personskader
på grunn av skarpt, spisst MultiVerktøy
og/eller girets varme overflate.

Under arbeidet kan plantedeler som
gress eller røtter surre seg fast rundt
verktøyfestet og arbeidsverktøyet. Når
arbeidsverktøyet skal rengjøres:
–

Slå av motoren

–

Ta på hansker

–

Trekk den indre låsesplinten ut av
akselen

–

Trekk mosefjerneren av akselen

–

Trekk den ytre låsesplinten (på
hjulet) av akselen

–

Trekk av hjulet

–

Fjern rot-, plante- og jordrester.

Les mer om monteringen under
„Montere MultiVerktøy“.

MF-MM

481BA008 KN

Rengjøre mosefjerneren

N

Trekk av låsesplinten og ev.
eksisterende MultiVerktøy – se
også „Montere MultiVerktøy“ i
bruksanvisningen for det
eksisterende MultiVerktøyet.

N

Rengjør giret ved behov

Kontroller girets posisjon

ADVARSEL
Sjekk at giret står i riktig posisjon, og still
det inn ved behov. Fare for
personskader hvis MultiVerktøyet
roterer i feil retning!

49

norsk
Montere Multiverktøy

2

Montere verneutstyr

Venstre og høyre mosefjerner er ulike.
Dreieretningen på gir og flens er merket
med en pil og må stemme overens.

3

469BA043 KN

1

Akselen (1) ligger under skaftet (2).

LES DETTE
Ved feil rotasjonsretning kan fjærtindene
brekke - fare for skader!

Montere og demontere
sprutskjoldforlengere
Montering

MultiVerktøyets rotasjonsretning (3).

481BA011 KN

5

N

Løsne klemskruene på giret

N

Drei giret 180°

N

Juster giret i korrekt stilling

N

Trekk til de to klemskruene på giret
etter følgende fremgangsmåte:

–

Den første skruen trekkes lett til

–

Den andre skruen trekkes lett til

–

Trekk den første skruen godt til

–

Trekk den andre skruen godt til

N

Vri venstre mosefjerner (4) på
akselen til den kan skyves på – følg
pilene som viser
rotasjonsretningen.

N

Stikk låsefjæren (5) inn i hullet i
akselen og la den smekke på plass

N

Monter høyre mosefjerner på
samme måte

1
N

1

483BA007 KN

4

483BA004 KN

Stille inn girstillingen ved behov

Sett skjoldforlengerne på høyre og
venstre side av sprutskjoldet, skyv
dem helt på oppe og nede og la
lasken (1) gå i inngrep

Demontering
N

Frigjøre lasken (1) med
kombinøkkelen, og trekk av
sprutskjoldforlengerne
ADVARSEL

Sprutskjoldforlengerne leder oppfeid og
avskåret materiale vekk fra maskinen og
brukeren. Arbeid aldri uten
sprutskjoldforlengerne!

LES DETTE
Giret må ikke kunne dreie seg på skaftet
lenger.
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Montere og demontere skjermen

Starte / stoppe motoren

2
483BA011 KN

3

N

N

Start motoren

Stå alltid ved siden av maskinen, aldri
foran i området ved arbeidsverktøyet fare for personskader når
arbeidsverktøyet roterer!

Følg alltid bruksanvisningen for
multimotoren under oppstart!

N

Fest skjermen (1) med skruen (2) og
dreieknappen (3) på høyre side av
flensen.
Innstill skjermen på passende
dybde, slik at den overlapper
sprutskjoldet.

Ikke plasser foten eller kneet på
håndtaksrøret eller på rammen.
ADVARSEL
Når motoren har startet, kan
arbeidsverktøyet beveges rett etter
oppstart. Derfor må du trykke kort på
gasshendelen rett etter oppstart, slik at
motoren går på tomgang.

Trekk til dreieknappen
ADVARSEL
469BA062 AS

Skjermen leder oppfeid og avskåret
materiale vekk fra maskinen og
brukeren. Arbeid aldri uten skjerm!

MF-MM

Trykk maskinen med venstre hånd
hardt mot bakken. Hånden på
bærehåndtaket, men ikke berør
gassknappen eller sperrehendelen
LES DETTE

469BA061 AS

N

ADVARSEL

N

Vipp tohåndsstyret i arbeidsstilling

N

Hvis det finnes hjul, skal de klappes
inn, se „Hjul“ i bruksanvisningen for
multimotoren

N

Hvis det finnes en hakkespore, skal
den klappes inn

N

Legg maskinen støtt på bakken:
Arbeidsverktøyet må ikke berøre
bakken eller gjenstander, flensen
på motoren og støtten på rammen
utgjør underlaget

N

Innta en stabil stilling, som vist på
bildet

Den videre startprosessen er beskrevet
i bruksanvisningen for multimotoren.
Slå av motoren
N

Se bruksanvisningen for
multimotoren
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Skifte fjærtinder

Oppbevare maskinen
Dersom maskinen ikke skal brukes på
over 3 måneder

Skift ut ev. fjærtinder som er kraftig
deformert eller brukket.
N

Ta av mosefjerneren – se „Montere
MultiVerktøy“.

1
3
483BA006 KN

2

N

Løsne skruene (1) på
mosefjerneren

N

Ta av flensen (2)

N

Ta av mosefjerneren,
sprutskjoldforlengerne og skjermen.
Rengjør og kontroller delene.

N

Oppbevar maskinen på et tørt og
sikkert sted. Oppbevar maskinen
utilgjengelig for uvedkommende
(f.eks. barn).

Stell og vedlikehold
Følgende angivelser gjelder bruk under
normale forhold. Under vanskeligere
forhold (mye støv osv.) og lengre
daglige arbeidsøkter må de oppgitte
intervallene forkortes tilsvarende.
Tilgjengelige skruer og muttere
N

Etterstram ved behov

Arbeidsverktøy og verneutstyr
N

Utfør en visuell kontroll, kontroller
hver gang før arbeidet tar til og etter
tankfylling at utstyret sitter godt.

N

Bytt ved skade.

Sikkerhetsetikett
N

Bytt ut uleselige sikkerhetsetiketter.

På rørene er det vekselvis montert
fjærtinder og skiver.
N

Trekk av fjærtindene (3) og skivene

N

Skift ut defekte fjærtinder

N

Sett vekselvis på fjærtinder og
skiver til rørene er fulle.

N

Sett på flensen (2)

N

Trekk til skruene (1).

N

Monter mosefjerneren – se
„Montere MultiVerktøy“.
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Redusere slitasje og unngå
skader
Ved å overholde instruksene i denne
bruksanvisningen og i bruksanvisningen
for MultiMotoren, unngår du unødig
slitasje og skader på maskinen.

Hvis disse arbeidsoppgavene
forsømmes eller ikke utføres fagmessig
korrekt, kan det oppstå skader som
brukeren selv står ansvarlig for. Det
gjelder blant annet:
–

korrosjonsskader og andre skader
som følge av uriktig oppbevaring

Bruk, vedlikehold og oppbevaring av
maskinen skal utføres som beskrevet i
disse bruksanvisningene.

–

Skader på maskinen fordi det er
brukt reservedeler av lavere kvalitet

Alle skader som oppstår fordi
sikkerhets-, betjenings- og
vedlikeholdsanvisningene ikke følges,
er brukerens eget ansvar. Dette gjelder
spesielt for:

Slitasjedeler

–

endringer av produktet som ikke er
godkjent av STIHL

–

bruk av verktøy eller tilbehør som
ikke er godkjent til maskinen, ikke
egner seg eller er av lavere kvalitet

–

uriktig bruk av maskinen

–

bruk av maskinen ved idretts- eller
konkurransearrangementer

–

skader som følge av at maskinen
brukes videre med defekte deler

Mange av delene i maskinen utsettes for
normal slitasje, også ved riktig bruk, og
må byttes ut til rett tid avhengig av
bruksmåte og -varighet. Dette gjelder
blant annet:
–

fjærtinder

–

Holdere til fjærtinder

–

Sprutskjoldforlengere

–

Skjerm

Vedlikeholdsarbeid
Alle arbeidsoppgaver som er oppført i
kapitlet „Stell og vedlikehold“ skal
utføres regelmessig. Hvis
vedlikeholdsarbeidet ikke utføres av
brukeren, skal det utføres hos en
autorisert forhandler.
STIHL anbefaler at vedlikeholdsarbeid
og reparasjoner bare utføres hos STIHLforhandlere. STIHL-forhandlere får
regelmessig tilbud om kurs og har
tilgang til teknisk dokumentasjon.
MF-MM
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Viktige komponenter
1
2
3
4
5
6
7
8

5

4

Høyre hjul
Venstre hjul
Indre låsesplint, venstre
Høyre sprutskjoldforlenger
Venstre sprutskjoldforlenger
Skjerm
Ytre låsesplint, venstre
Fjærtinder

8
3

54

2

7

6

483BA010 KN

1

MF-MM

norsk
For lydtrykknivået og lydnivået er
K-faktor iht. RL 2006/42/EF = 2,5 dB(A);
for vibrasjonsverdien er K-faktor iht.
RL 2006/42/EG = 2,0 m/sek2.

Tekniske data
Arbeidsverktøy

REACH
Mosefjerner, venstre, høyre
Arbeidsbredde:
500 mm
Vekt
Mosefjerner med sprutskjoldforlengere og
skjerm:
8,6 kg
Lyd- og vibrasjonsverdier
Ved registrering av lyd- og
vibrasjonsverdier blir det for motoriserte
maskiner med MultiVerktøy RL-MM tatt
hensyn til driftstilstandene tomgang og
nominelt maksimumsturtall i forholdet
1:6.
For nærmere informasjon om samsvar
med arbeidsgiverdirektivet om vibrasjon
2002/44/EF, se www.stihl.com/vib
Lydtrykknivå Lpeq iht. ISO 11201
MM 55 med MF-MM:

REACH betegner EFkjemikalieregelverket for felles
registrering, vurdering og godkjenning
av kjemikalier.
Les mer om kravene i
kjemikalieregelverket REACH (EF) nr.
1907/2006 på www.stihl.com/reach

Reparasjoner
Brukere av dette apparatet får bare
utføre vedlikeholds- og servicearbeider
som er beskrevet i denne
bruksanvisningen. Reparasjoner utover
dette må bare utføres av fagforhandler.
STIHL anbefaler at vedlikeholdsarbeid
og reparasjoner bare utføres hos STIHLforhandlere. STIHL-forhandlere får
regelmessig tilbud om kurs og har
tilgang til teknisk dokumentasjon.
Monter kun reservedeler som STIHL har
godkjent til denne maskinen, eller
teknisk likeverdige deler under
reparasjoner. Bruk alltid reservedeler av
høy kvalitet. Hvis ikke, kan det oppstå
fare for ulykker eller skader på
apparatet.
STIHL anbefaler å bruke originale
STIHL-reservedeler.
Originale STIHL-reservedeler kan
gjenkjennes på STIHLreservedelsnummeret, på påskriften
{ og eventuelt på STIHLreservedelsmerket K (på små deler
kan dette merket også stå alene).

92 dB(A)

Lydeffektnivå Lweq iht. ISO 3744
MM 55 med MF-MM:

102 dB(A)

Vibrasjonsverdi ahv, eq iht. ISO 13864
Venstre
håndtak
MM 55 med
MF-MM:

MF-MM

Høyre
håndtak

2,3 m/sek2 3,6 m/sek2

55

norsk

Avfallshåndtering

EU-samsvarserklæring
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Følg de nasjonale forskrifter om
avfallshåndtering.

Tyskland

000BA073 KN

tar alene ansvar for at

STIHL-produkter hører ikke til i
husholdningsavfallet. STIHL produkt,
akkumulator, tilbehør og emballasje skal
leveres til godkjente avfallsstasjoner.
Aktuell informasjon om
avfallshåndtering får du hos STIHLforhandleren.

Konstruksjonstype:
Varemerke:
Type:
Serieidentifikasjon:
Slagvolum
med MM 55:

MultiVerktøy
STIHL
MF-MM
4601
27,2 cm3

oppfyller de gjeldende bestemmelsene
til direktiv 2006/42/EF og er utviklet og
produsert i henhold til følgende
standarder, som gjaldt ved
produksjonsdato:
EN ISO 12100, EN 13684 (i
kombinasjon med MultiMotor MM 55)
Oppbevaring av den tekniske
dokumentasjonen:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktgodkjenning
Waiblingen, 28.10.2016
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
e.f.

Thomas Elsner
Leder produktledelse og service
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