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DAR0961 MEISTER SNÖSLUNGA MOTORNS BRUKSANVISNING 
 

Översättning av originalanvisningarna



Förvara denna bruksanvisning lätt tillgänglig så att du alltid kan konsultera den. 
 
Denna bruksanvisning anses vara en del av motorn ska medfölja motorn vid vidareförsäljning. 
 
Informationen och specifikationerna i denna publikation var aktuella vid dess godkännande för 
tryckning. 
 
Endast typ D är försedd med både manuell och elektrisk startanordning. 
 
LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGA. Uppmärksamma speciellt dessa symboler och 
tillhörande anvisningar. 
 

 VARNING 
Markerar att svåra personskador eller dödsfall kommer att förorsakas 
om anvisningarna inte följs. 

  

 FARA Markerar att svåra personskador eller dödsfall kan komma att 
förorsakas om anvisningarna inte följs. 

 

  

 FÖRSIKTIGHET Markerar att lätta personskador kan komma att förorsakas om 
anvisningarna inte följs.  

  

OBSERVERA Markerar att skada på utrustning eller egendom kan förorsakas om 
anvisningarna inte följs. 

 

 
ANMÄRKNING: Markerar råd och ytterligare information. 
 
Om ett problem uppkommer, eller om du har frågor om din motor, var god kontakta återförsäljaren. 
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1. MOTORSÄKERHET 
 
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 
 
De flesta olyckor med motorer kan förhindras om du följer samtliga amvisningar i denna 
bruksanvisning och på motorn. Några av de vanligast förekommande riskerna diskuteras nedan 
tillsammans med bästa sätt att skydda dig själv och andra personer. 
 
Ägarens skyldigheter 
 

 Motorerna är konstruerad för säker och tillförlitlig drift om detta sker enligt anvisningarna. Läs 
och var säker på att du förstår bruksanvisningen innan du använder motorn. Underlåtenhet att 
göra det kan leda till personskador eller skada på egendom. 

 

 Lär dig hur att stoppa motorn snabbt, och sätt dig in i användningen av samtliga kontroller. Låt 
aldrig en person som inte erhållit anvisningar använda motorn. 

 

 Låt inte barn köra motorn. Håll barn och sällskapsdjur borta från användningsområdet. 
 
Var försiktig vid bränslepåfyllning 
 
Bensin är ytterst lättantändligt, och bensinångor kan explodera. Fyll på bränsle utomhus, i väl 
ventilerat område och med stoppad motor. Rök inte nära bensin, och hålla öppen låga och gnistor 
på avstånd. Förvara alltid bensin i en godkänd behållare. Om ett bränslespill inträffar, säkerställ att 
området är torrt innan motorn startas. 
 
Heta avgaser 
 

 Ljuddämparen blir mycket het vid användningen och förblir het en stund sedan motorn 
stoppats. Var noga med att inte vidröra avgasröret när det är hett. Låt motorn kallna innan den 
förvaras inomhus. 

 

 För att undvika risker och tillhandahålla tillräcklig ventilation vid stationär användning ska 
motorn placeras minst 1 meter (3 fot) från väggar och andra utrustningar under användningen. 
Placera inte brännbara föremål nära motorn. 

 
Risk för kolmonoxid 
 
Avgaserna innehåller den giftiga gasen kolmonoxid. Undvik att inhalera avgaserna. Kör aldrig 
motor i ett stängt garage eller slutet område. 
 
Annan utrustning 
 
Läs anvisningarna som medföljer utrustningen som ska drivas av denna motor angående 
ytterligare säkerhetsåtgärder i samband med start, avstängning, drift eller skyddsutrustning som 
kan erfordras vid drift av utrustningen. 
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2. KOMPONENTERNAS OCH KONTROLLERNAS PLACERING 
 

 
 

GASREGLAGE 

LJUDDÄMPARE TÄNDNINGSBRYTARE 

STARTHANDTAG 

SNÖRSTARTAPPARAT 

CHOKEREGLAGE 

BRÄNSLEVENTILENS SPAK 

LUFTRENARE 

TÄNDSTIFT 

BRÄNSLEPÅ-
FYLLNINGSLOCK 

BRÄNSLETANK 

OLJEDRÄNERINGS-
PLUGG 

OLJEPÅFYLLNINGSLOCK/ 
OLJEMÄTSTICKA 
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3. MANÖVERORGAN 
 
Bränsleventil 
 
Bränsleventilen öppnar och stänger passagen mellan bränsletanken och förgasaren. 
Ventilen måste stå i läge TILL för att motorn ska kunna arbeta. 
När motorn inte används ska bränsleventilen stå i läge FRÅN för att förhindra att förgasaren fylls 
med bränsle och för att minska risken för bränsleläckage. 

 
 
Gasreglage 
 
Gasreglaget kontrollerar motorns varvtal 
När gasreglaget förs i den visade riktning kommer motorn att arbeta med högre varvtal. 

 
 
Tändningsbrytare 
 
Tändningsbrytaren aktiverar och avaktiverar tändsystemet. 
Brytaren måste stå i läge TILL för att motorn ska kunna arbeta. 
Motorn stoppas genom att ställa tändningsbrytaren i läge FRÅN. 
 
 

BRÄNSLE-
VENTIL-

SPAK 

FRÅN 

FRÅN 

TILL 

GASREGLAGE 

SAKTA 
SNABBT 



KONTROLLER 

 
 

5 

SAMTLIGA MOTORER UTOM TYP D 

 
 
Chokespak 
 
Chokereglaget öppnar och stänger chokespjället i förgasaren. 
I läge STÄNGT är bränsle-luftblandningen fetare för start av en kall motor. 
Läge ÖPPEN resulterar i korrekt bränsle-luftblandning för drift efter start och för återstart av en 
varm motor. 
Vissa motortillämpningar använder ett fjärrmonterad chokereglage i stället för den på motorn 
monterade som visas här. 

 
 
Snörstarthandtag 
 
Startmekanismen aktiveras när starthandtaget dras ut. 

 
 

TÄNDNINGSBRYTARE 

FRÅN 

TILL 

CHOKEREGLAGE 

ÖPPEN 
STÄNGD 

ÖPPEN 

STARTHANDTAG 
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4. KONTROLLER FÖRE ANVÄNDNING 
 
ÄR DIN MOTOR KLAR FÖR START? 
 
För din egen säkerhet och för att maximera utrustningens livslängd är det viktigt att använda några 
minuter till att kontrollera motorns kondition innan du använder den. Säkerställ att åtgärda 
eventuella problem, eller låt återförsäljare göra det, innan du använder motorn. 
 

 VARNING 

Olämpligt underhåll av denna motor 
eller underlåtenhet att åtgärda ett 
problem före användning kan 
medföra felfunktion med svåra 
personskador som följd. 
Utför alltid en kontroll före varje 
användning, och åtgärda eventuella 
problem. 

 
Innan du utför kontrollerna, säkerställ att motorn står plant och att tändningsbrytaren är i läge 
FRÅN. 
 
Kontroll av motorns allmänna kondition 
 

 Kontrollera runt och under motorn med avseende på tecken på oljeläckage. 

 Avlägsna smuts och skräp, speciellt runt ljuddämparen och startapparaten. 

 Kontrollera med avseende på skador. 

 Kontrollera att samtliga kåpor sitter på plats, och att alla muttrar och skruvar är fastdragna. 
 
Kontrollera motorn 
 
Kontrollera oljenivån i motorn. Om motorn körs med låg oljenivå kan detta orsaka motorskador. 
Oljelarmsystemet (på vissa motortyper) kommer automatisk att stoppa motorn innan oljenivån 
faller under säkra nivåer. För att undvika olägenheten med ett oväntat motorstopp bör du dock 
alltid kontrollera oljenivån innan motorn startas. 
Kontrollera luftfiltret. Ett smutsigt luftfilter hindrar luftflödet till förgasaren med sänkta 
motorprestanda som följd. 
Kontrollera bränslenivån. Att börja användning med full tank kommer att eliminera eller minska 
antalet avbrott för tankning. 
 
Kontrollera den drivna utrustningen 
 
Läs bruksanvisningarna som med följer den utrustning som ska drivas av denna motor angående 
eventuella säkerhetsåtgärder och -procedurer som ska iakttas innan motorns startas. 
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5. Handhavande 
 
ÅTGÄRDER FÖR SÄKER ANVÄNDNING 
 
Innan motorn används första gången, var god läs VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION och 
kapitlet FÖRE ANVÄNDNINGEN. 
 

 VARNING 

Gasen kolmonoxid är toxisk. 
Inhalering kan förorsaka 
medvetslöshet och även vara 
dödande. 
Undvik områden och åtgärder som 
exponerar dig till kolmonoxid. 

 
Läs anvisningarna som medföljer utrustningen som ska drivas av denna motor angående 
ytterligare säkerhetsåtgärder i samband med start, avstängning, drift eller skyddsutrustning som 
kan erfordras vid drift av utrustningen. 
 
ATT STARTA MOTORN 
 
1. För bränsleventilens spak till läget ON (till). 

 
 
2. För att starta en kall motor för du chokereglaget till läge CLOSE (stängd). 
 

Vid återstart av varm motor ska chokereglaget lämnas i läge OPEN (öppen). 
 

Vissa motortillämpningar använder ett fjärrmonterat chokereglage i stället för det på motorn 
monterade som visas här. 

 
 

BRÄNSLE-
VENTILENS SPAK 

TILL 



DRIFT 

 
 

8 

 
 
3. För gasreglaget från läge SLOW ungefär 1/3 mot läge FAST (snabbt). 
 

Vissa motortillämpningar använder ett fjärrmonterat gasreglage i stället för det på motorn 
monterade som visas här. 

 
 
4. Ställ motorströmställaren på motorn i läge ON (till). 

 
 
5. Kör startmotorn. 
 

SJÄLVINDRAGANDE SNÖRSTART (gäller alla motortyper): 
Dra först ut starthandtaget långsamt tills ett motstånd känns, och dra sedan snabbt. 

 

CHOKEREGLAGE 

STÄNG 
ÖPPNA 

LÅGT HÖGT SAKTA 

TÄNDNINGSBRYTARE 

FRÅN 

TILL 
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Släpp försiktigt tillbaka starthandtaget. 

 
 
6. Om chokereglaget har ställts i läge CLOSE för att starta motorn ska spaken nu gradvis föras till 

läge OPEN när motorn värms upp. 

 
 
ATT STOPPA MOTORN 
 
För att stoppa motorn i en nödsituation ska helt enkelt tändningsbrytaren ställas i läge OFF (från). 
Under normala förhållanden ska följande procedur följas. 
 
1. För gasreglaget till läge SLOW (sakta). 

Vissa motortillämpningar använder ett fjärrmonterat gasreglage i stället för det på motorn 
monterade som visas här. 

 
 

STARTHANDTAG 

CHOKEREGLAGE 

ÖPPEN 

GASREGLAGE 

SAKTA 
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2. Ställ motorströmställaren på motorn i läge OFF (från). 

 
 
3. Stäng bränsleventilen (spaken i läge OFF). 
 

 
 
INSTÄLLNING AV MOTORVARVTAL 
 
För gasreglaget till önskat motorvarvtal. 
 
Vissa motortillämpningar använder ett fjärrmonterat gasreglage i stället för det på motorn 
monterade som visas här. 
 
Se anvisningarna för den drivna utrustningen angående rekommendationer för motorvarvtal. 

 
 

TÄNDNINGSBRYTARE 

FRÅN 

TILL 

BRÄNSLEVENTILENS 
SPAK 

FRÅN 

GASREGLAGE 

SNABB 

SAKTA 
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6. UNDERHÅLL 
 
VIKTEN AV UNDERHÅLL 
 
Bra underhåll är nödvändigt för säker, ekonomisk och problemfri drift. De bidrar också till lägre 
luftförorening. 
 

 VARNING 

Olämpligt underhåll av denna motor 
eller underlåtenhet att åtgärda ett 
problem före användning kan 
medföra felfunktion med svåra 
personskador eller dödsfall som 
följd. 
Följ alltid rekommendationerna i 
denna bruksanvisning för 
inspektion, underhåll och dessas 
intervall. 

 
Som hjälp för korrekt vård av din motor innehåller följande sidor ett underhållsschema, procedurer 
för rutininspektioner och enkla underhållsprocedurer med användning av vanliga handverktyg. 
Andra, svårare servicearbeten, eller åtgärder som kräver specialverktyg, bör utföras av 
yrkespersoner och då normalt av en tekniker eller annan kvalificerad mekaniker. 
 
Underhållsschemat gäller vid normala driftsförhållanden. Om motorn körs under ovanliga 
förhållanden såsom långvarigt med hög belastning, i höga omgivningstemperaturer eller i onormalt 
fuktiga eller dammiga förhållanden ska du rådgöra med återförsäljaren angående 
rekommendationer för ditt speciella behov och användning. 
 
SÄKERHET VID UNDERHÅLL 
 
Några av de viktigaste säkerhetsåtgärderna är som följer: Vi kan emellertid inte varna om varje 
möjlig fara som kan uppkomma i samband med underhållsåtgärder. Endast du själv kan avgöra 
om du ska genomföra en viss åtgärd. 
 

 VARNING 

Underlåtenhet att följa 
underhållsanvisningarna och 
försiktighetsåtgärderna kan medföra 
svåra personskador eller dödsfall. 
Följ alltid procedurerna och 
åtgärderna i bruksanvisningen. 

 
Säkerhetsanvisningar 
 

 Säkerställ att motorn är stoppad innan du påbörjar underhålls- eller reparationsarbeten. Detta 
eliminerar många möjliga risker:  
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 Kolmonoxidförgiftning från motoravgaserna 
Säkerställ tillräcklig ventilation där motor körs. 

 Brännskador från heta delar. 
Låt motorn och avgassystemet kallna innan du vidrör dem. 

 Skador från rörliga delar. 
Kör inte motorn om du inte instruerats att göra det. 

 

 Läs anvisningarna innan du börjar, och säkerställ att du har de erforderliga verktygen och 
besitter erforderliga kunskaper. 

 
 För att minska risken för brand eller explosion, var extra försiktig vid arbete nära bensin. 

Använd endast icke lättantändliga lösningsmedel, inte bensin, vid rengöring av delarna. Håll 
cigaretter, gnistor och öppen låga på avstånd från alla bränslerelaterade delar. 

 
Kom ihåg att återförsäljaren kan din motor och är fullt utrustad för underhåll och reparationer. 
 
För att säkerställa bästa kvalitet och tillförlitlighet, använd enbart nya originaldelar eller ekvivalenta 
delar vid reparation och byte. 
 
UNDERHÅLLSSCHEMA 
 
NORMALT SERVICEINTERVALL 
Utförs med angivet tidsintervall eller 
driftstimmar beroende vilket inträffar 
först. 

Efter varje 
användning 

Efter 1 
månad eller 

20 
driftstimmar 

Var 3:e 
månad eller 

50 
driftstimmar 

Var 6:e 
månad eller 

100 
driftstimmar 

Varje år eller 
300 

driftstimmar 

KOMPONENT      

● Motorolja 

Kontrollera 
nivån 

○     

Byt  ○  ○  

● Luftrenare 

Kontroller ○     

Rengör   ○ (1)   

Byt     ○✰ 

● Sedimentkopp Rengör    ○  

● Tändstift 

Kontrollera
/rengör 

   ○  

Byt     ○ 

 
Gnistfångare 
(tillvalsalternativ) 

Rengör    ○  

● Tomgångsvarvtal 
Kontrollera
/justera 

    ○ (2) 

● Ventilspel 
Kontrollera
/justera 

    ○ (2) 

● Bränsletank och sil Rengör     ○ (2) 

● Förbränningskammare Rengör  Var 300:e driftstimme (2) 

● Bränsleledning Kontrollera  Varje 2 år (byt vid behov) (2) 

● Utsläppsrelaterade artiklar. 

✰ Byt endast papperselementet. 

(1) Serva oftare vid användning i dammiga områden. 
(2) Dessa artiklar ska servas av din återförsäljare om du inte har erforderliga verktyg och besitter 
mekaniska kunskaper. Se bruksanvisningen angående procedurer. 
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BRÄNSLEPÅFYLLNING 
 
Bränsletankens kapacitet: 
 
160F(D) / G120F(D): 2,5 l 
168F(D)-I / 168F(D)-II / G160F(D) / G200F(D): 3,8 l 
170F(D) / 170F(D)-II / G180F(D) / G210F(D): 3,8 l 
173F(D) / 177F(D) / G240F(D) / G270F(D): 6,0 l 
182F(D) / 188F(D) / G340F(D) / G390F(D) /190F(D) / G420F(D): 6,5 l 
 
Ta av tanklocket och kontrollera bränslenivån med stoppad motor. Fyll på bränsle om nivån är låg. 
 

 VARNING 

Motorbensin är ytterst lättantändlig 
och explosiv. Du kan brännas och 
skadas svårt vid hantering av 
bränsle. 

 Stoppa motorn och håll värme, 
gnistor och öppen låga på 
avstånd. 

 Hantera bränslet endast 
utomhus. 

 Torka omedelbart bort spill. 

 

 
 
Fyll på bränsle väl ventilera område innan motorn startas. Låt motorn kallna om den har körts. 
Tanka försiktigt för att undvika spill. Fyll inte på över bränslesilens skuldra. Dra fast tanklocket 
säkert efter påfyllningen. 
 
Fyll aldrig på bränsle inomhus där bensinångor kan nå öppen låga eller gnistor. Förvara bensin på 
avstånd från tändlågor, grillar, elektriska apparater, elverktyg etc. 
 
Spillt bränsle utgör inte bara en brandrisk men förorsakar skador på miljön. Torka omedelbart bort 
spill. 
 
 

HÖGSTA BRÄNSLENIVÅ 
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OBSERVERA Bränsle kan skada färg och plast. Var noga med att inte spilla vid 
bränslepåfyllning. Skada som förorsakas av spillt bränsle täcks inte av 
garantin.  

 
BRÄNSLEREKOMMENDATIONER 
 
Använd blyfri bensin med oktantal 86 eller högre. 
 
Denna motor är certifierad för användning med blyfri bensin. Blyfri bensin leder till mindre 
avlagringar i motorn och på tändstiftet och förlänger avgassystemets livslängd. 
 
Använd aldrig härsken, förorenad eller oljeblandad bensin. Undvik att smuts eller vatten kommer 
in i bränsletanken. 
 
Du kan ibland höra ett lätt knackande ljud från motorn när den arbetar under stora belastningar. 
Detta är inte tecken på ett fel. 
 
Byt bränslemärke om knackning inträffar vid stabilt motorvarvtal och normal belastning. Kontakta 
återförsäljaren om knackningarna kvarstår. 
 

OBSERVERA  

Drift med motorn under ihållande knackning kan leda till skada på motorn. 
 
Att köra motorn med ihållande knackning anses som missbruk, och distributörens 
begränsade garanti täcker inte delar som skadats till följd av missbruk. 
 
KONTROLLERA OLJENIVÅN I MOTORN 
 
Kontrollera oljenivån i motorn när den är stoppad och står horisontalt. 
1. Avlägsna oljepåfyllningslocket/oljemätstickan och torka av oljemätstickan. 

 
 
 

OLJEPÅFYLLNINGSLOCK/MÄTSTICKA 
ÖVRE NIVÅ 

UNDRE NIVÅ 
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2. Sätt i och ta ur oljemätstickan utan att skruva fast den i påfyllningsröret. Ta ut oljemätstickan 
och läs av oljenivån. 

 
3. Vid låg oljenivå, fyll på rekommenderad olja till påfyllningshålets kant. 
 
4. Sätt tillbaka oljepåfyllningslocket/oljemätstickan och dra fast ordentligt. 
 

OBSERVERA Om motorn körs med låg oljenivå kan detta orsaka motorskador. 

 
Oljelarmsystemet (på vissa motortyper) kommer automatisk att stoppa motorn innan oljenivån 
faller under säkra nivåer. För att undvika olägenheten med ett oväntat motorstopp bör du dock 
alltid kontrollera oljenivån innan motorn startas. 
 
BYTE AV MOTOROLJA 
Dränera ut den gamla oljan medan motorn är varm. Varm olja rinner snabbt ut utan att något blir 
kvar. 
 
1. Placera en lämplig behållare under motorn för att samla in den använda oljan, och avlägsna 

därefter påfyllningslocket/oljemätstickan och dräneringspluggen. 
 
2. Låt den gamla oljan dränera ut helt, och sätt därefter tillbaka dräneringspluggen. Dra fast den 

ordentligt. 
 

Var god bortskaffa använd motorolja på ett miljövänligt sätt. Vi föreslår att du tar gammal 
motorolja i en sluten behållare till din lokala återvinningsstation eller bensinstation för 
återvinning. Släng inte behållaren med gammal motorolja i soporna, och häll inte ut den gamla 
motoroljan på marken eller i ett avlopp. 

 
3. Med motorn placerad plant, fyll på rekommenderad olja till påfyllningshålets kant. 
 

Mängd motorolja: 
 

G120F: 0,6 l (0,63 US qt) 
 

G160/G200F(D), G160/G200F(D)-B, G160/G200F(D)-C: 0,6 l (0,63 US qt) 
 

G240/G270/G340/G390/G420F(D), G240/G270F(D)-B: 1,1 l (1,2 US qt) 
 

G240/G270 F(D)-C, G340/G390F(D)-D. 1,1 l (1,2 US qt) 
 

Att köra motorn med låg oljenivå kan leda till motorskador. 
 

Oljelarmsystemet (på vissa motortyper) kommer automatisk att stoppa motorn innan oljenivån 
faller under säkra nivåer. 

 
För att undvika olägenheten med ett oväntat motorstopp bör du dock fylla på olja till övre 
gränsen och regelbundet kontrollera oljenivån. 
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4. Sätt tillbaka oljepåfyllningslocket/oljemätstickan och dra fast ordentligt. 

 
 
VÄXELLÅDOLJA (endast på försedda modeller) 
 
<1/2 nedväxling med automatisk centrifugalkoppling> 
 
1. Avlägsna oljepåfyllningslocket/oljemätstickan och torka stickan ren. 
 
2. Sätt tillbaka locket/oljemätstickan i påfyllningshålet men skruva inte in den. 
 
3. Om oljenivån är låg ska olja av samma för motorn rekommenderad typ och märke fyllas på till 

övre markeringen. 
 

Oljemängd för G160/G200/G240/G270F(D)-B: 500 ml 
 

 
 
SERVICE PÅ DIN MOTOR 
 
REKOMMENDATIONER FÖR MOTOROLJA 
 
Motorolja är en viktig faktor som påverkar prestanda och livslängd. Använd rengörande 
fyrtaktsolja. 
 
 

OLJEPÅFYLL-
NINGSLOCK/
MÄTSTICKA 

OLJENIVÅ 

DRÄNERINGSSKRUV 

OLJEPÅFYLLNINGSLOCK/
MÄTSTICKA 

DRÄNERINGSSKRUV 
ÖVRE NIVÅ 
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SAE 10W-30 rekommenderas för normal drift. Andra viskositeter som visas i diagrammet kan 
användas när medeltemperaturen i ditt område ligger inom det rekommenderade intervallet. 
 

SAE viskositetsklasser 

 
OMGIVNINGSTEMPERATUR 

 
SAE oljeviskositet och serviceklassificering anges på behållaren. Vi rekommenderar att du 
använder motorolja enligt API servicekategori SE eller SF. 
 
KONTROLL AV LUFTFILTRET 
 
Demontera luftrenaren och inspektera filtret. Rengör eller byt smutsiga filterelement. Byt alltid 
skadade filterelement. Om motorn är försedd med en oljebadluftrenare ska också oljenivån 
kontrolleras. 

 
 
SERVICE AV LUFTRENARE 
Ett smutsigt luftfilter hindrar luftflödet till förgasaren med sänkta motorprestanda som följd. 
 

PAPPERS-
FILTER-
ELEMENT 

SKUM-
GUMMI- 
ELEMENT 

FILTER 
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Om motorn körs i mycket smutsiga områden ska luftfiltret rengöras oftare än specificerad i 
UNDERHÅLLSSCHEMAT. 
 

OBSERVERA  

Att köra motorn utan luftfilter, eller med ett skadat luftfilter, tillåter smuts att medfölja luften in i 
motorn med onormalt slitage som följd. Dessa skadetyper täcks inte av distributörens begränsade 
garanti. 
 
Typer med dubbla filterelement 
 
1. Avlägsna vingmuttern från luftrenarens lock och ta 

av locket. 
 
2. Avlägsna vingmuttern från luftfiltret och ta ut filtret. 
 
3. Avlägsna skumgummifiltret från pappersfiltret. 
 
4. Inspektera båda filterelementen, och byt om de är 

skadade. Byt alltid pappersfilterelementet på 
schemalagda intervall. 

 

5. Rengör filtrerelementen om de ska återanvändas. 

 
 

Pappersfilterelement: Knacka filterelementet upprepade gånger mot en hård yta för att 
avlägsna smuts eller blås med tryckluft (högsta tryck 20,7 kPa [30 psi]) genom filterelementet 
från insidan. Försök aldrig borsta bort smutsen då detta pressar in smutsen i fibrerna. 

 
Skumgummielement: Rengör i varmt tvålvatten, skölj och låt filtret torka helt. Alternativt kan 
filtret rengöras i icke brännbart lösningsmedel och tillåtas torka helt. Doppa elementet i ren 
motorolja och krama ut överskottsoljan. Motorn kommer vid starten att ryka om alltför mycket 
olja finns kvar i skumgummit. 

 
6. Torka bort smutsen från filterhusets och lockets insidor med en fuktig trasa. Var noga med att 

inte låta smuts tränga in i luftkanalen till förgasaren. 
 
7. Placera skumgummielementet över papperselementet och återinstallera dem i filterhuset. 

Kontrollera att packningen sitter på plats under luftfiltret. Dra fast luftfiltrets vingmutter 
ordentligt. 

 
8. Sätt tillbaka luftrenarlocket och dra fast lockets vingmutter ordentligt. 
 
 

LUFTRENAR-
LOCK 

PAPPERSFILTER-
ELEMENT 

SKUMGUMMI- 
ELEMENT 

PACKNING 
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Oljebadtyp 
 
1. Avlägsna vingmuttern och lyft av luftrenarens lock och kåpa. 
 
2. Avlägsna luftfiltret från kåpan. Tvätta kåpan och filtret i varmt tvålvatten, skölj och låt det torka 

helt. Alternativt kan filtret rengöras i icke brännbart lösningsmedel och tillåtas torka helt. 
 
3. Doppa elementet i ren motorolja och krama ut överskottsoljan. Motorn kommer vid starten att 

ryka om alltför mycket olja finns kvar i skumgummit. 
 
4. Töm ut den använda oljan ur luftrenarhuset, tvätta bort eventuell ansamlad smuts med icke 

brännbart lösningsmedel, och torka huset torrt. 
 
5. Fyll på olja av samma för motorn rekommenderad typ och märke i luftfilterhuset till 

oljenivåmarkering. Oljemängd: 60 ml (2,0 US oz) 
 
6. Återmontera luftrenaren och dra fast vingmuttern ordentligt. 

 
 
RENGÖRING AV SEDIMENTKOPPEN 
 
1. Ställ bränsleventilen i läge OFF, och demontera därefter sedimentkoppen och O-ringen. 
 

 VARNING 

Motorbensin är ytterst lättantändlig 
och explosiv. 
 
Du kan brännas och skadas svårt 
vid hantering av bränsle. 
 
• Håll värme, gnistor och öppen låga 

på avstånd. 
• Hantera bränslet endast utomhus. 
• Torka omedelbart bort spill. 

 

VINGMUTTER 

LOCK 

LUFT-
RENAR-
LOCK 

OLJENIVÅ 

GALLER 

FILTER 

LUFT-
RENAR-
HUS 
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2. Tvätta sedimentkoppen och O-ringen i icke brännbart lösningsmedel och torka dem helt. 
3. Placera O-ringen i bränsleventilen och montera sedimentkoppen. Dra fast koppen ordentligt. 
4. Ställ bränsleventilen i läge ON och kontrollera att inge bränsle läcker ut. Byt O-ring i händelse 

av läckage. 

 
 
SERVICE PÅ TÄNDSTIFTET 
 
Rekommenderat tändstift: F7RTC eller ekvivalent. 
 

OBSERVERA  

Fel tändstift kan förorsaka skador på motorn. 
 
1. Koppla bort tändstiftskabeln, och rensa bort eventuellt skräp från området runt tändstiftet. 
 
2. Demontera tändstiftet med en tändstiftshylsa. 

 
 
3. Kontrollera tändstiftet visuellt. Byt om elektroderna är nedslitna eller om isolatorn är sprucken 

eller flisad. 
 

O-RING 

SEDIMENTKOPP 

TÄNDSTIFTSHYLSA 
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4. Mät gapet med ett bladmått. 
Gapet ska vara 0,70 - 0,80 mm (0,028 - 0,031”). Justera om så erfordras gapet genom att 
försiktigt böja sidoelektroden. 

 
5. Återmontera tändstiftet försiktigt med handkraft för att undvika korsgängning. 
 
6.  När tändstiftet är helt inskruvat, dra fast med en tändstiftsnyckel så att packningen trycks ihop. 
 

Dra därefter fast ytterligare 1/8 - 1/4 varv med hylsan. 
 

Vid montering av ett nytt tändstift ska detta dras fast 1/2 varv sedan det skruvats fast för hand 
till packningen. 

 

OBSERVERA  

Ett löst tändstift kan överhetta och skada motorn. 
Ett för hårt fastdraget tändstift kan skada gängorna i topplocket. 

 
7. Anslut tändstiftskontakten. 
 
JUSTERING AV TOMGÅNGSVARVTALET 
 
1. Starta motorn utomhus och låt den värmas upp till arbetstemperatur. 
 
2. För gasreglaget till dess långsammaste läge. 
3. Vrid gasreglagets stoppskruv så att normalt tomgångsvarvtal uppnås. 

Normalt tomgångsvarvtal: 1 400 ±150 rpm 

 
 
 

GASREGLAGETS STOPPSKRUV 
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SERVICE PÅ GNISTFÅNGARE (tillvalsutrustning) 
 
Din motor levereras inte fabriksutrustad med en gnistfångare. I vissa område är det olagligt att 
använda en motor utan gnistfångare. Kontrollera lokala lagar och bestämmelser. En gnistfångare 
är tillgänglig hos auktoriserade återförsäljare. 
 
Gnistfångaren ska servas varje 100:e driftstimme för att upprätthålla den avsedda funktionen. 
 
När motorn har arbetat är avgassystemet mycket hett. Låt avgasröret kallna före service på 
gnistfångaren. 
 
1. Avlägsna de tre 4 mm skruvarna från avgasavledaren och avlägsna avledaren. 
 
2. Avlägsna de fyra 5 mm skruvarna från ljuddämparens skydd och avlägsna skyddet. 
 
3. Avlägsna 4 mm skruven från gnistfångaren och ta gnistfångaren från ljuddämparen. 

 
 
4. Använd en borste för att avlägsna avlagringar från gnistfångaren galler. Var noga med att inte 

skada gallret. 
 

Gnistfångaren får ha springor eller hål. Byt gnistfångaren om den är skadad. 
 
5. Återmontera gnistfångaren, ljuddämparens skydd och avgasavledaren i omvänd ordningsföljd. 
 

 VARNING Använd aldrig motorn i skogsbevuxna områden utan en lämplig gnistfångare! Att 
göra det kan förorsaka brand! 

 

 

5 mm SKRUVAR 

4 mm SKRUV 

8 mm MUTTRAR 

GNIST-
FÅNGARE 

PACKNING 

SIL 

LJUDDÄMPARE 

LJUDDÄMPAR-
SKYDD 
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7. FÖRVARING/TRANSPORT 
 
ATT FÖRVARA DIN MOTOR 
 
Förberedelser för förvaring 
 
Korrekt förberedelse för förvaring är nödvändig för att hålla din motor problemfri och at den ska se 
bra ut. Följande åtgärder bidrar till att hindra rost och korrosion från att påverka din motors 
funktion och utseende, och kommer att göra motorn lättare att starta efter förvaring. 
 
Rengöring 
 
Om motorn har körts, låt den kallna i minst en halvtimme före rengöring. Rengör alla yttre ytorna. 
Bättra på eventuell skadad färg, och anbringa en tunn oljehinna på andra ytor. 
 

OBSERVERA  

 Användning av en trädgårdsslang eller högtryckstvätt kan också pressa in vatten i avgasrörets 
eller ljuddämparens öppningar. Vatten i luftrenaren dränker luftfiltret, och vatten som passerar 
genom filtret eller ljuddämparen kan komma in i cylindern och förorsaka skada. 

 

 Vatten som kommer i kontakt med en het motor kan förorsaka skada. Om motorn har körts, låt 
den kallna i minst en halvtimme före rengöring. 

 
Bränsle 
 
Motorbensin kommer att oxidera och nedbrytas under förvaringen. Gammal bensin gör motorn 
svårstartad och lämnar gummiavlagringar som blockerar bränslesystemet. Om bränslet i motorn 
nedbryts under förvaring kan förgasaren och andra komponenter i bränslesystemet behöva 
repareras eller bytas. 
 
Tiden under vilken bränsle kan kvarstå i bränsletanken och förgasaren utan att förorsaka problem 
varierar med faktorer såsom märke, förvaringstemperatur och om tanken är helt eller delvis fylld. 
Luften i en delvis fylld bränsletank påskyndar nedbrytningen. Höga temperaturer påskyndar också 
nedbrytningen. Nedbrytning av bränslen kan ske inom några få månader eller fortare om bensinen 
inte var färsk när du fyllde tanken. 
 
Distributörens begränsade garanti täcker inte skador på bränslesystemet eller motorprestanda till 
följd av försummade förberedelser för förvaring. 
 
Du kan förlänga bränslets förvaringstid genom att tillsätta en stabilisator, speciellt formulerad för 
ändamålet, eller du kan undvika nedbrytning av bränslet genom att dränera tanken och 
förgasaren. 
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ATT TILLSÄTTA BRÄNSLESTABILISATOR FÖR UTÖKAD FÖRVARING 
 
Vid tillsats av bränslestabilisator ska tanken fyllas med färskt bränsle. Om endast delvis fylld 
kommer luften i tanken att påskynda nedbrytning av bränslet. Om du har en behållare med bensin 
för påfyllning, säkerställ att den innehåller endast färsk bensin. 
 
1. Tillsätt bränslestabilisator enligt tillverkarens anvisningar. 
 
2. Kör motor i 10 minuter sedan stabilisatorn tillsatts bränslet för att säkerställa att den 

behandlade bensinen har ersatt den obehandlade bensinen i förgasaren. 
 
3. Stoppa motorn och stäng bränsleventilen. 
 
ATT DRÄNERA BRÄNSLETANKEN OCH FÖRGASAREN 
 
1. Placera en godkänd bränslebehållare under förgasaren, och använd en tratt för att undvika 

spill. 
 
2. Avlägsna dräneringsskruven och sedimentkoppen, och ställ bränsleventilen i läge ON (öppen). 

 
 
3. Skruva tillbaka dräneringsskruven och sedimentkoppen när allt bränsle dränerats ur tanken. 

Dra fast dem ordentligt. 
 
Åtgärder före förvaring 
 
1. Byt motoroljan. 
 
2. Avlägsna tändstiftet. 
 
 

BRÄNSLEVENTILENS SPAK 

O-RING 

SEDIMENTKOPP 

BRICKA 

DRÄNERINGSSKRUV 
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3. Häll en matsked (5 - 10 ml) ren motorolja i cylindern. 
 
4. Dra ut startsnöret upprepade gånger för att distribuera oljan i cylinder. 
 
5. Återmontera tändstiftet. 
 
6. Dra ut startsnöret sakta tills du känner ett motstånd. Detta stänger ventilerna och hindrar att 

fukt tränger in i cylindern. Låt startsnöret dras in sakta. 
 
Om motorn kommer att förvars med bränsle i tanken och förgasaren är det viktigt att minska risken 
för antändning av bensinångorna. Välj en väl ventilera förvaringsplats på avstånd från apparater 
som använder öppen låga såsom en panna, varmvattenberedare eller klädtork. Undvik områden i 
närheten av gnistalstrande elektriska motorer eller där elverktyg används. 
 
Undvik om möjlig förvaringsområden med hög fuktighet då detta befrämjar rost och korrosion. 
 
Om allt bränsle inte dränerats ur tanken ska bränsleventilen stå i läge OFF för att minska risken 
för bränsleläckage. 
 
Placera utrustningen så att motorn är placerad horisontalt. Att luta den kan förorsaka bränsle- eller 
oljeläckage. 
 
När motorn och avgassystemet kallnat, täck motorn för att hålla dammet borta. En het motor och 
avgassystem kan antända eller smälta vissa material. Använd inte plastduk som dammskydd. En 
icke porös täckning kommer att fånga fukt runt motorn och befrämja rost och korrosion. 
 
Om motorn är försedd med startbatteri ska detta laddas en gång varje månad under 
förvaringstiden. Detta förlänger batteriets livslängd. 
 
Uttag från förvaring 
 
Kontrollera din motor enligt anvisningarna i kapitlet KONTROLLER FÖRE ANVÄNDNING. 
 
Om bränslet dränerades före förvaringen ska tanken fyllas med färsk bensin. Om du har en 
behållare med bensin för påfyllning, säkerställ att den innehåller endast färsk bensin. Motorbensin 
oxiderar och kan nedbrytas med hartsbildning som följd. 
 
Om cylindern täcktes med olja under förberedelserna för förvaringen kan motor ryka vid kortvarigt 
uppstartning. Detta är normalt. 
 
TRANSPORT 
 
Låt motorn kallna minst 15 minuter efter körning innan den motordrivna utrustningen lastas på 
transportfordonet. En het motor och avgassystem kan förorsaka brännskador och antända vissa 
material. 
Håll motorn horisontal under transport för att minska risken för bränsleläckage. För 
bränsleventilens spak till läget OFF (från). 
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8. FELSÖKNING 
 

MOTORN STARTAR INTE Möjlig orsak Åtgärd 

1. Elstart: Kontrollera batteriet Batteriet urladdat. Ladda batteriet. 

2. Kontrollera 
manöverorganens 
inställningar 

Bränsleventil OFF. För spaken till ON. 

Choken i läge OPEN. För spaken till läge CLOSE om 
motorn är kall. 

Motorströmställaren i läge 
OFF. 

Ställ strömställaren i läge ON. 

3. Kontrollera bränslet. Slut på bränsle. Fyll på bränsle 

Dåligt bränsle. Motorn har 
förvarats utan konservering 
eller dränering av bränslet eller 
fyllts med dåligt bränsle. 

Dränera bränsletanken och 
förgasaren. Fyll på med färsk 
bensin. 

4. Avlägsna och kontrollera 
tändstiftet. 

Tändstiftet söndrigt, smutsigt 
eller med felaktigt gap. 

Justera gapet eller byt 
tändstift. 

Tändstiftet vått av bränsle 
(flödad motor). 

Torka och återmontera 
tändstiftet. Låt startmotorn 
arbeta med gasreglaget i läge 
FAST. 

5. Ta motorn till ett 
auktoriserat servicecenter 
eller konsultera 
verkstadshandboken. 

Blockerat bränslefilter, 
felfungerande förgasare eller 
tändning, fastbrända ventiler, 
etc. 

Byt eller reparera söndriga 
komponenter efter behov. 

 

LÅG MOTORKRAFT Möjlig orsak Åtgärd 

1. Kontrollera luftfiltret. Igensatta filterelement. Rengör eller byt filterelement. 

2. Kontrollera bränslet. Slut på bränsle. Fyll på bränsle 

Dåligt bränsle. Motorn har 
förvarats utan konservering 
eller dränering av bränslet eller 
fyllts med dåligt bränsle. 

Dränera bränsletanken och 
förgasaren. Fyll på med färsk 
bensin. 

3. Ta motorn till ett 
auktoriserat servicecenter 
eller konsultera 
verkstadshandboken. 

Blockerat bränslefilter, 
felfungerande förgasare eller 
tändning, fastbrända ventiler, 
etc. 

Byt eller reparera söndriga 
komponenter efter behov. 
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9. TEKNISK OCH KONSUMENTINFORMATION 
 
TEKNISK INFORMATION 
 
Serienumrets placering 

 
 
Anteckna motorns serienummer i utrymmet nedan. Serienumret behövs vid beställning av 
reservdelar och vid tekniska eller garantiförfrågningar. 
 
Motorns serienummer:  

 
Batterianslutningar för elstart 
 
Använd ett 12 volts batteri med minst 18 Ah kapacitet. 
 
Var noga med att inte ansluta batteriet med omvänd polaritet då detta kommer att korsluta 
laddningssystemet. Anslut alltid den positiva (+) batterikabeln till batteripolen innan den negativa (-
) batterikabeln anslut för så att dina verktyg inte kortsluter batteriet om de kommer i kontakt med 
en jordad del när pluskabeln ansluts. 
 

 VARNING 

Ett batteri kan explodera och 
förorsaka allvarliga personskador 
om du inte följer den korrekta 
proceduren 
Håll gnistor, öppen låga och 
tobaksrökning på avstånd från 
batteriet. 

 
1. Anslut batteriets positiva (+) kabel till startreläets anslutning som visas. 
2. Anslut batteriets negativa (-) kabel till en av motorns infästningsskruvar, ramskruv eller annan 

bra jordpunkt. 
3. Anslut batteriets positiva (+) kabel till den positiva (+) batteripolen som visas. 
4. Anslut batteriets negativa (-) kabel till den negativa (-) batteripolen som visas. 
5. Täck polerna och kablarnas ändar med fett. 
 
 

MOTORTYP 
SERIENUMMER 
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Fjärrkontrollänkar 
 
Gasreglagets och chokens spakar är försedda med hål för anslutning av fjärrlänkar. 
Nedanstående illustrationer visar exempel på anslutning av dragtråd och vajer i hölje. Vid 
användning av vajer ska en returfjäder monteras som visas. 
Gasreglagets friktionsmutter måste lossas när motorn kontrolleras med fjärrkontroller. 
 
G120F, G160/G200F(D), G160/G200F(D)-B, G160/G200F(D)-C: 
 

FJÄRRLÄNK TILL GASREGLAGE 

 
FJÄRRLÄNK TILL CHOKEREGLAGE 

 
 

NEGATIV (-) 
BATTERIKABEL 

POSITIV (+) BATTERIKABEL 

STARTRELÄ 

RETURFJÄDER GASREGLAGETS 
VRIDMUTTER 
 

Hölje för 
reglagevajer 

Hölje för 
dragtråd 

VAJER 

5 mm 
LÅSRING 

4mm SKRUV 

VAJERLÅS 

GASREGLAGE 

TILLVAL 

VAJERLÅS 

CHOKEREGLAGE 
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G240/G270/G340/G390/G420F(D), G240/G270F(D)-B, G340/G390F(D)-D: 
 

FJÄRRLÄNK TILL GASREGLAGE 

 
FJÄRRLÄNK TILL CHOKEREGLAGE 

 
 
Modifiering av förgasaren för drift på hög höjd 
 
På höga höjder över havet kommer bensin-luftblandningen att vara alltför fet. Prestanda kommer 
att sänkas, och bränsleförbrukningen kommer att öka. En mycket fet blandning kommer också att 
förorena tändstiftet och försvåra start av motorn. Drift under längre tid på höjder som överstiger 
konstruktionsvärdet kan öka utsläppen. 
 
Prestanda på höga höjer kan förbättras med speciella modifieringar i förgasaren. Om motorn alltid 
kommer att användas på höjder över 1 500 meter (5 000 fot) ska du låta återförsäljaren modifiera 
förgasaren. Denna motor kommer vid drift på hög höjd med förgasaren modifierad för drift på hög 
höjd att uppfylla kraven på avgasutsläpp under hela livslängden. 
 
 

RETURFJÄDER 

GASREGLAGETS 
VRIDMUTTER 

VAJER 

5 mm 
LÅSRING 

4 mm SKRUV 

VAJERLÅS 

GASREGLAGE 

TILLVAL 

VAJERLÅS CHOKEREGLAGE 
 

Hölje för 
reglagevajer 

Hölje för 
dragtråd 
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Även med modifierad förgasare kommer motoreffekten att sjunka cirka 3,5 % för varje 300 meter 
(1 000 fot) höjdökning. Höjdens inverkan på motoreffekten är ännu större om förgasaren inte 
modifieras. 
 

OBSERVERA  

När förgasaren har modifierats för drift på hög höjd kommer bränsle-luftblandning att vara för 
mager för drift på låg höjd. Drift på höjder lägre än 1 500 meter (5 000 fot) med modifierad 
förgasare kan medföra att motorn överhettas med svåra motorskador som följd. Om motorn ska 
användas på låg höjd ska du låta återförsäljaren återställa förgasaren till fabriksspecifikationerna. 
 
Syresatta bränslen 
 
Vissa konventionella motorbensiner blandas med alkohol- eller eterföreningar. 
Dessa bensiner benämns syresatta bränslen. 
För att uppfylla normerna för ren luft används syresatta bränslen i vissa områden för att sänka 
avgasutsläppen. 
 
Om du använder syresatt bränsle, säkerställa att den är blyfri och uppfyller minimikraven för 
oktantalet. 
 
Försök bekräfta innehålet i bränslet innan du använder syresatt bränsle. I vissa områden måste 
denna information anges på pumpen. 
 
Nedanstående är de av EPA godkända procentsatserna syretillsatser: 
 
ETANOL -------------- (etyl- eller spannmålsalkohol) 10 volymprocent 

Du kan använda bensin som innehåller upp till 10 volymprocent etanol. 
Bensin som innehåller etanol kan marknadsföras under namnet ”Gasohol”. 

MTBE ------------------ (metyltertiärbutyleter) 15 volymprocent 
Du kan använda bensin som innehåller upp till 10 volymprocent MTBE. 

METANOL ----------- (metylalkohol eller träsprit) 5 volymprocent 
Du kan använda bensin som innehåller upp till 5 volymprocent metanol under 
förutsättning att den även innehåller hjälplösningsmedel och 
korrosionsinhibitorer för att skydda bränslesystemet. Bensin med mer än 5 
volymprocent metanol kan förorsaka startsvårigheter och/eller sänkta 
prestanda. Den kan även skada delar av metall, gummi och plast i 
bränslesystemet. 

 
Om du märker oönskade driftssymptom, försök med bränsle från en annan bensinstation eller 
märke. 
 
Skada på bränslesystemet eller sänkta prestanda till följd av användning av syresatt bränsle med 
högre procentsatser oxygenater än de ovan angivna täcks inte av garantin. 
 
Information om utsläppskontroll 
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Utsläppskällor 
 
Förbränningsprocessen alstrar kolmonoxid, kväveoxider och kolväten. Kontroll av kolväten och 
kväveoxider är mycket viktigt eftersom, under vissa förhållanden, de reagerar och formar 
fotokemisk smog vid solbestrålning. Kolmonoxid reagerar inte på samma sätt men är toxisk. 
 
Denna motor använder magra inställningar i förgasaren för att minska utsläppen av kolmonoxid, 
kväveoxider och kolväten. 
 
Manipulering och ändring 
Manipulering eller ändring i kontrollsystemet för utsläpp kan öka utsläppen över den i lagen tillåtna 
gränsen. Bland åtgärder som innebär manipulering ingår: 
 

 Avlägsnande eller ändring på någon del av insugnings-, bränsle- eller avgassystemen. 

 Ändring eller förbikoppling av varvtalsregulatorns länkar eller hastighetsreglerande mekanism 
för att uppnå motorvarvtal utanför konstruktionsparametrarna. 

 
Problem som kan påverka utsläpp 
 
Om du är medveten om något av följande symptom ska du låta återförsäljaren kontrollera och 
reparera motorn. 
 

 Motorn är svårstartad eller ”tjuvstannar” efter start. 

 Ojämnt tomgångsvarvtal 

 Misständning eller baktändning vid belastning. 

 Eftertändning (baktändning). 

 Svart avgasrök eller hög bränsleförbrukning. 
 
Utbytesdelar 
 
De utsläppskontrollerande systemen på din motor har konstruerats, byggts. Vi rekommenderar 
användning av originaldelar när du låter utföra underhåll. Dessa originalreservdelar är tillverkade 
till samma standarder som originaldelarna varför du kan vara säker på deras prestanda. 
Användning av andra än originaldelar kan äventyra det utsläppskontrollerande systemets 
effektivitet. 
 
En tillverkare av eftermarknadsdelar påtar sig inget ansvar för att delen inte kommer att påverka 
utsläppet negativt. Delens tillverkare måste garantera att användning av delen inte resulterar i att 
motorn inte uppfyller kraven för utsläpp. 
 
Underhåll 
 
Följ underhållsschemat. Kom ihåg att detta schema grundas på förutsättningen att din maskin 
kommer att användas för avsett ändamål. Kontinuerlig drift med hög belastning eller i höga 
temperaturer eller användning i ovanligt fuktiga eller dammiga miljöer kräver oftare återkommande 
service. 
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Justeringar på motorn 
 

KOMPONENT SPECIFIKATION 

Tändstiftsgap 
0,70-0,80 mm 
(0,028-0,031”) 

Ventilspel 
INSUG: 0,15 ±0,02 mm (kall motor) 
AVGAS: 0,20 ±0,02 mm (kall motor) 

Övriga justeringar Ytterligare justeringar erfordras inte 

 
KONSUMENTINFORMATION 
 
Publikationer 
 
Dessa publikationer tillhandahåller ytterligare information för underhåll och reparation av din 
motor. Du kan beställa dem från återförsäljaren. 
 
Reservdelskatalog 
 
Denna manual tillhandahåller en komplett, illustrerad reservdelförteckning. 
 
SNABBREFERENS 
 

Motorolja 

Typ SAE 10W-30, API SE eller SF, för normal användning 

Kapacitet 
G120F: 0,6 l G160/G200F(D): 0,6 l 
G240/G270F(D): 1,1 l 
G340/G390/G420F(D): 1,1 l 

Tändstift 
Typ F7RTC eller ekvivalent. 

Gap 0,07 mm - 0,08 mm (0,028 - 0,031 tum) 

Förgasare Tomgångsvarvtal 1 400 rpm ±150 rpm 

Underhåll 

Efter varje 
användning 

Kontrollera oljenivån i motorn. Kontrollera luftfiltret. 

Efter första 20 
driftstimmarna 

Byt motoroljan. 

Därefter Se underhåll 
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10. Specifikationer 
 

Modell G120F G160F(D) G200F(D) G160F(D)-B G200F(D)-B G160F(D)-C G200F(D)-C 

Typ En cylinder, 4-takt, forcerad luftkylning, OHV 

Märkeffekt 
(kW/3 600 rpm) 

2,5 3,1 3,8 3,1 3,8 3,1 3,8 

Max vridmoment 
(Nm/rpm) 

7,5 
3 000 

10,5 
3 000 

13 
3 000 

20 
1 500 

22 
1 500 

20 
1 500 

24 
1 500 

Bränsleförbrukning 
(g/kWh) 

≤395 

Tomgångsvarvtal 1 400 ±150 

Varvtalsvariationernas 
förhållande 

≤10 % 

Kraftöverföringssätt - - - Koppling Kedja 

Nedväxling - - - 2:1 

Buller (≤) 70 

Diameter x slaglängd 
(mm) 

60x42 68x45 68x54 68x45 68x54 68x45 68x54 

Slagvolym 
(cm³) 

118 163 196 163 196 163 196 

Kompressionsförhållande 8,5:1 

Smörjning Stänk 

Startmetod Återgående snörstart (återgående snörstart/elektrisk startmotor) 

Rotation Moturs (sett mot kraftuttaget) 

Ventilspel Insugsventil: 0,10 mm - 0,15 mm, avgasventil: 0,15 mm - 0,20 mm 

Tändstiftsgap 0,7 mm - 0,8 mm 

Tändning Transistoriserad magnettändning 

Luftrenare Halvtorr, oljebad, skumgummifilter 

Dimensioner (längd) 
(mm) 

305 312 312 391 391 342 342 

Dimensioner (bredd) 
(mm) 

341 362 376 362 376 362 376 

Dimensioner (höjd) 
(mm) 

318 335 335 335 335 335 335 

Vikt netto 
(kg) 

13 15 (18) 16 (19) 19 (22) 20 (23) 15,5 (18,5) 16,5 (19,5) 
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Modell G180F(D) G210F(D) G240F(D) G270F(D) G240F(D)-B G270F(D)-B G240F(D)-C G270F(D)-C 

Typ En cylinder, 4-takt, forcerad luftkylning, OHV 

Märkeffekt 
(kW/3 600 rpm) 

3,2 4,0 5,1 5,8 5,1 5,8 5,1 5,8 

Max vridmoment 
(Nm/rpm) 

11 
3 000 

13 
3 000 

16,5 
3 000 

19 
3 000 

32 
1 500 

37 
1 500 

32 
1 500 

37 
1 500 

Bränsleförbrukning 
(g/kWh) 

≤395 

Tomgångsvarvtal 1 440 ±150 

Varvtalsvariationernas 
förhållande 

≤10 % 

Kraftöverföringssätt   - - Koppling Kedja 

Nedväxling   - - 2,1 

Buller (≤) 70 80 

Diameter x slaglängd 
(mm) 

70x46 70x55 73x58 77x58 73x58 77x58 73x58 77x58 

Slagvolym 
(cm³) 

177 212 242 270 242 270 242 270 

Kompressionsförhållande 8,5:1 8,2:1 

Smörjning Stänk 

Startmetod Återgående snörstart (återgående snörstart/elektrisk startmotor) 

Rotation Moturs (sett mot kraftuttaget) 

Ventilspel Insugsventil: 0,10 mm - 0,15 mm, avgasventil: 0,15mm - 0,20 mm 

Tändstiftsgap 0,7 mm - 0,8 mm 

Tändning Transistoriserad magnettändning 

Luftrenare Halvtorr, oljebad, skumgummifilter 

Dimensioner (LxBxH) 
(mm) 

342x376x335 380x430x410 440x430x410 405x430x410 

Vikt netto 
(kg) 

16 (19) 17 (20) 25 (28) 26 (29) 29 (32) 30 (33) 28 (31) 29 (32) 
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Modell G340F(D) G390F(D) G340F(D)-D G390F(D)-D G420F(D) 

Typ En cylinder, 4-takt, forcerad luftkylning, OHV 

Märkeffekt 
(kW/3 600 rpm) 

7 8,3 7 8,3 8,5 

Max vridmoment 
(Nm/rpm) 

23,5 
3 000 

26,5 
3 000 

45 
1 500 

50 
1 500 

28 
3 000 

Bränsleförbrukning 
(g/kWh) 

≤395 

Tomgångsvarvtal 1 400 ±150 

Varvtalsvariationernas förhållande ≤10 % 

Kraftöverföringssätt - - Kugghjul  

Nedväxling - - 2:1  

Buller (≤) 80 

Diameter x slaglängd 
(mm) 

82x64 88x64 82x64 88x64 90x66 

Slagvolym 
(cm³) 

337 389 337 389 420 

Kompressionsförhållande 8:1 8,3:1 

Smörjning Stänk 

Startmetod Återgående snörstart (återgående snörstart/elektrisk startmotor) 

Rotation Moturs (sett mot kraftuttaget) 

Ventilspel Insugsventil: 0,10 mm - 0,15 mm, avgasventil: 0,15 mm - 0,20 mm 

Tändstiftsgap 0,7 mm - 0,8 mm 

Tändning Transistoriserad magnettändning 

Luftrenare Halvtorr, oljebad, skumgummifilter 

Dimensioner (LxBxH) 
(mm) 

405x450x443 440x450x443 405x452x443 

Vikt netto 
(kg) 

31 (34) 33 (36) 32 (35) 
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11. Elscheman 
 
TÄNDNINGSBRYTARE 

 IG E ST BAT  BI SVART Br BRUN 

FRÅN ○ ○    Y GUL R RÖD 

TILL      W VIT G GRÖN 

START   ○ ○      

 

 
 

START- 
MOTOR 

STARTRELÄ 

BATTERI 

LIKRIKTARE SÄKRING 

TÄNDNINGSBRYTARE 

STRÖM-
BRYTARE 

TÄNDSPOLE 

TRANSISTORISERAD 
TÄNDNINGSENHET 

TÄND-
STIFT 

OLJENIVÅ-
BRYTARE 

OLJELARMENHET 

KONTROLLENHET 
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Motortyp med oljelarm och utan elstart 
 

BI SVART 

Y GUL 

G Grön 

 

 
 
 

TRANSISTORISERAD 
TÄNDNINGSENHET 

TÄNDNINGS-
BRYTARE 

TÄND-
STIFT 

OLJENIVÅ-
BRYTARE 

OLJELARMENHET 
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12. TILLVALSDELAR 
 
BATTERI 
 
Använd ett 12 V batteri med kapaciteten 18 Ah eller mer. 

 

 

OBSERVERA Växla inte polariteten. Svåra skador på 
motorn och/eller batteriet kan inträffa. 

 

   

 VARNING Ett batteri kan explodera och förorsaka allvarliga personskador om du inte 
följer den korrekta proceduren 

 

Håll gnistor, öppen låga och tobaksrökning på avstånd från batteriet. 
 
Kontrollera elektrolytens nivå för att säkerställa att det är mellan markeringarna på höljet. Om 
nivån är under lägre markeringen, avlägsna locken och fyll på med destillerat vatten så att 
elektrolyten når övre markeringen. Elektrolyten i cellerna ska ha samma nivå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importör:    Veljekset Keskinen Oy 
    Onnentie 7, 63610 Tuuri, FINLAND 
    Tel. +358 10 770 7000 

ÖVRE NIVÅ 

UNDRE NIVÅ 


