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Mul  maskin 4-i-1 med bensinmotor
Förklaring av symboler

Följande anvisningar kan ledsagas av 
symboler på maskinen,  llbehöret och/eller i 
bruksanvisningen:

Varnar för faror och risker.

Läs bruksanvisningen och 
säkerhetsföreskri  erna noga 
innan du börjar använda 
maskinen. Spara bruksanvisningen 
för eventuell senare användning 
och låt den medfölja om du 
överlämnar maskinen  ll en annan 

Bär ögonskydd, hörselskydd och 
hjälm när du använder maskinen.

Bär skyddshandskar när du 
använder maskinen.

Bränsle är brandfarligt. Undvik a   
röka eller använda öppen eld på 
platser där bränsle hanteras eller 
förvaras.

Undvik a   vidröra ljuddämparen, 
motorn och andra delar på 
maskinen under användning, då 
de kan bli mycket varma. 

Se upp med föremål som 
slungas ut ur maskinens 
roterande delar. Se  ll a   alla 
säkerhetsavskärmningar är korrekt 
monterade.

Håll åskådare, barn och djur på 
minst 15 meters avstånd från 
arbetsområdet.

Anger blandningsförhållandet 
mellan bensin och olja.

Anger rota  onsriktningen och 
utslungningsriktningen vid 
användning.

Anger a   maskinen inte får 
användas med sågklinga.

Anger maskinens bullernivå.

Anger säkerhetsavståndet  ll 
lu  ledningar.
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Säkerhetsföreskri  er

Maskinen får inte användas av personer 
(inklusive barn) med nedsa   fysisk, mental 
eller sensorisk förmåga eller med bris  ällig 
erfarenhet och kunskap, om det inte sker 
under uppsikt och de har instruerats i korrekt 
användning av maskinen av en person som 
ansvarar för deras säkerhet. 
Håll barn under uppsyn så a   de inte leker 
med maskinen.
Läs bruksanvisningen och 
säkerhetsföreskri  erna noga innan du börjar 
använda maskinen.
Sä   dig in i hur maskinen fungerar och ska 
användas. 
Använd endast maskinen för det avsedda 
sy  et. 
Du ansvarar som användare för a   maskinen 
används säkert och korrekt.
Använd all  d lämplig personlig 
skyddsutrustning när du använder och 
hanterar maskinen och dess  llbehör. 
Då maskinen vibrerar under användning 
bör du regelbundet ta pauser under arbetet 
och inte överskrida den maximala dagliga 
dri  s  den.
Var all  d uppmärksam på omgivningen när du 
använder maskinen. 
Oljudet från maskinen kan göra så a   du 
inte hör varningar från personer och fordon i 
närheten av dig.
Maskinen får endast användas utomhus i torrt 
väder eller med  llräcklig belysning. 
Motorn får inte startas eller köras inomhus 
e  ersom avgaserna medför risk för 
kolmonoxidförgi  ning!
Använd endast den typ av bränsle som anges 
under Tekniska specifi ka  oner. 
Bränsle får endast hanteras, blandas och fyllas 
på utomhus. 

Låt motorn svalna före påfyllning av bränsle 
för a   undvika risk för brand. 
Torka av eventuellt spillt bränsle och se  ll a   
tanklocket sluter tä   för a   undvika spill. 
Förvara bränsle utom räckhåll för barn i en 
tydligt märkt och godkänd behållare. 
Inspektera maskinen och dess utrustning och 
 llbehör avseende tecken på skador, slitage 

och defekter före varje användning. 
Byt skadade, nerslitna eller defekta delar. 
Använd endast originalreservdelar och -
 llbehör. 

Kontrollera a   alla säkerhetsanordningar 
fi nns på plats och fungerar korrekt. 
Säkerhetsanordningarna får inte sä  as ur 
funk  on. 
Undvik a   modifi era maskinen på något sä  . 
Kontrollera a   alla skruvar, bultar, mu  rar och 
liknande är ordentligt åtdragna. 
Använd inte maskinen om den inte är 
komple   och i felfri    llstånd. 
Följ alla underhållsanvisningar.
Se  ll a   hålla motorns delar, inklusive 
ljuddämparen och bränsletanken, rena för a   
undvika risk för brand. 
Stäng av motorn och låt den svalna helt innan 
du lägger ifrån dig maskinen, transporterar 
den eller ställer den  ll förvaring. 
Stäng av motorn innan du förfl y  ar dig från 
e   arbetsområde  ll e   annat. 
Observera a   det tar en liten stund innan de 
roterande delarna stannar när du stänger av 
motorn.
Ta all  d av tändha  en från tänds   et innan 
du lämnar maskinen, avlägsnar blockeringar, 
byter  llbehör eller u  ör inspek  on, 
justeringar eller underhåll på maskinen. 
Undvik a   vidröra tänds   et eller tändha  en  
under användning, e  ersom det kan medföra 
risk för elstöt.



SVE 4

Ta bort eller avskärma alla främmande 
föremål på arbetsområdet så a   maskinen 
inte kan komma i kontakt med dem. 
Maskinens roterande delar får inte vidröra 
något när du startar motorn. 
Stäng omgående av motorn om du träff ar e   
främmande föremål med maskinen och den 
börjar vibrera onormalt. 
Inspektera maskinen och åtgärda eventuella 
skador innan du återupptar arbetet.
Håll i maskinen med båda händerna på 
handtagen. 
Stå all  d på marken och se  ll a   ha e   bra 
fo  äste, i synnerhet vid arbete i slu  ningar 
eller på gla  , ojämnt eller lerigt underlag. 
Arbeta all  d uppåt i slu  ningar, aldrig nedåt. 
Planera arbetet. Observera a   avklippta 
växtdelar på marken kan medföra snubbelrisk. 

Översikt

1. Röjsågs-/grästrimmer  llsats
2. Trimmerspole
3. Trimmertråd
4. Avskärningskniv
5. Skyddsskärm
6. Motorsågs  llsats
7. Svärd
8. Sågkedja
9. Lock på kedjeoljetank
10. Häcksax  llsats
11. Handtag för vinkling
12. Skär
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13. Skyddskåpa för svärd
14. Skyddsskenor för skär
15. Röjsågsklinga
16. Låsvred för  llsats
17. S   
18. Stödhandtag
19. Huvudströmbrytare
20. Säkerhetsknapp
21. Gashandtag
22. Ögla för bärsele
23. Tändha  
24. Lu  fi lterlock
25. Choke
26. Starthandtag
27. Ljuddämpare

Förberedelser

Montera stödhandtagets (18) två delar runt 
det övre ska  et med 4 insexskruvar med den 
medföljande insexnyckeln.

Haka fast bärselen i öglan (22) på det övre 
ska  et. Om du under arbetet får problem kan 
du frigöra dig från maskinen genom a   dra i 
utlösaren på bärselen.
Denna funk  on får endast utny  jas i nödfall, 
då den kan medföra skada på maskinen!
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Förberedelse som röjsåg/grästrimmer
Montera skyddsskärmen (5) på röjsågs-
/grästrimmer  llsatsen med 4 skruvar 
med skruvmejseln på den medföljande 
tänds   snyckeln.

Demontera låsmu  ern och y  erfl änsen 
genom a   blockera axeln med insexnyckeln 
och skruva av låsmu  ern medurs med 
tänds   snyckeln.

Montering av trimmerspole
Sä   på innerfl änsen och y  erfl änsen på axeln 
enligt bilden. Vrid trimmerspolen moturs 
för a   spänna fast den (obs: vänstergänga) 
medan du håller fast axeln med insexnyckeln. 

Montering av röjsågsklinga
Sä   på innerfl änsen på axeln. Lägg 
röjsågsklingan på innerfl änsen enligt bilden. 
Se  ll a   vända röjsågsklingan korrekt i 
förhållande  ll rota  onsriktningen. Sä   på 
y  erfl änsen och hä  an på axeln. Spänn fast 
röjsågsklingan genom a   vrida låsmu  ern 
moturs (obs: vänstergänga) medan du håller 
fast axeln med insexnyckeln.
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Förberedelse som motorsåg
Demontera mu  ern över locket med 
tänds   snyckeln. Ly   av locket.

Lägg sågkedjan (8) i spåret runt svärdet 
(7) och se  ll a   sågkedjans tänder pekar i
rota  onsriktningen som visas (a) på pla  an.
Spänn sågkedjan så a   det bildas en ögla 
bakom svärdet.
Lägg öglan runt tandhjulet (e) och placera 
svärdet så a   kedjesträckaren (c) och 
styrs   et (b) håller det på plats. 

Sä   på locket igen och skruva fast det genom 
a   dra åt mu  ern lä  .

Ly   änden av svärdet uppåt och vrid 
kedjesträckarskruven (d) med en skruvmejsel. 
Dra kedjan uppåt olika ställen på svärdet. Den 
ska kännas spänd men ska kunna dras upp lite, 
ca 2 mm. Dra åt mu  ern på locket medan du 
ly  er änden av svärdet uppåt.
Skruva av locket (9) från kedjeoljetanken och 
fyll på kedjeolja. 

Kedjeoljemängden är fabriksinställd på 
medelnivå men kan regleras om så önskas.
Tryck in kedjeoljeskruven lä   med en 
skruvmejsel och vrid moturs för a   öka 
oljemängden från oljepumpen eller medurs 
för a   minska oljemängden.

Vid lägsta inställning räcker en full 
kedjeoljetank  ll ca 40 minuters dri  .
Sä   skyddskåpan (13) in över svärdet när 
motorsågs  llsatsen inte används.

a e

d

b

c
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Förberedelse som häcksax
Tryck handtagen för vinkling (11) mot 
varandra och luta häcksaxskäret (12)  ll 
önskad vinkel från 120-270 grader. Släpp 
handtagen och se  ll a   de går korrekt i 
ingrepp med varandra. 

Smörj skäret med en lä   olja eller smörjspray 
före varje användning och regelbundet under 
användning.
Sä   skyddskenorna (14) på skäret (12) när 
häcksax  llsatsen inte används.
Montering av  llsats
Lossa låsvredet (16) och dra ut s   et (17).
Skjut  llsatsens ska   in i monteringsdelen 
så a   drivaxeln i ska  et går i ingrepp med 
drivsockeln i motordelens ska  . 

Observera a   hålet i  llsatsen ska vara mi   för 
s   et så a    llsatsen låses fast med hjälp av 
s   et när du släpper den igen. 
Spänn fast delarna genom a   dra åt låsvredet 
(16) igen.

Påfyllning av bränsle

Blanda blyfri 95-oktanig bensin och 
tvåtaktsolja för trädgårdsmaskiner i 
förhållandet 40:1 (1 liter bensin  ll 2,5 cl 
tvåtaktsolja) i en lämplig behållare. Skaka 
blandningen ordentligt före påfyllning. Använd 
inte oljeblandad bensin som har stå   i mer än 
en månad.
Skruva av locket på bränsletanken och fyll på 
oljeblandad bensin med hjälp av en tra   eller 
en behållare med hällpip. Skruva på locket 
igen.
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Start av motor

Lägg maskinen på marken så a    llsatsens 
roterande delar inte vidrör något. 
Tryck minst sex gånger på primerknappen för 
a   mata fram bränsle  ll förgasaren.

Sä   huvudströmbrytaren (19) i läget I.

Skjut choken (25)  ll läget  

Håll maskinen mot marken med din ena hand. 
Dra 3-5 gånger i starthandtaget (26). Håll i 
starthandtaget när startsnöret dras in igen så 
a   starthandtaget inte slår in mot motorn. 

Skjut choken  ll mi  läget.
Dra i starthandtaget  lls motorn startar men 
stannar igen. 
Skjut nu choken  ll läget 
Dra i starthandtaget  lls motorn startar. Låt 
motorn värmas upp på tomgång i 1-2 minuter 
innan du börjar använda maskinen.
Tryck in säkerhetsknappen (20) och tryck på 
gashandtaget (21) för a   ak  vera  llsatsens 
roterande delar.

Avstängning av motor
Släpp gashandtaget och låt motorn svalna på 
tomgång i 1-2 minuter. 
Sä   huvudströmbrytaren i läget 0.
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Användning 

Förbered och montera den  llsats du vill 
använda med maskinen. 
Starta motorn och låt den värmas upp. 
Håll i maskinen med båda händerna under 
användning.
Användning som röjsåg/grästrimmer
Luta maskinen lite bakåt och för den från sida 
 ll sida med en lugn svepande rörelse framför 

dig i den önskade höjden. Slå trimmerspolen 
lä   mot marken för a   mata fram mer 
trimmertråd. Trimmertråden skärs av 
automa  skt när den träff ar avskärningskniven 
(4) på sidan av skyddsskärmen.
Se upp så a   röjsågsklingan eller 
trimmertråden inte kommer i kontakt med 
hinder såsom murar, stenar och stolpar.
Trimma all  d längs hinder, aldrig in mot dem.
När trimmerspolen är tom ska du påföra ny 
trimmertråd eller byta trimmerspolen.
Användning som häcksax
Använd först en grensax för a   klippa alla 
grenar som är tjockare än häcksaxens 
kapacitet och ta bort dem från häcken.
För maskinen från sida  ll sida med en lugn 
svepande rörelse och ge den  d a   arbeta 
sig igenom. Börja nedifrån och arbeta dig 
uppåt. Om häcken är mycket tät kan det vara 
nödvändigt a   klippa den i fl era omgångar.
Om skäret träff ar e   hinder och blockeras 
ska du omgående släppa gashandtaget så a   
skäret stoppar, e  ersom maskinen annars 
kan ta skada. Stäng av motorn och avlägsna 
blockeringen.
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Användning som motorsåg
Motorsågs  llsatsen är avsedd för lä  are 
beskärningsuppgi  er i trädgården. 
Tunna grenar kan normalt beskäras med e   
enkelt sni  . 
Tjockare grenar bör beskäras med fl era sni   
för a   undvika a   grenen bryts av och drar av 
bark in mot stammen. De  a gör du genom a   
först såga e   spår på undersidan av grenen 
och sedan såga grenen ovanifrån så a   sni  en 
möts.

Det kan vara en fördel a   såga av grenar en 
liten bit från stammen och sedan såga av den 
resterande stumpen helt inne vid stammen 
enligt bilden.

Om det är risk för a   trädet blöder bör det 
förseglas e  er avslutad beskärning.

Underhåll av motor

Lu  fi lter
Rengör lu  fi ltret var 12:e dri  s  mme eller 
o  are om maskinen används i dammiga
miljöer.
Skruva av skruven från lu  fi lterlocket (24). 
Ly   av lu  fi lterlocket och ta av hä  an över 
lu  fi ltret. Torka delarna med en fuk  g trasa. 

Tvä  a fi lterelementet i varmt va  en med lite 
diskmedel. Kläm inte lu  fi ltret, utan låt det 
lu  torka. Häll lite ren motorolja på det och 
montera alla delar igen.
Om lu  fi ltret är u  jänt eller har gå   sönder 
ska det bytas.
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Bränslefi lter
Frigör packningen mellan bränsleslangen 
och bränsletanken, ly   upp den och ly   
bränslefi ltret upp ur bränsletanken.

Rengör bränslefi ltret i lite ren bensin. 
Använd eventuellt en liten mjuk borste 
eller fl askborste. Montera bränslefi ltret och 
packningen igen.
Tänds   
Motorn ska vara kall innan du arbetar med 
tänds   et. 
Ta av tändha  en (23) och skruva av tänds   et 
med den medföljande tänds   snyckeln.
Om elektroden är smutsig ska du rengöra 

den med en fi n mässingsborste eller byta 
tänds   et. Kontrollera med e   bladmå   a   
elektrodavståndet är 0,6-0,7 mm och justera 
det vid behov.

Underhåll av  llsatser

Ta bort växtrester och smuts från  llsatserna 
med en borste eller en hårt urvriden trasa 
e  er varje användning. 
Skruva regelbundet av smörjskruvarna från 
 llsatserna och inspektera smörjfe  snivån. 

Fyll vid behov på smörjfe   med en fe  press 
och skruva i smörjskruvarna igen.
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Grästrimmer:
Kontrollera a   det är  llräckligt med 
trimmertråd (3) i trimmerspolen (2) och 
byt vid behov trimmerspolen eller påför ny 
trimmertråd.
Röjsåg:
Slipa regelbundet röjsågsklingan (15). Se 
 ll a   den all  d är i balans för a   undvika 

onödiga vibra  oner.
Häcksax:
Smörj skäret (12) med smörjspray eller en lä   
olja före, under och e  er användning.
Inspektera regelbundet smörjfe  snivån 
i  llsatsen och fyll vid behov på med en 
fe  press genom smörjnipplarna.
Grensåg:
Kontrollera a   sågkedjan (8) smörjs 
automa  skt under användning, t.ex. genom 
a   lägga e    dningspapper på marken och 
kontrollera om det kommer kedjeolja på det 
när du låter kedjan rotera över det.

Förvaring

Innan du ställer undan delarna  ll förvaring 
ska du smörja alla metalldelar med smörjspray 
eller en lä   olja för a   undvika korrosion. 
Förvara alla delar torrt, damm- och fros  ri  . 
I samband med vinterförvaring bör du skruva 
ur tänds   et, hälla 1-2 cl tvåtaktsolja i hålet 
och långsamt dra ut startsnöret några få 
gånger innan du monterar tänds   et igen. 
Töm bränsletanken om du inte ska använda 
maskinen under en längre period.
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Problemlösning

Problem Möjlig orsak Möjlig lösning

Motorn kan inte 
startas.

Ingen gnista från tänds   et. Inspektera tänds   ets elektrod.
Dra åt tänds   et.
Sä   på tändha  en korrekt.

Motorn är sur. Ta ut tänds   et, torka av det med en 
trasa och sä   i det igen.

Lu  fi ltret är smutsigt. Rengör lu  fi ltret eller byt det vid 
behov.

Bränsletanken är tom. Fyll på rent bränsle.

Motorn går ojämnt 
eller dör kort e  er 
start.

Choken är felak  gt inställd. Justera choken enligt beskrivningen.

Problem med förgasaren. Kontakta en fackman.

Kra  ig avgasrök. Blandningsförhållandet 
mellan bensin och 
tvåtaktsolja är felak  gt.

Använd rent bränsle med det angivna 
blandningsförhållandet mellan bensin 
och tvåtaktsolja.

Tillsatsen roterar 
inte.

Axlarna i ska  en har inte gå   
i ingrepp.

Montera  llsatsen igen.

Tillsatsens skärverktyg är 
blockerat.

Avlägsna blockeringen.

Kopplingen är defekt. Kontakta en fackman.

Skärverktyget 
arbetar inte 
eff ek  vt.

Skärverktyget är slö  . Slipa eller fi la skärverktyget och smörj 
det.

Arbetsmaterialet är för 
tjockt, tä   eller kra  igt för 
maskinen.

Undvik a   överbelasta maskinen.

Motorsågen kan 
inte såga eller 
skapar mycket fi nt 
sågspån.

Kedjan är slö. Fila kedjan.

Kedjan är inte monterad 
korrekt.

Montera och justera kedjan enligt 
beskrivningen.

Fel vid den automa  ska 
kedjesmörjningen.

Kontrollera a   kedjesmörjningen 
fungerar korrekt och justera vid behov.
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Tekniska specifi ka  oner

Motortyp: 1-cylindrig 2-takts, luftkyld
Slagvolym: 51,7 cm3
Eff ekt: 1,5 kW
Motorhas  ghet: 7500 v/min
Bränsle: 40:1 blyfri bensin 95 oktan 

och tvåtaktsolja
Bränsletank: 1300 ml
Ska  diameter: Ø26 mm

Grästrimmer  llsats:
Trimmertråd:  400 cm × Ø2,4 mm
Skärbredd:  Ø420 mm

Röjsågs  llsats:
Klinga (3 tänder): Tjocklek 1,4 mm
Centrumhål  25,4 mm
Skärbredd:  Ø255 mm

Häcksax  llsats:
Svärdlängd:  440 mm
Skärlängd: 400 mm

Grensågs  llsats:
Svärd och kedja: 10” OREGON
Kedja: 3/8” (1,27 mm)
Kedjeoljetank:  150 ml
Skärlängd: 255 mm

Service och hotline

Kontakta NFT ApS på telefon eller e-post vid 
eventuella frågor gällande korrekt användning 
och/eller reservdelar.
NFT ApS, Friis Hansens Vej 12f, DK7100 Vejle
Tfn: +45 70 20 95 96
E-post: service@n  -aps.dk
www.n  -aps.dk

EG-försäkran om överensstämmelse

NFT ApS, Friis Hansens Vej 12F, 7100 Vejle, 
Danmark.
Vi intygar härmed a   maskinen:
Mul  maskin 4-i-1 med bensinmotor, GARDEN, 
modell nr: 36030 (DGN-WL520B)
är  llverkad i överensstämmelse med följande 
EU-direk  v:
2006/42/EC, 2014/30/EU.
Följande harmoniserade standarder  llämpas:
EN ISO 11680-1:2011, EN ISO 11806-1:2011, 
EN ISO 10517:2019.
EN 55012:2007+A1:2009, EN ISO 14982:2009.
AfPS GS 2019:01 PAK.

24-08-2021, 7100 Vejle, Danmark. 

Peter Stefan Schou, direktör




