
Et selskap i Atlas Copco-gruppen
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Honda løvblåser
HHb25

InsTrUKsJonsboK
(Oversatt fra original instruksjonsbok)
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Illustrasjonene beskriver det aktuelle emnet best, men detaljen kan variere fra
modell til modell.



FORORD

Kjære kunde -
gratulerer med valget av HONDA løvblåser; HHB25. Vi håper utstyret blir til glede
og innfrur alle forventninger du har til det.

Denne instruksjonsboken dekker alt du bør vite om sikker betjening og vedlikehold
av investeringen din. Les derfor boken nøye og forsikre deg om at du har forstått
instruksjonene.
Løvblåseren er konstruert med de strengeste sikkertsregler for øyet og er trygg og
pålitelig når den brukes i følge instruksjonene beskrevet i denne boken. Enhver
annen bruk av utstyret eller neglisjering av reglene for  sikker bruk, vedlikehold og
reparasjoner betraktes som “feil bruk” og faller utenfor garantibestemmelsene og
produsentens ansvar. I slike tilfelle er skylden for ulykker og skader på utstyr og
andre personer utelukkende brukerens/eierens ansvar.
All informasjon i denne instruksjonsboken er basert på de ferskeste produkt-
opplysninger. Vårt mål er imidlertid at du til enhver tid skal kunne nyte godt av de
siste tekniske nyvinninger, materialer og erfaringer. Derfor forandres våre modeller
hele tiden, med den følge at spesifikasjoner kan bli endret uten forvarsel.
Denne instruksjonsboken er å betrakte som en del av utstyret, og bør følge med
om du skulle selge det. Et siste råd før du starter - les garantibestemmelsene
med rettighter og forpliktelser. Garantibeviset er et eget dokument som fulgte med
ved kjøpet av maskinen.
Ingen del av boken kan kopieres uten skriftlig tillatelse.
Forklaring på koder som benyttes i boken:

Gjør oppmerksom på mulige ulykker og dødsrisiko
om instruksen ikke tas alvorlig.

FORSIKTIG:  Antyder mulige ulykker eller skader på utstyr om ikke instruksen følges.

MERK:  Innleder nyttige råd og tips.

Skulle det dukke opp spørsmål eller problemer under veis, ber vi deg kontakte
nærmeste HONDA-forhandler eller oss i BEREMA A/S.

Krav til personsikkerhet og pålitelige bruksegen-
skaper er gitt høyeste prioritet under utvikling av

hekkesaksen din. Dette betinger imidlertid at du leser og forstår denne
instruksjonsboken før du starter.  Unnlater du dette, kan følgen bli
personulykker eller skader på utstyret.
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Symbolet “e-SPEC” ble opprinnelig skapt for å signalisere
ønsket om “ å bevare naturen for de kommende
generasjoner”.
I dag er begrepet utvidet til også å symbolisere de miljø-
bevisste løsninger som er bygget inn i våre motorer og
motorprodukter, og knyttes kun til produkter som benytter
den miljøvennlig spissteknologi som er utviklet av Honda.
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Sørg for sikker betjening

For din egen sikkerhets skyld bør du legge stor vekt på disse advarselsymbolene:

1. SIKKERHETSREGLER

Bruk vernebriller, hjelm og øvrig sikkerhetsutstyr for
å beskytte øyne og kropp mot gjenstander (singel,
glass, jernbiter o.l.) som kan kastes av en løvblåser
som er i bruk.

Eksosgass inneholder giftig karbonmonoksid.
Kjør aldri løvblåseren i innelukkede rom,
men sørg alltid for god ventilasjon.
Skulle det likevel bli nødvendig å jobbe i innelukkede
rom, må du sørge for tilstrekkelig ventilasjon.

Unngå utilsiktet kontakt med en løvblåser som er i
bruk eller gjenstander som kastes av utstyret - hold
andre personer og dyr minst 4,5 meter unna området
hvor du arbeider.

Honda løvblåser er konstruert for sikker og pålitelig
bruk forutsatt at du tar instruksjonene på alvor. Sørg
for å lese og forstå denne instruksjonsboken før du
tar utstyret i bruk. Slurv her kan føre til alvorlige
personulykker eller skader på utstyret.
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◗◗◗◗◗

◗◗◗◗◗

Sørg for sikker betjening

BRUKERENS ANSVAR

Alle deler på utstyret representerer en potensiell risiko når det brukes under
unormale forhold eller vedlikeholdet ikke er riktig utført.

Les denne instruksjonsboken nøye. Gjør deg kjent med betjeningsfunksjonene
og hvordan disse skal anvendes når du bruker løvblåseren. Lær deg hvordan
motoren stoppes hurtig.

La ikke barn eller folk som ikke kjenner sikkerhetsreglene i denne boken, få
bruke løvblåseren. Lokale bestemmelser kan også sette en nedre aldersgrense
for bruk av slikt utstyr.

Skulle du låne bort eller selge løvblåseren, bør du gjøre vedkommende opp-
merksom på at utstyret må brukes med forsiktighet og at instruksjonsboken må
leses før bruk.

Bruk aldri løvblåseren når:
- dyr eller folk, og da spesielt småbarn, er i nærheten.
- du føler deg trett, er under påvirkning av medisiner eller har inntatt noe som

kan nedsette aktsomheten eller reaksjonsevnen.

Sørg for at folk eller dyr ikke oppholder seg nærmere enn 4,5 meter fra området
hvor du arbeider.

Husk at det alltid er brukeren som er ansvarlig for sikkerheten og eventuelle
skader på mennesker eller annen manns eiendom.

Når du bruker løvblåseren, bør følgende verne- og sikkerhetsutstyr
være en selvfølge:

Bekledning
Bruk fornuftig antrekk med lange ermer og lange bukser.
Antrekket skal være tilpasset din størrelse. Unngå flagrende ermer, og sørg
også for god beskyttelse av armene. Knepp igjen alle knapper og lukk
glidelåser.
Unngå alt som sitter løst eller flagrer: Frynser, bånd, halskjeder, slips o.l. som
kan fanges opp av utstyret og føre til skader. Bind opp langt hår eller sikre det
på annen måte.

Verneutstyr
- Vernehjelm

for å beskytte hodet mot grener og andre gjenstander som kan falle ned.

1. SIKKERHETSREGLER
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Sørg for sikker betjening

BRUKERENS ANSVAR

- Vernebriller
for å beskytte øynene mot gjenstander som kan kastes av en løvblåser
som er i bruk.

- Øreklokker/ørepropper
for å beskytte ørene mot støy.

- Arbeidshansker
for å beskytte hendene.

- Vernesko/støvler
Det sikreste er å bruke  vernestøvler med sklisikre såler og tåbeskyttelse.
Jobb aldri barbent eller i sandaler.

- Støvmaske
Lider du av allergi og plages av pollen, bør du alltid bruke støvmaske under
arbeidet. Støvmasker får du kjøpt på nærmeste apotek.

1. SIKKERHETSREGLER

VERNESTØVLER
(MED TÅBESKYTTER)

VERNEBRILLER
HJELM

ØREKLOKKER

BEKLEDNING
(LANGE ERMER)

ARMBESKYTTERE

ARBEIDSHANSKER

BEKLEDNING
(LANGBUKSER)
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Sørg for sikker betjening

BRUKERENS ANSVAR

Før bruk: Sjekk løvblåseren og se etter eventuelle skader eller løse
festemidler.

Jobb ikke etter mørkets frembrudd eller uvær med dårlig sikt. Under slike
forhold er muligheten for ulykker stor.

Gå, løp aldri, når du arbeider.

Bruk ikke utstyret i bratte skråninger hvor det er mulighet for at du kan miste
fotfestet

Bruk ikke løvblåseren uten at sikkerhetsmerker eller andre deler er på plass.

Monter ikke piratdeler på løvblåseren eller foreta forandringer som kan
resultere i ulykker eller skader på utstyret.













1. SIKKERHETSREGLER

Stopp motoren og sjekk at motorbryteren er av når:
Du foretar noen som helst inngrep i løvblåseren.
Du skal rengjøre, vedlikeholde eller sjekke løblåseren.
Du har truffet fremmedlegemer. Undersøk om utstyret er påført skader og
foreta eventuelle utbedringer før du starter opp og begynner å arbeide igjen.
Løvblåseren begynner å vibrere unormalt. Sjekk straks årsaken og foreta
nødvendige utbedringer.

Stopp motoren når:
Du skal forlate utstyret uten tilsyn.
Før du etterfyller drivstoff.
Folk eller dyr nærmer seg.
Stopp motoren straks du merker unormale vibrasjoner i utstyret. Plutselige
vibrasjoner kan bety at roterende deler er skadet eller at festemidler er løse.
Undersøk grunnen til vibrasjonene. Start ikke motoren igjen før du har foretatt
nødvendige utbedringer.
Stans motoren straks hvis løvblåseren fortsatt går etter at du sluppet ut
gasskontrollen. Tomgangen må justeres, kontakt Fagforhandleren.
Hold alle muttere, skruer og bolter forsvarlig skrudd til og sørg for at
løvblåseren er i god stand. Regelmessig vedlikehold er viktig for både
brukerens sikkerhet og gode arbeidsresultater.
Bruk ikke løvblåseren med slitte eller ødelagte deler. Ødelagte deler skal
skiftes ut, ikke repareres. Hold deg til originale Honda-deler, piratdeler kan
ødelegge maskinen og representere en fare for din sikkerhet.



◗◗◗◗◗

◗◗◗◗◗



◗◗◗◗◗

◗◗◗◗◗

◗◗◗◗◗

◗◗◗◗◗

◗◗◗◗◗

◗◗◗◗◗

◗◗◗◗◗

◗◗◗◗◗

◗◗◗◗◗



8

Sørg for sikker betjening

BRUKERENS ANSVAR

Før bruk: Sjekk løvblåseren og se etter eventuelle skader eller løse
festemidler.

Jobb ikke etter mørkets frembrudd eller uvær med dårlig sikt. Under slike
forhold er muligheten for ulykker stor.

Gå, løp aldri, når du arbeider.

Bruk ikke utstyret i bratte skråninger hvor det er mulighet for at du kan miste
fotfestet

Bruk ikke løvblåseren uten at sikkerhetsmerker eller andre deler er på plass.

Monter ikke piratdeler på løvblåseren eller foreta forandringer som kan
resultere i ulykker eller skader på utstyret.













1. SIKKERHETSREGLER

Stopp motoren og sjekk at motorbryteren er av når:
Du foretar noen som helst inngrep i løvblåseren.
Du skal rengjøre, vedlikeholde eller sjekke løblåseren.
Du har truffet fremmedlegemer. Undersøk om utstyret er påført skader og
foreta eventuelle utbedringer før du starter opp og begynner å arbeide igjen.
Løvblåseren begynner å vibrere unormalt. Sjekk straks årsaken og foreta
nødvendige utbedringer.

Stopp motoren når:
Du skal forlate utstyret uten tilsyn.
Før du etterfyller drivstoff.
Folk eller dyr nærmer seg.
Stopp motoren straks du merker unormale vibrasjoner i utstyret. Plutselige
vibrasjoner kan bety at roterende deler er skadet eller at festemidler er løse.
Undersøk grunnen til vibrasjonene. Start ikke motoren igjen før du har foretatt
nødvendige utbedringer.
Stans motoren straks hvis løvblåseren fortsatt går etter at du sluppet ut
gasskontrollen. Tomgangen må justeres, kontakt Fagforhandleren.
Hold alle muttere, skruer og bolter forsvarlig skrudd til og sørg for at
løvblåseren er i god stand. Regelmessig vedlikehold er viktig for både
brukerens sikkerhet og gode arbeidsresultater.
Bruk ikke løvblåseren med slitte eller ødelagte deler. Ødelagte deler skal
skiftes ut, ikke repareres. Hold deg til originale Honda-deler, piratdeler kan
ødelegge maskinen og representere en fare for din sikkerhet.



◗◗◗◗◗

◗◗◗◗◗



◗◗◗◗◗

◗◗◗◗◗

◗◗◗◗◗

◗◗◗◗◗

◗◗◗◗◗

◗◗◗◗◗

◗◗◗◗◗

◗◗◗◗◗

◗◗◗◗◗

9

1. SIKKERHETSREGLER

Sørg for sikker betjening

BRUKERENS ANSVAR

Mulige skader som følge av vibrasjoner og kulde:
Du kan oppleve en prikkende eller brennende smertefølelse i fingrene, samtidig
som fingrene mister farge og følelse  - avhengig av hvilken form du er i. Det
antas at disse symptomene kan skyldes vibrasjoner og/eller kulde. Det
nøyaktige tidspunktet når disse symptomer inntreffer er ennå ikke fastslått,
men generelt anbefaler vi at du følger disse retningslinjene:

Forsøk å begrense den daglige bruken av løvblåseren.
Arbeidsdagen bør varieres, slik at du bruker løvblåseren en økt og
den neste utfører arbeid som ikke krever at du må holde rundt maskinelt
utstyr som vibrerer.
Sørg for å holde kroppen varm, og da spesielt hender, håndledd og armer.
Ta en pause i ny og ne, og gjør armbevegelser som øker blodsirkulasjonen.
Ikke røyk mens du jobber.
Skulle du føle ubehag samtidig som fingrene hovner opp og blir røde og
deretter hvite, må du øyeblikkelig kontakte lege.

Mulige skader som følge av ensidig arbeidsstilling:
Utfører du samme arbeidsoperasjon over lengre tid, risikerer du belastnings-
skader. For å redusere sannsynligheten for dette, bør du følge disse reglene:

Unngå gjentatte bevegelser hvor du må bøye, strekke eller vri håndleddene.
Ta hyppige pauser for å redusere effekten av gjentatte bevegelser. Ta deg god
tid når du skal utføre samme operasjon gjentatte ganger. Ikke stress når du
bruker utstyret.
Kontakt lege dersom fingre, hender, håndledd og/eller armer begynner
å pulsere eller blir følelsesløse.





◗◗◗◗◗

◗◗◗◗◗

◗◗◗◗◗

◗◗◗◗◗

◗◗◗◗◗

◗◗◗◗◗

◗◗◗◗◗

Når du bruker løvblåseren bør barn holdes innendørs eller under kontinuerlig
oppsikt. Småbarn er raske i bevegelsen, og tiltrekkes av denne type arbeider.
Gå aldri ut fra at barn alltid er der du så dem sist. Vær på vakt og stans motoren
straks barn kommer inn på området hvor du arbeider.
La aldri mindreårige få bruke løvblåseren, selv ikke under kyndig veiledning.







BARNAS SIKKERHET
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Sørg for sikker betjening

FARE FOR BRANN OG BRANNSKADER

Bensin er svært brannfarlig og bensingass kan eksplodere.
Vær forsiktig når du behandler bensin og hold den utenfor barns rekkevidde.

Lagre bare bensin på godkjente kanner.
Fyll bare utendørs og røyk ikke når du fyller eller behandler bensin.
Fyll bensin før du starter motoren. Fjern aldri bensinlokket eller fyll bensin mens
motoren går og er varm. Skru bensinlokket forsvarlig til.
Start ikke motoren hvis du har sølt bensin, men flytt løvblåseren til et trygt sted
(minst 3 meter borte) hvor det heller ikke er åpen ild eller gnistkilder.
Lagre ikke løvblåseren innendørs med bensin på tanken. Oppbevar den heller
ikke i rom med åpne ildsteder, gnistkilder eller kilder med høy temperatur.
Reduser brannfaren, hold løvblåseren - og da spesielt motor og støydemper -
fri for gress, blader og overskytende fett. Samle ikke løv og andre kompostdeler
nær bygninger.
Må bensintanken tømmes, skal dette foregå utendørs med kald motor.

FARE FOR EKSOSFORGIFTNING

Eksos inneholder giftig karbonmonoksid, en fargeløs og luktfri gass. Puster du inn
eksos, risikerer du å miste bevisstheten og i verste fall - livet.

Kjøre du motoren i helt eller delvis innelukkede områder, inneholder luften du
puster inn farlige doser eksosgass. Unngå å bruke utstyret slike steder.
Sørg for skikkelig ventilasjon og trygge arbeidsforhold, unngå at eksosgassen
får anledning til å bygge seg opp.
Skift ut en ødelagt eksospotte.









1. SIKKERHETSREGLER















10

Sørg for sikker betjening

FARE FOR BRANN OG BRANNSKADER

Bensin er svært brannfarlig og bensingass kan eksplodere.
Vær forsiktig når du behandler bensin og hold den utenfor barns rekkevidde.

Lagre bare bensin på godkjente kanner.
Fyll bare utendørs og røyk ikke når du fyller eller behandler bensin.
Fyll bensin før du starter motoren. Fjern aldri bensinlokket eller fyll bensin mens
motoren går og er varm. Skru bensinlokket forsvarlig til.
Start ikke motoren hvis du har sølt bensin, men flytt løvblåseren til et trygt sted
(minst 3 meter borte) hvor det heller ikke er åpen ild eller gnistkilder.
Lagre ikke løvblåseren innendørs med bensin på tanken. Oppbevar den heller
ikke i rom med åpne ildsteder, gnistkilder eller kilder med høy temperatur.
Reduser brannfaren, hold løvblåseren - og da spesielt motor og støydemper -
fri for gress, blader og overskytende fett. Samle ikke løv og andre kompostdeler
nær bygninger.
Må bensintanken tømmes, skal dette foregå utendørs med kald motor.

FARE FOR EKSOSFORGIFTNING

Eksos inneholder giftig karbonmonoksid, en fargeløs og luktfri gass. Puster du inn
eksos, risikerer du å miste bevisstheten og i verste fall - livet.

Kjøre du motoren i helt eller delvis innelukkede områder, inneholder luften du
puster inn farlige doser eksosgass. Unngå å bruke utstyret slike steder.
Sørg for skikkelig ventilasjon og trygge arbeidsforhold, unngå at eksosgassen
får anledning til å bygge seg opp.
Skift ut en ødelagt eksospotte.









1. SIKKERHETSREGLER













11

Løvblåseren må brukes med omtanke. For å minne deg om sikkerhetsreglene er
det plassert merker med symboler på maskinen. Hva disse betyr, står forklart på
side 5.

Merkene er å betrakte som en del av utstyret. Skulle en eller flere falle av eller bli
uleselig, får du nye av Fagagforhandleren.

2. PLASSERING AV SIKKERHETSMERKER

LES
INSTRUKSJONSBOKEN

LES
INSTRUKSJONSBOKEN
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STØYSKILT OG EU-MERKE

1. Konformitetsmerke, i følge modifisert EU-direktiv 89/392/EEC
2. Type
3. Produksjonsår
4. Produsentens navn og adresse

2. PLASSERING AV SIKKERHETSMERKER

Plassering av støyskilt og EU-merke
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STØYSKILT OG EU-MERKE

1. Konformitetsmerke, i følge modifisert EU-direktiv 89/392/EEC
2. Type
3. Produksjonsår
4. Produsentens navn og adresse

2. PLASSERING AV SIKKERHETSMERKER

Plassering av støyskilt og EU-merke

13

Plassering av ramme- og serienummer

Noter utstyrets rammenummer  og motorens serienummer nedenfor.
Du trenger disse opplysningene for å bestille deler.

Rammenummer:

Motorens serienummer:

2. PLASSERING AV SIKKERHETSMERKER

RAMMENUMMER MOTORENS SERIENUMMER
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3. MASKINENS HOVEDDELER

HÅNDTAK

BLÅSERDYSE

HASTIGHETSKONTROLL

BLÅSERRØR

LYDDEMPER

VIFTEDEKSEL
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CHOKEHENDEL

LUFTFILTER

TENNPLUGG-
HETTE (under
vedlikeholdsdekselet)

TENNPLUGG
(under vedlikeholds-
dekselet)

STARTHÅNDTAK

LOKK MOTOROLJE

GASSKONTROLL

BENSINLOKK

TENNINGSBRYTER

PRIMEDYSE

3. MASKINENS HOVEDDELER
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4. BETJENING

Tenningsbryter

Tenningsbryteren slår tenningssystemet AV og PÅ.

Tenningsbryteren må stå i PÅ-stilling for at motoren skal gå og starte blåseren.

Stiller du motorbryteren i AV-stilling, stopper motoren.

TENNINGSBRYTER

PÅ

PÅ

Starthåndtak

Trekker du i starthåndtaket aktiveres rekylstarteren, som starter motoren.

STARTHÅNDTAK

AVAV
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PRIMEPUMPE

Primepumpe

Trykker du på pumpen, mates bensin fra tanken til forgasseren. Dette er nødvendig
for å starte motoren.

4. BETJENING

CHOKEHENDEL

ÅPEN

LUKKET
ÅPEN

LUKKET

Chokehendel

Chokehendelen åpner og lukker chokeventilen i forgasseren.

I LUKKET stilling blir bensinblandingen fetere for å starte en kald motor.

I ÅPEN stilling får forgasseren riktig blanding etter start og for å starte
en varm motor.
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4. BETJENING

Gasskontroll

Gasskontrollen regulerer motorhastigheten.

Gasskontrollen må betjenes for å kjøre blåseren.

HURTIGSAKTE

GASSSKONTROLL

HENDEL
HASTIGHETS-
KONTROLL

HURTIG

SAKTE

Hendel for hastighetskontroll

Hendelen for hastighetskontroll holder motorhastigheten høy ved å trykke inn
hendelen når motoren går og du fører hastighetskontrollen til HURTIG-stilling.
Fører du hendelen til SAKTE-stilling, holder motoren konstant lav hastighet.

HURTIGSAKTE



18

4. BETJENING

Gasskontroll

Gasskontrollen regulerer motorhastigheten.

Gasskontrollen må betjenes for å kjøre blåseren.

HURTIGSAKTE

GASSSKONTROLL

HENDEL
HASTIGHETS-
KONTROLL

HURTIG

SAKTE

Hendel for hastighetskontroll

Hendelen for hastighetskontroll holder motorhastigheten høy ved å trykke inn
hendelen når motoren går og du fører hastighetskontrollen til HURTIG-stilling.
Fører du hendelen til SAKTE-stilling, holder motoren konstant lav hastighet.

HURTIGSAKTE

19

5. FØR DU STARTER

For å arbeide trygt og sikkert med løvblåseren, må du alltid gjennomføre
sjekkpunktene i dette kapittelet før du starter.

Sjekkpunktene foretas på plant, fast underlag med motoren stanset og
hetten tatt av tennpluggen.

Sjekk av oljenivå

Kjører du motoren med for lite olje, risikerer du alvorlige motorskader.

1. Plasser løvblåseren på et plant underlag og ta av oljelokket.
2. Sjekk oljenivået:Oljen skal stå opp til halsen på påfyllinsstussen. Sjekk også

om oljen er gammel eller forurenset.
3. Er nivået for lavt, etterfyller du anbefalt olje opp til halsen på påfyllingsstussen.

Er oljen gammel eller forurenset, skiftes den - se side 34.
4. Skru oljelokket på plass igjen.

Sjekk oljenivået etter hver 10. brukstime og etterfyll opp til påfyllingsstussens hals
hvis nivået er for lavt.

Volum motorolje: 0,08 liter

VIKTIG

OLJELOKK MED PEILESTAV

HALS PÅFYLLINGSSTUSS
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5. FØR DU STARTER

Bruk Honda 4-takts motorolje eller tilsvarende oljekvalitet med god smøre- og
renseevne og som tilfredsstiller eller overskrider kravene fra amerikanske
bilprodusenter. Disse er klassifisert som SG, SF og står tydelig merket på
emballasjen.
Velg viskositet som stemmer med gjennomsnittstemperaturen i området du bor.

VISKOSITETSGRADER SAE

GJENNOMSNITLIG TEMPERARUR

Bruk ikke 2-takts eller ikke-rensende oljer,
som vil redusere motorens levetid.

Anbefalt arbeidstemperatur for denne motoren ligger mellom - 50 og 400C.

Sjekk av bensinnivå

For å redusere avleiringene i forbrenningskammeret, anbefaler vi at du bruker
97/98 oktan blyfri bilbensin eller ren 4-takts miljøbensin, som du får på de fleste
bensinstasjoner.

Bruk aldri oljeinnblandet bensin eller forurenset bensin. Unngå å få rusk og skitt på
tanken når du fyller bensin.











Bensin er svært brannfarlig og kan eksplodere under spesielle forhold.

Foreta etterfylling av bensin i områder med god ventilasjon og med
motoren stoppet. Røyk ikke mens du behandler bensin, og unngå åpen ild
og gnistkilder i områder hvor du fyller eller lagrer bensin.

Ikke overfyll tanken (det skal ikke stå bensin opp i tankhalsen). Sjekk at
bensinlokket sitter forskriftsmessig etter fylling.

Unngå å søle når du fyller bensin. Bensingass kan antennes. Skulle du
søle, venter du til bensinen er fordampet før du starter motoren.

La ikke bensinsøl få sitte på huden over lengre tid.
Unngå å puste inn bensindamp.
OPPBEVAR BENSIN SLIK AT BARN IKKE KAN FÅ TAK I DEN.

VIKTIG
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5. FØR DU STARTER

Bensinsubstitutter kan skade deler i bensinsystemet
og er ikke å anbefale.

VIKTIG





Alkoholholdig bensin

Ønsker du å bruke alkoholholdig bensin (gasohol), må du kontrollere at oktantallet
tilsvarer det som Honda foreskriver. Det er to typer på markedet:

En som er basert på etanol og en annen på metanol.

Bruk aldri blanding som overskrider 10% etanol. Unngå også metanol (metyl eller
tresprit) som ikke er tilsatt løsemidler og rustbeskyttelse for metanol.
Overskrid heller ikke 5% grensen for metanoltilsetning, selv om blandingen både
er tilsatt løsemidler og rustbeskytter.

MERK:

Skader på bensinsystem eller motorens yteevne som følge av alkoholholdig
bensin dekkes ikke av garantibestemmelsene. Honda går ikke god for alkohol-
holdig bensin fordi det ennå ikke er godtgjort at de er fullverdige som drivstoff.

Skulle du kjøpe bensin fra en ukjent leverandør, bør du sjekke om den
inneholder alkohol - og hvilke innblandingsandeler som er benyttet.
Skulle du merke unormale symptomer på motor som går på alkoholholdig
bensin - eller bensin som du mistenker inneholder alkohol - så skift øyeblikkelig
til bensin som du er trygg på.

1. Sjekk bensinnivået visuelt fra utsiden av tanken mens påfyllingsstussen peker
rett opp.

2. Er nivået lavt, etterfylles bensin som beskrevet foran. Skru lokket forsiktig opp
slik at lufttrykket i tanken gradvis reduseres. Skrur du lokket fort av, risikerer du
at bensin spruter ut av tanken.

BENSINLOKK

BENSINTANK

ØVRE
NIVÅ
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5. FØR DU STARTER

Sjekk av luftfilter-element

1. Skyv choke-hendelen til LUKKET stilling.

2. Åpne luftfilterdekselet ved å skyve på høyre låseknast. Bruk så venstre
låseknaster som dreiepunkt for luftfilterdekselet og fjern det fra luftfilterhuset.

3. Ta luftfilterelementet (skumelementet) ut fra luftfilterhuset. Sjekk om det er
skittent.

4. Er det skittent, må skumelementet rengjøres eller skiftes. Rengjøring - se s 36.

5. Sett delene på plass igjen i motsatt rekkefølge av demonteringen.

LUFTFILTER-ELEMENT
(SKUMELEMENT)

LUFTFILTER-
DEKSEL

VENSTRE LÅSEKNASTER

HØYRE
LÅSEKNAST

VIKTIG Kjør ikke motoren uten luftfilter;
dette vil føre til at motoren slites hurtig.

LUFTFILTER-HUS
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5. FØR DU STARTER

Sjekk av selvgjengende skruer

1. Sjekk at de selvgjengende skruene ikke er løsnet. Stram dem forsvarlig til hvis
nødvendig.

2. Kontroller at håndtaket sitter fast festet, skru det til hvis nødvendig. Sjekk at
gummihåndtaket ikke er skadet, kontakt
Fagforhandleren hvis det må skiftes.

SELVGJENGENDE
SKRUER

VIFTEDEKSEL

GUMMIHÅNDTAK

SELVGJENGENDE SKRUER
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6. START AV MOTOREN

Eksosgass inneholder giftig karbonmonoksid. Kjør derfor ikke motoren i
innelukkede områder, men sørg for å ha god ventilasjon.

Start motoren på trygg avstand fra andre mennesker, husdyr og bygninger.
Kontroller at det ikke er hindringer i  arbeidsområdet.

1. Sett tenningsbryteren i PÅ-stilling





TENNINGSBRYTER

(STENGT)

PÅ

PÅ

2. Start av kald motor: Sett choken i STENGT-stilling.

For å starte en varm motor settes choken i ÅPEN-stilling.

CHOKE-HENDEL

(STENGT)
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6. START AV MOTOREN

3. Trykk på primepumpen flere ganger til du ser bensinen strømme i returslangen
(gjennomsiktig slange).

Sett løvblåseren på et fast underlag før du starter motoren.
Forsikre deg om at det ikke er folk eller dyr rundt eller bak deg før du starter.
Bråslipp aldri startsnoren, men slipp den kontrollert tilbake slik at du unngår
skader på startsystemet.
Trekker du i starthåndtaket mens motoren går, risikerer du skade på starteren.







4. Hold løvblåserens håndtak i et fast grep. Trekk lett i starthåndtaket til du kjenner
motstand, trekk det så bestemt til deg. Slipp starthåndtaket kontrollert tilbake.

VIKTIG

PRIMEPUMPE

RETURSLAMGE BENSIN
(GJENNOMSIKTIG
SLANGE)

HÅNDTAK

STARTHÅNDTAK
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6. START AV MOTOREN

6. Har du stilt choken i LUKKET stilling for å starte motoren, så før den gradvis
tilbake til ÅPEN stilling etter hvert som motoren blir varm.

Start av varm motor
Hvis maskinen er blitt brukt i varmt vær og du stanser motoren, er det ikke sikkert
at den starter på første forsøk når du prøver etter kort tid.

I slike tilfeller kan du benytte følgende fremgangsmåte:

VIKTIG SIKKERHETSFORANSTALTNING

Sett motorbryteren i AV-stilling før du gjennomfører prosedyren under. Dette
hindrer motoren i å starte og fra å gå med maks hastighet, som kan innebærer at
også løvblåseren går for fullt. Som igjen kan føre til personskader.

1. Sett motorbryteren i AV-stilling.
2. Vri chokehendelen til ÅPEN stilling.
3. Klem gasskontrollen helt inn til full hastighet (HURTIG).
4. Trekk i starthåndtaket 3 - 5 ganger.
5. Avslutt med å følge startprosedyren på side 26 og start motoren med choken

i ÅPEN stilling.

CHOKEHENDEL

ÅPEN

ÅPEN
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CHOKEHENDEL

ÅPEN
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7. BRUK AV LØVBLÅSEREN

Bruk ikke utstyret før du har satt deg inn i og forstår sikkerhetsreglene.

Skulle du merke lyder, lukt, vibrasjoner eller annet som avviker fra det normale,
må du stoppe motoren og kontakte din Honda Fagforhandler.

Påsetting og fjerning av blåserrør og blåserdyse

1. Sett knastene på blåserutgangen på linje med sporene på blåserrøret og skyv
blåserrøret på blåserutgangen. Vri blåserrøret i pilretning som vist på illustrasjon
til det låser seg.

2. Sett knastene på blåserrøret på linje med sporene blåserdysen og skyv blåser-
dysen inn på blåserrøret. Vri blåserdysen i pilretning som vist til den låser seg.

3. Sjekk at blåserrør og blåserdyse sitter riktig festet i låst stilling.

VIKTIG Sjekk at blåserrør og blåserdyse sitter riktig festet i låst stilling. Bruk
ikke løvblåseren hvis noe er løst. En skadet løvblåser kan forårsake personskader
eller ødelegge utstyret ytterligere.

4. Demontering skjer i motsatt rekkefølge.

VIKTIG Kjør ikke utstyret uten at blåserrør eller blåsredyse er på plass.
Motorhastigheten faller og det er fare for motorskader.

KNASTER

SPOR

BLÅSERRØR
eller BLÅSERDYSE

LÅST STILLING

BLÅSERRØR
eller BLÅSREDYSE
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7. BRUK AV LØVBLÅSEREN

Start av motoren

Start motoren i henhold til startprosedyren - se side 24.

Betjening av løvblåseren

1. Klem inn gasskontrollen mens motoren går og før hastighetskontrollen til
HURTIG-stilling.

VIKTIG Merker du unormal vibrasjon i løvblåseren, må du kontakte
Fagforhandleren og få den sjekket eller reparert.

2. Hold løvblåseren i høyre eller venstre hånd. Blås tørt løv etc og samle det
sammen ved å svinge og føre løvblåseren frem og tilbake.

HURTIG

HENDEL
HASTIGHETS-
KONTROLL

GASSKONTROLL

HURTIG
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7. BRUK AV LØVBLÅSEREN

VIKTIG Når du holer løvblåseren i venstre hånd, må du unngå  at åpningen på eksospotten
berører eller kommer nær kroppen -se illustrasjon. Eksosgassen er svært varm og kan før til
brannskader.

Denne løvblåseren er konstruert for å betjenes med en hånd, men kan også
brukes med to ved å holde både i håndtak og undersiden av motoren.



MERK:
Før hendelen for hastighetskontroll til SAKTE-stilling, slipp ut gasskontrollen og
stans motoren før du forlater løvblåseren.

ÅPNING
EKSOSPOTTE
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7. BRUK AV LØVBLÅSEREN

Anbefalt bruk

Akkurat som høytrykksspyleren er effektiv til rengjøring med vann, er løvblåseren
en effektiv hjelper til samle løv, gress etc på plen og gårdsplass. Samtidig som den
er utviklet for å kunne brukes til flere typer ryddejobber ved å bruke blåserdysen
eller en rund dyse, som er ekstrautstyr.

Standard blåserdyse produserer en bred og sterk luftstrøm, som er lett
å kontrollere og tillater presisjonsarbeid. Den egner seg utmerket til å blåse
jevne overflater og effektiv oppsamling av løv, sagflis, gressavfall o.l.
Den runde dysen (ekstrautstyr) er effektiv til oppsamling på ujevne overflater
som jorder, plener, gårdsplasser o.l.

Effektiv arbeidsrutine:
For å redusere blåsetiden, lønner det seg å samle avfallet med rive eller sopelime
før du går på med løvblåseren.

Reduser forurensningen som kom opp til overflaten:
Hvis avfallet du skal samle sammen er svært støvete, kan det lønne seg å fjerne
noe av støvet fra overflaten.
Før luftstrømmen så nær overflaten som mulig.
Vær aktsom så ikke avfallet treffer mennesker, kjæledyr, åpne vinduer, biler eller
fyker over til naboeiendommen. Rydd arbeidsstedet etter blåsingen.

Reduser støyplagen:
Tenk på naboene, begrens helst bruken av løvblåseren til dagtid på virkedager.
Unngå å arbeide i helger, når folk hviler eller sover og overhold eventuelle lokale
bestemmelser.
Bruk helst bare en løvblåser av gangen, og kjør på så lav motorhastighet som
mulig. Sjekk deler som lydpotte, luftinntak og luftfilter før bruk.

Alternative dyser

Løvblåseren kan brukes med to typer blåserdyser:















VIFTETYPE (STANDARD) RUND TYPE (EKSTRAUTSTYR)
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VIFTETYPE (STANDARD) RUND TYPE (EKSTRAUTSTYR)
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8. STOPP AV MOTOREN

HENDEL
HASTIGHETS-
KONTROLL

I nødsfall:

Steng tenningsbryteren AV.

Normal stopp:

1. Slipp ut gasskontrollen og skyv hendelen for hastighetskontroll til SAKTE-stilling.

SAKTE

2. Sett tenningsbryteren i AV-stilling.

AV

TENNINGSBRYTER

GASSKONTROLL

AV

SAKTE
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Før du utfører noen form for vedlikehold plasseres løvblåseren på et
plant underlag. Stopp motoren og ta hetten av tennpluggen slik at det ikke
er noen mulighet for utilsiktet start av motoren.

Dersom du ikke har den rette kompetansen og nødvendig verktøy,
bør vedlikeholdsarbeidet overlates til din lokale Honda Fagforhandler.





9. VEDLIKEHOLD

VIKTIG

Regelmessig ettersyn og justeringer av Honda HHB25 er viktig for at utstyret skal
bevare bruksegenskapene. Regelmessig vedlikehold forlenger også utstyrets
levetid. Intervaller og hva slags arbeid som skal utføres til enhver tid, finner du
spesifisert i tabellen på neste side.

Verktøysett

Verktøyet som fulgte med utstyret er nødvendig for å utføre deler av det periodiske
vedlikeholdet, enkle justeringer og reparasjoner.
Oppbevar verktøyet på et sted hvor det er lett å finne igjen.

Bruk bare originale Honda reservedeler eller tilsvarende kvalitet når
du foretar reparasjoner og utskiftninger. Alt annet kan skade utstyret.

TENNPLUGGNØKKEL

STANG (brukes sammen
med tennpluggnøkkelen)
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9. VEDLIKEHOLD
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Vedlikeholdsskjema

Se
side

Motorolje Sjekk nivå 19
Skift 34

Luftfilter Sjekk 22

Rengjør 36

Tennplugg Sjekk/justér 38
Skift 38

Gassvaier Sjekk 40

Gasshendel Sjekk 40

Motorens kjøleribber Sjekk 35

Bensintank Rengjør 44

Bensinfilter Sjekk  42

Ventilklaring Sjekk/justér

Skruer/muttere/fester Sjekk
(etterstram om 23
nødvendig)

Tomgang Sjekk/justér
Forbrenningskammer Rengjør

Bensinslange Sjekk
Oljeslange Sjekk

Utføres hver angitt måned
eller antall brukstimer, avhengig
av hva som inntreffer først.

DEL

Før
all

bruk

Første
måned

eller
10 t

Hver 3.
måned

eller
25 t

Hver 6.
måned

eller
50 t

Hvert
år eller
100 t

(1) Vedlikeholdet utføres hyppigere om du arbeider i miljø med mye støv.

(2) Disse oppgavene bør utføres av Fagforhandleren om ikke eieren har nødvendig
kompetanse eller verktøy. Se Honda Verkstedmanual.

(3) Noter antall brukstimer for å bestemme riktige vedlikeholdsintervaller.

MERK:























Hvert 2.
år  el.
etter
hver
300 t







REGELMESSIG VEDLIKEHOLD (3)

(1)



(2)

Etter hver 300. time (2)

Hvert 2. år (Skift om nødvendig) (2)
Hvert 2. år (Skift om nødvendig) (2)

9. VEDLIKEHOLD

(2) —

—
—
—
—
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9. VEDLIKEHOLD

Skifte av motorolje

PÅFYLLINGSSTUSS
OLJETANK

PÅFYLLINGSSTUSS
OLJETANK

BENSINLOKK

OLJELOKK

ØVRE OLJENIVÅ

VIKTIG

MERK:

For å få rask og fullstendig tømming av motoroljen, lønner det seg å utføre denne
oppgaven mens motoren er litt varm.

1. Kontroller at bensinlokket sitter godt på.

2. Skru av oljelokket, tipp motoren fremover slik at oljetankens påfyllingsstuss
peker nedover og tøm oljen ned i egnet fat.

3. Etterfyll med anbefalt olje (se side 20) og kontroller oljenivået (se side19).

4. Skru oljelokket tilbake på plass.

VOLUM OLJETANK: 0,08 liter

Vask hendene grundig med såpe og vann etter omgang med brukt olje.

Motor, lyddemper og motorolje er svært varm hvis motoren nettopp
har vært i bruk og vil fortsatt være det en god stund etter at motoren er stoppet. For
ikke å risikere at du skal brenne deg, bør du vente til motoren har kjølt seg ned før
du skifter oljen.
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9. VEDLIKEHOLD

MERK:

Tenk miljøvern - kvitt deg med gammel olje på en forsvarlig måte.
Vår anbefaling er at du tar den med til din lokale servicestasjon. Hell den
for all del ikke ut på bakken eller kast den søppelkassen.

Motoroljens smøreevne brytes ned naturlig, derfor et det viktig å kontrollere og
skifte den regelmessig.
Sørg for å skru oljelokket forsvarlig til for å hindre oljelekkasje.

Inspeksjon av motorens kjøleribber

Kjøleribbene sjekkes visuelt fra utsiden av dekselet. Hvis der er tørt gress, løv eller
gjentettet av skitt, må du kontakte Fagforhandleren for rengjøring.





MOTORENS KJØERIBBER
(innenfor dekselet)
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9. VEDLIKEHOLD

Vedlikehold av luftfilter

Et skittent luftfilter reduserer lufttilgangen til forgasseren. For at forgasseren skal
virke forskriftsmessig, er det sunn fornuft å vedlikeholde luftfilteret regelmessig.
Arbeider du i et spesielt støvete miljø, lønner det seg å foreta vedlikeholdet
hyppigere.

Rengjør aldri luftfilteret med bensin eller oppløsninger med lavt
antennelsespunkt. Resultatet kan bli brann eller eksplosjon.

VENSTRE FESTEKNASTER

LUFTFILTERHUSDEKSEL
LUFTFILTER

HØYRE
FESTEKNAST

VIKTIG Kjør aldri motoren uten luftfilter på plass.
Dette vil føre til rask slitasje av motoren.

1. Sett choken i LUKKET stilling.

2. Dekselet til luftfilteret fjernes ved  å skyve ut høyre festeknast. Bruk venstre
skyveknaster som dreiepunkt, vend luftfilterdekselet og ta det av luftfilterhuset.

3. Ta luftfilterelementet (skumelementet) ut av luftfilterhuset og sjekk om det er rent.

LUFTFILTER-
ELEMENT
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Vedlikehold av luftfilter
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LUFTFILTER-
ELEMENT

37

4. Vask elementet i lunkent såpevann og skyll det godt. Klem vannet ut av
elementet og tørk det grundig. Alternativt kan elementet vaskes i ikke-brennbar
væske eller væske med høyt antennelsespunkt. La det tørke grundig.
La elementet trekke i ren motorolje og press ut overskuddsolje. Hvis det
kommer hvit røyk ut av motoren, er det for mye olje i luftfilterelementet.
Skift luftfilterelementet hvis det er sterkt forurenset.

5. Rengjør innsiden av luftfilterdeksel og luftfilterhus med fuktig klut.

6. Sett luftfilterelementet (skumelementet) på plass igjen og og sørg for å feste
luftfilterdekselet forsvarlig.

VENSTRE FESTEKNASTER

LUFTFILTER-
ELEMENT

LUFTFILTER-
HUS

HØYRE
FESTEKNAST

LUFTFILTER-
DEKSEL

9. VEDLIKEHOLD
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Vedlikehold av tennplugg

Anbefalt tennplugg: CMR5H (NGK)

Skal motoren funksjonere perfekt, er det viktig at tennpluggen har riktig avstand
mellom elektrodene og er fri for avleiringer.

1. Skyv opp den lille knasten og åpne
tennpluggens vedlikeholdsdeksel.

Er motoren nylig blitt kjørt,
vil lydpotten være svært varm og må ikke røres.

2. Ta av tennplugghetten og skru ut
tennpluggen med tennpluggnøkkelen.

3. Sjekk tennpluggen visuelt, skift den ut
hvis den er slitt, isolasjonen er
sprukket eller skallet av.
Rengjør elektroden med stålbørste
hvis pluggen skal brukes om igjen.

TENNPLUGGNØKKEL

LÅSEKNAST

TENNPLUGGENS
VEDLIKEHOLDSDEKSEL

TENNPLUGG

VIKTIG Bruk aldri en tennplugg med feil varmetall.
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Vedlikehold av tennplugg
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4. Mål avstanden mellom elektrodene med bladmål. Bøy elektrodesiden forsiktig
hvis avstanden må korrigeres.
Avstanden skal være 0,6 - 0,7 mm.

5. Kontroller at pakningen til tennpluggen er i god stand. Skru tennpluggen inn for
hånd slik at du unngår å skru den over gjenger.

6. Når tennpluggen sitter på plass, etterstrammes den med pluggnøkkelen for å få
riktig press på pakningen.

0,6 - 0,7 mm

Tennpluggen må sitte forskriftsmessig festet.
En plugg som sitter feil, vil bli overopphetet og kan skade motoren.

7. Når tennpluggen sitter på plass, etterstrammes den med pluggnøkkelen for å få
riktig press på pakningen.

8. Sett tennplugghetten på plass igjen.

9. Sett tennpluggens vedlikeholdsdekselet på plass igjen

VIKTIG Når en ny tennplugg skrus inn for hånd, skal den etterstrammes en
halv  omdreining med pluggnøkkelen for å få riktig press på pakningen. Bruker
du en gammel plugg, skal den kun etterstrammes 1/8 til ¼ omdreining etter at
du har skrudd den inn for hånd.
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Kontroll og justering av gassvaier

Sjekk dødgangen på gassvaieren og juster hvis nødvendig.

Justering

1. Plasser en stang under håndtaket og løft løvblåseren opp etter den.

Håndtaket på denne løvblåseren er laget av vibrasjonsdempende
materiale. Holder du løvblåseren i hånden, kan motorhastigheten øke. Derfor er det
viktig at du løfter den opp i stangen når du skal justere gassvaierens dødgang.

2. Løsne flensbolten på gassvaierens fører. Gassvaierens dødgang justeres ved
å skyve føreren i pilretningen - se illustrasjon.
Dødgangen skal være 2 til 3 mm ved enden av gasskontrollen.

VIKTIG

LØVBLÅSER

FLENS-
BOLT

FØRER
GASSVAIER

GASSKONTROLL

DØDGANG
2 - 3 mm
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GASSVAIER
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MERK:
For enklest å justere gassvaierens fører, anbefaler vi at du bruker en
sekskantnøkkel.

3. Stram flensbolten forsvarlig til igjen.

4. Start motoren og kontroller at gasshendelen funksjonere riktig etter justeringen
av gassvaieren. Løvblåseren skal reagere og motoren gå for full hastighet når
du trykker inn gasskontrollen, hastigheten skal være lav når gasskontrollen
slippes ut.

5. Kontakt Fagforhandleren hvis du ikke klarer å justere gassvaieren
forskriftsmessig.
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Bensin er svært brannfarlig, og kan eksplodere under
gitte forhold, derfor er det forbundet med risiko å behandle bensin. Tenk
sikkerhet og følg punktene under når du foretar service på bensinfilteret:

Stopp motoren.

Foreta servicen på et sted med god ventilasjon.

Ikke røyk og unngå åpen ild og gnistkilder i området.

Unngå bensinsøl. Skulle du spille bensin, må det straks tørkes opp og
kvitt deg med fillene du brukte på en miljøforsvarlig måte.

1. Kontroller at oljelokket sitter forskriftsmessig på.
2. Skru av bensinlokket og tøm bensinen over på egnet emballasje ved å tilte

motoren over mot påfyllingsstussen.

OLJELOKK

PÅFYLLINGS-
STUSS BENSIN

BENSINLOKK

Vedlikehold av bensinfilteret

Et tett bensinfilter fører til redusert motorytelse.
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3. Trekk bensinfilter med slange forsiktig ut av påfyllingsstussen.

4. Sjekk filteret. Er det skittent, vaskes det forsiktig med ikke-brennbar væske eller
oppløsning med høyt antennelsespunkt. Skift filter om det er svært skittent.

BENSINFILTER

5. Sett bensinfilteret på plass igjen og skru bensinlokket forsvarlig på.

BENSINFILTER
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Rengjøring av bensintank

Vann, skitt eller fremmedlegemer i bensintanken fører til redusert motorytelse.

1. Kontroller at oljelokket sitter forskriftsmessig på.

2. Skru av bensinlokket og tøm bensinen over på egnet emballasje ved å tilte
motoren over mot påfyllingsstussen.

BENSINLOKK

3. Trekk bensinfilter med slange forsiktig ut av påfyllingsstussen.

4.  Fjern vann og forurensninger i bensintanken ved å skylle innsiden med
ikke-brennbar væske eller oppløsning med høyt antennelsespunkt.

5. Sett bensinfilteret på plass igjen og skru bensinlokket forsvarlig på.

PÅFYLLINGSSTUSS BENSIN

Bensin er svært brannfarlig, og kan eksplodere under
gitte forhold, derfor er det forbundet med risiko å behandle bensin. Tenk
sikkerhet og følg punktene under når du foretar service på bensinfilteret:

Stopp motoren.

Foreta servicen på et sted med god ventilasjon.

Ikke røyk og unngå åpen ild og gnistkilder i området.

Unngå bensinsøl. Skulle du spille bensin, må det straks tørkes opp og
kvitt deg med fillene du brukte på en miljøforsvarlig måte.









OLJELOKK
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Stopp motoren.

Foreta servicen på et sted med god ventilasjon.

Ikke røyk og unngå åpen ild og gnistkilder i området.

Unngå bensinsøl. Skulle du spille bensin, må det straks tørkes opp og
kvitt deg med fillene du brukte på en miljøforsvarlig måte.









OLJELOKK

45

10. LAGRING

BENSINLOKK

Riktig lagring er viktig for å holde løvblåseren din i topp stand og beholde det gode
utseendet. Punktene nedenunder hjelper deg med å holde rusten borte.

a. Sjekk at oljelokket sitter forsvarlig festet.
b. Skru av bensinlokket og tøm bensinen over i egnet fat for deretter å fylle den

på en godkjent kanne. Se illustrasjonen under.

1. Rengjør alle utvendige flater. Frisk opp eventuelle lakkskader. Sett overflater
som kan ruste inn med en tynn oljefilm.

2. Tøm bensintanken.

Er utstyret nylig brukt, vil motoren være svært varm. La den få kjøle seg ned før
du starter arbeidet.

Plasser maskinen på et plant underlag. Ta for sikkerhets skyld hetten
av tennpluggen, så risikerer du ikke utilsiktet start av motoren.





Bensin er svært brannfarlig og kan eksplodere under spesielle forhold.
Ikke røyk, og sørg for at det ikke er åpen ild eller gnistkilder i området.

OLJELOKK

PÅFYLLINGSSTUSS
BENSIN

VIKTIG
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PRIMEPUMPE

RETURSLANGE
FOR BENSIN
(gjennomsiktig slange)

d. Tipp motoren fremover med bensinstussen ned slik at all resterende bensin
tømmes ut av tanken og over i fatet.

e. Skru bensinlokket forsvarlig på når tanken er tømt for bensin.

3. Skift motorolje - se side 34.
4. Rengjør luftfilteret - se side 36.
5. Skru ut tennpluggen og hell en matskje med ren motorolje ned i sylinderen.
6. Trekk gjentatte ganger i startsnoren for å fordele oljen jevnt i sylinderen.

Skru tennpluggen på plass. Trekk i startsnoren til du kjenner motstand.

10. LAGRING

c. Trykk gjentatte ganger på primepumpen inntil all bensin i returrøret er tilbake
på bensintanken.

7. Beskytt løvblåseren mot støv.

STARTHÅNDTAK
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Dersom motoren ikke vil starte:

1. Står motorbryteren i PÅ-stilling?

2. Er det bensin på tanken? Se side 20.

11. FEILSØKING

3. Kommer det bensinen frem til forgasseren?
Sjekk: Trykk gjentatte ganger på primepumpen - se side 25.

4. Er det gnist på tennpluggen? Se side 38.
5. Starter motoren fortsatt ikke, må du ta løvblåseren med til Fagforhandleren.

Bensin er svært brannfarlig og kan eksplodere under
spesielle forhold. Ikke røyk og unngå åpen ild og gnistkilder i området.
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Modell Honda løvblåser HHB25

Maskinens
beskrivelseskode

12.  TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Total lengde Kun kropp 335 mm

Med blåserrør og dyse 965 mm

Total bredde 265 mm

Total høyde 370 mm

Nettovekt (uten blåserrør og blåserdyse) 4,5 kg

Vekt med alt utstyr 5,2 kg

Maksimum blåsestyrke (med viftedyse) 70 m/sek.

Ramme

MERK:

Spesifikasjonene kan variere fra type til type og kan forandres uten forvarsel.

Motor

Motormodell GX25

Motorens
beskrivelseskode

Motortype                                       4-takter, overliggende ventiler, 1 sylinder

Volum 25 cm3

Boring x slag 35 x 26  mm

*Max nto. effekt kW / Hp 0,72 / 1,0 / 7000 o/min.

*Max nto. dreiemoment  N.m 1,0 / 5000 o/min.

Tenningssystem Elektromagnet

Oljevolum 0,08 liter

Volum bensintank 0,32 liter

Tennplugg CMR5H (NGK)

GCAAM

UBAJ

*Målenorm: SAE J1349
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12.  TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MERK:

Spesifikasjonene kan variere fra type til type og kan forandres uten forvarsel.

Støynivå

Type E U

Støytrykknivå (Lpa)
i flg EN ISO11806 87 dB
(Ved 7.250 o/min)

Garantert støynivå
(LWA) i flg 2000/14/EC 102 dB
(Ved 7.250 o/min)

Støytrykknivå  Australsk New South
Wales standard (Ved 7.250 o/min)

—

—

75 dB—

Vibrasjoner

Målt i flg prEN774:2001
(Ved 7.250 o(min)

7 m/s2
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Kjøpsdato:

Modell:

Serienummer:

Oljeskift/datoer:

Service - dato/utført:

13. EGNE NOTATER
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Et selskap i Atlas Copco-gruppen

BEREMA A/S
Berghagan 7, 1405 Langhus
Postboks 454, 1401 Ski
Tlf 64 86 05 00. Fax 64 86 05 49
www.berema.no

The Power of Dreams
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FAGFORHANDLER:




