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Symboler
ADVARSEL! Hvis maskinen brukes 
uforsiktig eller feilaktig, kan den 
være et farlig redskap som kan 
forårsake alvorlige skader eller 
dødsfall for brukeren eller andre.

Les nøye gjennom 
bruksanvisningen og forstå 
innholdet før du bruker maskinen.

Bruk alltid:

• Hørselsvern

• Godkjent øyevern

Dette produktet er i 
overensstemmelse med 
gjeldende CE-direktiv.

Hansker skal brukes ved behov.

Blåseren kan slynge gjenstander 
voldsomt av sted, og disse kan 
sprette tilbake. Dette kan føre til 
alvorlige øyeskader hvis ikke 
anbefalt verneutstyr brukes.

Føreren av løvblåseren 
skal påse at ingen 
mennesker eller dyr 
kommer nærmere enn 
15 meter. Når flere førere 
arbeider på samme sted, skal sikkerhetsavstanden være 
minst 15 meter.

Åndedrettsvern skal brukes når det 
er risiko for støv.

Hold alle kroppsdeler unna 
varme ovrflater.

Støyutslipp til omgivelsene ifølge 
EFs direktiv. Maskinens utslipp 
angis i kapitlet Tekniske data og på 
klistremerke.

Øvrige symboler/klistremerker 
angitt på maskinen gjelder 
spesifikke krav for sertifiseringer 
på visse markeder.

Kontroll og/eller vedlikehold skal utføres 
med avslått motor og med 
stoppbryteren i STOP-stilling.

Bruk alltid vernehansker.

Regelmessig renhold er nødvendig.

Visuell kontroll.

Vernebriller eller visir må benyttes.

Drivstoffpåfylling.

Chokehendelen i 'åpen' stilling.

Chokehendelen i 'stengt' stilling.

H1157401-38,570, 580BTS_1.fm  Page 75  Tuesday, November 18, 2014  3:56 PM



INNHOLD

76 – Norwegian 1157401-38 Rev.1 2014-11-18

Innhold Før start må man legge merke til 
følgende:
Les nøye gjennom bruksanvisningen.

Husqvarna AB arbeider løpende med å videreutvikle sine 
produkter, og forbeholder seg derfor retten til endringer 
vedrørende bl.a. form og utseende uten varsel.

Maskinen er kun konstruert for renblåsing av gressplener, 
ganger, asfaltveier og liknende.

SYMBOLFORKLARING
Symboler ............................................................... 75

INNHOLD
Innhold .................................................................. 76

Før start må man legge merke til følgende: .......... 76

INNLEDNING
Kjære kunde ......................................................... 77

HVA ER HVA?
Hva er hva på blåseren? ....................................... 78

GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Generelt ................................................................ 79

SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Personlig verneutstyr ............................................ 81

Maskinens sikkerhetsutstyr ................................... 81

Kontroll, vedlikehold og service av maskinens 
sikkerhetsutstyr ..................................................... 82

Generelle arbeidsinstruksjoner ............................. 83

MONTERING
Montering av blåserør og regulatorhåndtak .......... 85

BRENNSTOFFHÅNDTERING
Brennstoff ............................................................. 86

Fylling av brennstoff .............................................. 86

START OG STOPP
Start og stopp ....................................................... 87

VEDLIKEHOLD
Forgasser .............................................................. 88

Lyddemper ............................................................ 88

Kjølesystem .......................................................... 88

Luftinntaksskjerm .................................................. 88

Tennplugg ............................................................. 89

Luftfilter ................................................................. 89

Vedlikeholdsskjema .............................................. 90

TEKNISKE DATA
Tekniske data ........................................................ 91

EF-erklæring om samsvar .................................... 92

!
ADVARSEL! Langvarig eksponering 
overfor støy kan gi varige hørselsskader. 
Bruk derfor alltid godkjent hørselsvern.

!
ADVARSEL! Maskinens opprinnelige 
konstruksjon må ikke under noen 
omstendighet endres uten produsentens 
tillatelse. Bruk alltid originalt 
tilleggsutstyr. Uautoriserte endringer og/
eller tilleggsutstyr kan medføre alvorlige 
skader eller dødsfall for brukeren eller 
andre.

!
ADVARSEL! En blåser som brukes 
skjødesløst eller galt kan være et farlig 
redskap som kan forårsake alvorlige, til 
og med livstruende skader. Det er meget 
viktig at du leser og forstår innholdet i 
denne bruksanvisningen.

H1157401-38,570, 580BTS_1.fm  Page 76  Tuesday, November 18, 2014  3:56 PM



Norwegian – 77

INNLEDNING

1157401-38 Rev.1 2014-11-18

Kjære kunde
Gratulerer med ditt valg om å kjøpe et Husqvarna-produkt! Husqvarna har aner som går tilbake til 1689, da kong Karl XI 
fikk oppført en fabrikk ved kanten av Huskvarnaelven for produksjon av musketter. Plasseringen ved Huskvarnaelven 
var logisk, ettersom elven ble benyttet til å produsere vannkraft og på den måten utgjorde et vannkraftverk. I de mer enn 
300 år Husqvarna-fabrikken har eksistert er det blitt produsert utallige produkter, alt fra vedovner til moderne 
kjøkkenmaskiner, symaskiner, sykler, motorsykler m.m. I 1956 ble den første motorgressklipperen lansert, fulgt av 
motorsagen i 1959, og det er på dette området Husqvarna arbeider i dag.

Husqvarna er i dag en av verdens ledende produsenter av skogs- og hageprodukter med kvalitet og yteevne som 
høyeste prioritet. Forretningsidéen er å utvikle, produsere og markedsføre produkter til skogs- og hagebruk samt bygg- 
og anleggsindustrien. Husqvarnas mål er også å være i forkant når det gjelder ergonomi, brukervennlighet, sikkerhet og 
miljøtenkning, og det er derfor det er utviklet en rekke finesser for å forbedre produktene på disse områdene.

Vi er overbevist om at du vil sette pris på vårt produkts kvalitet og yteevne i lang tid fremover. Et kjøp av et av våre 
produkter gir deg tilgang til profesjonell hjelp med reparasjoner og service dersom noe tross alt skulle skje. Hvis 
maskinen ikke er kjøpt hos en av våre autoriserte forhandlere, så spør dem etter nærmeste serviceverksted.

Vi håper du vil bli fornøyd med maskinen din og at den vil være din følgesvenn i lang tid fremover. Husk at denne 
bruksanvisningen er et verdipapir. Ved å følge dens innhold (bruk, service, vedlikehold osv.) kan du vesentlig forlenge 
maskinens levetid og også øke dens bruktverdi. Sørg for å overlate bruksanvisningen til den nye eieren hvis du selger 
maskinen din.

Takk for at du bruker et Husqvarna-produkt!

Husqvarna AB arbeider løpende med å videreutvikle sine produkter, og forbeholder seg derfor retten til endringer 
vedrørende bl.a. form og utseende uten varsel.
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Hva er hva på blåseren?

1

10

115

2

26

27

7

1920
14

15

21
19

22

17

23

16
24

25

23

9

12
13

8

12

6

3
4

18

1 Ramme

2 Sele

3 Motordeksel

4 Viftehus

5 Luftinntaksskjerm

6 Vifte

7 Luftfilter

8 Starthåndtak

9 Brennstofftank

10 Pute

11 Tennplugg

12 Avvibreringssystem

13 Chokeregulator

14 Regulatorhåndtak/Manøvreringshåndtak

15 Stoppkontakt med gassposisjonsinnstilling

16 Gassregulator

17 Styre (Tilbehør)

18 Albue

19 Klemme

20 Fleksibel slange

21 Manøvreringsrør

22 Klemme

23 Mellomrør

24 Blåserør

25 Flatt munnstykke (Tilbehør)

26 Bruksanvisning

27 Kombinøkkel

H1157401-38,570, 580BTS_1.fm  Page 78  Tuesday, November 18, 2014  3:56 PM



GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Norwegian – 791157401-38 Rev.1 2014-11-18

Generelt Start
• Start aldri maskinen innendørs. Vær bevisst på faren 

ved innånding av motorens avgasser.

• Pass på omgivelsene og forviss deg om at det ikke er 
fare for at mennesker eller dyr kan komme i kontakt 
med det som blåses ut.

• Plasser maskinen på bakken, trykk maskinkroppen 
mot bakken med venstre hånd (OBS! Ikke med foten). 
Grip deretter starthåndtaket med høyrehånden og 
trekk deretter raskt og kraftig til.

Brennstoffsikkerhet

• Bruk bensinkanne med overfyllingsbeskyttelse.

• Fyll aldri brennstoff på maskinen når motoren er i drift. 
Stans motoren og la den avkjöles noen minutter för 
brennstoff fylles på. 

• Sørg for god ventilasjon ved tanking og blanding av 
brennstoff (bensin og totaktsolje).

• Unngå all hudkontakt med brennstoff. Brennstoffet 
forårsaker hudirritasjon og kan også føre til 
hudforandringer.

• Flytt maskinen minst 3 m fra tankingsstedet før du 
starter den.

• Start aldri maskinen:

   - Hvis du har sølt brennstoff på den. Tørk opp alt søl og 
la bensinrestene fordampe.

   - Hvis du har sølt brennstoff på deg selv eller klærne 
dine, skift klær. Vask de kroppsdeler som har vært i 
kontakt med brennstoff. Bruk såpe og vann.

   - Hvis maskijen lekker brennstoff. Kontroller regelmessig 
med tanke på lekkasje fra tanklokk og 
brennstoffledninger.

VIGTIG!

Maskinen er kun konstruert for renblåsing av 
gressplener, ganger, asfaltveier og liknende.

Foreta en inspeksjon av hele maskinen før bruk. Se 
vedlikeholdsskjemaet.

Bruk aldri maskinen hvis du er trett, har drukket alkohol 
eller bruker medisiner som kan påvirke syn, 
vurderingsevne eller kroppskontroll.

Bruk personlig verneutstyr. Se anvisninger under 
overskriften ”Personlig verneutstyr”.

Bruk aldri en maskin som er modifisert slik at den ikke 
lenger er i samsvar med originalutførelsen.

Bruk aldri en maskin som det er noe galt med. Følg 
vedlikeholds-, kontroll- og serviceinstruksjonene i 
denne bruksanvisningen. Noen vedlikeholds- og 
servicetiltak må utføres av erfarne og kvalifiserte 
spesialister. Se anvisninger under overskriften 
Vedlikehold.

Samtlige deksler og vern må være montert før start. 
Påse at tennplugghette og tenningskabel er uskadd for 
å unngå risiko for elektrisk støt.

Føreren av løvblåseren skal påse at ingen mennesker 
eller dyr kommer nærmere enn 15 meter. Når flere 
førere arbeider på samme sted, skal 
sikkerhetsavstanden være minst 15 meter.

Tillat aldri barn å bruke maskinen.

La aldri noen annen bruke maskinen før du har forsikret 
deg om at de har forstått innholdet i bruksanvisningen.

Kontroller alltid om det finnes gjenstander som kan 
blokkere luftinntaksskjermen før du begynner å arbeide.

Luftinntaksskjermen må aldri fjernes.

Hvis en nødssituasjon oppstår, løsner du maskinen fra 
kroppen ved å åpne hofte- og brystbeltet og lar 
maskinen falle bakover.

Hold alle deler av kroppen borte fra varme overflater.

!
ADVARSEL! Denne maskinen skaper et 
elektromagnetisk felt når den er i bruk. 
Dette feltet kan under visse 
omstendigheter forstyrre aktive eller 
passive medisinske implantater. For å 
redusere risikoen for alvorlig eller 
livstruende skade, anbefaler vi at 
personer med medisinske implantater 
rådfører seg med sin lege og 
produsenten av det medisinske 
implantatet før denne maskinen tas i 
bruk.
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Transport og oppbevaring
• Oppbevar og transporter maskin og brennstoff slik at 

det ikke er fare for at en eventuell lekkasje og damp 
kommer i kontakt med gnister eller åpen ild, for 
eksempel fra el-maskiner, el-motorer, elektriske 
kontakter/strømbrytere, eller varmekjeler.

• Ved oppbevaring og transport av brennstoff må det 
brukes kanner som er spesielt beregnet og godkjent 
for formålet.

• Ved lengre tids oppbevaring av maskinen skal 
brennstofftanken tømmes. Hør med nærmeste 
bensinstasjon hvor du kan bli kvitt overflødig 
brennstoff. Tøm drivstofftanken og trykk på pumpen til 
alt drivstoff er pumpet ut. Fjern tennpluggen og hell en 
spiseskje totaktsolje i sylinderen. Drei motoren noen 
ganger, og monter deretter tennpluggen igjen.

• Påse at maskinen er ordentlig rengjort og at 
fullstendig service er utført før langtids oppbevaring.

• Sikre maskinen under transport.

• Lagre maskinen på et tørt, kjølig, luftig og støvfritt 
sted. Oppbevar maskinen utilgjengelig for barn.

Tilpassing av sele

En godt tilpasset sele og maskin forenkler arbeidet 
betraktelig. Juster selen for beste arbeidsstilling.

Spenn sideremmene slik at trykket blir jevnt fordelt på 
skuldrene.

Plasser hofteremmen over hoften og ikke for langt ned på 
magen. Trekk til hofteremmen slik at du kjenner at 
blåserens tyngde hviler på hoften. Stram og juster 
brystremmen for å finne beste arbeidsstilling.

!
ADVARSEL! Vær forsiktig ved håndtering 
av brennstoff. Husk brann-, eksplosjons- 
og innåndingsfare.

!
ADVARSEL! Ved arbeid med maskinen 
skal selen alltid brukes. Hvis ikke, kan 
man ikke manøvrere sikkert, og dette kan 
forårsake skade på deg selv eller andre.
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Personlig verneutstyr

• Hansker skal brukes ved behov.

• Hørselsvern med tilstrekkelig lyddempende virkning 
skal brukes.

• Godkjent øyevern skal alltid brukes. Ved bruk av visir 
skal det også brukes godkjente vernebriller. 
Godkjente vernebriller er slike som tilfredsstiller 
standard ANSI Z87.1 for USA eller EN 166 for EU-
land. Slag fra greiner eller gjenstander som blir kastet 
i vei kan skade øynene.

• Bruk sklisikre og solide støvler.

• Klærne må være av materiale som tåler riving, unngå 
bruk av altfor vide klær som lett henger seg fast i 
kvister og grener. Bruk alltid kraftige langbukser. Ikke 

bruk smykker, kortbukser eller sandaler, og gå ikke 
barbent. Påse at håret ikke henger nedenfor 
skuldrene.

• Åndedrettsvern skal brukes når det er risiko for støv.

• Førstehjelpsutstyr må alltid finnes for hånden.

Maskinens sikkerhetsutstyr
I dette avsnittet forklares hvilket sikkerhetsutstyr 
maskinen er utstyrt med, hvilken funksjon det har og 
hvordan man utfører kontroll og vedlikehold for å være 
sikker på at utstyret fungerer. Se kapitlet Hva er hva? for 
å se hvor disse delene er plassert på din maskin.

Stoppbryter
Stoppbryteren skal brukes for å slå av motoren.

Fjern tenningskabelen og tennpluggen for å foreta 
inspeksjon og vedlikehold.

!
ADVARSEL! Ved all bruk av maskinen 
skal det brukes godkjent personlig 
verneutstyr. Personlig verneutstyr 
eliminerer ikke skaderisikoen, men det 
reduserer virkningen av en skade hvis 
ulykken skulle være ute. Be forhandleren 
om hjelp ved valg av utstyr. Les nøye 
gjennom bruksanvisningen og forstå 
innholdet før du bruker maskinen.

!
ADVARSEL! Vær alltid oppmerksom på 
varselsignaler eller tilrop ved bruk av 
hørselsvern. Ta alltid av hørselsvernet så 
snart motoren er stanset.

!
ADVARSEL! Bruk aldri en maskin med 
defekte sikkerhetsdetaljer. Følg de 
kontroll-, vedlikeholds og 
serviceinstruksjonene som er gitt i dette 
avsnittet.
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Avvibreringssystem
Din maskin er utstyrt med et avvibreringssystem som er 
konstruert for å gi en mest mulig vibrasjonsfri og 
behagelig bruk.

Lyddemper
Lyddemperen er konstruert for å gi et lydnivå som er så 
lavt som mulig, og for å lede avgassene fra motoren bort 
fra brukeren.

I land med varmt og tørt klima er brannfaren stor. Vi har 
derfor utstyrt lyddemperen med et gnistfangernett 
montert inne i lyddemperen.

For lyddempere er det meget viktig at instruksjonene for 
kontroll, vedlikehold og service blir fulgt. Se anvisninger 
under overskriften Kontroll, vedlikehold og service av 
maskinens sikkerhetsutstyr.

Kontroll, vedlikehold og service 
av maskinens sikkerhetsutstyr

Stoppbryter
• Start motoren og kontroller at motoren blir slått av når 

stoppbryteren føres til stoppstilling.

!
ADVARSEL! Overeksponering for 
vibrasjoner kan føre til blodkar- eller 
nerveskader hos personer som har 
blodsirkulasjonsforstyrrelser. Oppsøk 
lege hvis du opplever fysiske symptomer 
som kan relateres til overeksponering for 
vibrasjoner. Eksempel på slike 
symptomer er dovning, manglende 
følelse, ”kiling”, ”stikk”, smerte, 
manglende eller redusert styrke, 
forandringer i hudens farge eller 
overflate. Disse symptomene opptrer 
vanligvis i fingrer, hender eller håndledd. 
Risikoen kan øke ved lave temperaturer.

x2

!
ADVARSEL!

Husk at: Motorens avgasser inneholder 
karbonmonoksid som kan forårsake 
karbonmonoksidforgiftning. Start eller 
kjør derfor aldri maskinen innendørs, 
eller der det er dårlig luftsirkulasjon.

Motorens avgasser er varme og kan 
inneholde gnister som kan forårsake 
brann. Start derfor aldri maskinen 
innendørs eller i nærheten av 
lettantennelig materiale!

!
ADVARSEL! Lyddemperen inneholder 
kjemikalier som kan være 
kreftfremkallende. Unngå kontakt med 
disse elementene dersom lyddemperen 
blir skadd.

!
ADVARSEL! All service og reparasjon av 
maskinen krever spesialutdanning. Dette 
gjelder særlig maskinens 
sikkerhetsutstyr. Hvis maskinen ikke 
består alle kontrollene som er oppgitt 
nedenfor, må du oppsøke et 
serviceverksted. Kjøp av våre produkter 
garanterer at du kan få utført en 
fagmessig reparasjon og service. Hvis 
maskinen ikke er kjøpt hos en av våre 
sericefaghandlere, så spør dem etter 
nærmeste serviceverksted.

H1157401-38,570, 580BTS_1.fm  Page 82  Tuesday, November 18, 2014  3:56 PM



SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Norwegian – 831157401-38 Rev.1 2014-11-18

Avvibreringssystem

• Kontroller regelmessig avvibreringselementene med 
tanke på materialsprekker og deformering. Bytt dem 
dersom de er skadd.

• Kontroller at avvibreringselementene er hele og fast 
forankret.

Lyddemper

• Bruk aldri en maskin som har defekt lyddemper.

• Kontroller regelmessig at lyddemperen sitter fast i 
maskinen.

• Din maskins lyddemper er utstyrt med 
gnistfangernett, dette skal rengjøres regelmessig. Se 
overskriften Lyddemper i kapitlet Vedlikehold. Et 
tilstoppet nett fører til at motoren går varm med 
alvorlig motorskade som følge. Bruk aldri en 
lyddemper med defekt gnistfangernett.

Generelle arbeidsinstruksjoner

Vis hensyn til personer i omgivelsene ved å unngå å 
bruke maskinen på ugunstige tidspunkt, eksempelvis 
sent om kvelden eller tidlig om morgenen. Les gjennom 
og følg de enkle rådene under for å forstyrre omgivelsene 
minst mulig.

• Bruk blåseren med lavest mulig gasspådrag. Det er 
sjelden nødvendig å bruke fullt gasspådrag. Mange 
arbeidsmomenter kan utføres med halvt gasspådrag. 
Lavere gasspådrag innebærer mindre støy og støv. 
Det er også lettere å ha kontroll over det avfallet som 
skal samles sammen/flyttes.

• Bruk rake eller kost for å løsne fastsittende avfall fra 
bakken.

• Hold blåserørets munning så nær bakken som mulig. 
Bruk hele lengden av blåserøret for å holde 
luftstrømmen nær bakken.

• Rydd opp etter deg. Forviss deg om at du ikke har 
blåst avfall inn på annen manns eiendom.

Grunnleggende sikkerhetsregler

• Ingen uvedkommende personer eller dyr skal finnes 
på arbeidsområdet, som er 15 meter.

• La motoren avkjøles før du fyller drivstoff.

• Hold alle kroppsdeler unna varme ovrflater.

• Hvis maskinen begynner å brenne eller det oppstår en 
annen nødssituasjon der du må løsne maskinen fra 

x2

!
ADVARSEL! Bruk aldri en maskin med 
defekt sikkerhetsutstyr. Maskinens 
sikkerhetsutstyr skal kontrolleres og 
vedlikeholdes som beskrevet i dette 
avsnittet. Hvis maskinen ikke består alle 
kontrollene, må serviceverksted 
oppsøkes for reparasjon.

VIGTIG! Dette avsnittet behandler grunnleggende 
sikkerhetsregler for arbeid med blåser. Når du kommer 
ut for en situasjon som gjør deg usikker på fortsatt bruk, 
skal du rådføre deg med en ekspert. Henvend deg til din 
forhandler eller ditt serviceverksted. Unngå all bruk som 
du ikke føler deg kvalifisert til!

!
ADVARSEL! Vær oppmerksom på 
omgivelsene. Hvis noen nærmer seg 
arbeidsområdet, må du stille 
gassreguleringen på minste gasspådrag 
til personen er på trygg avstand. Rett 
luftstrålen bort fra mennesker, dyr, 
lekeplasser, åpne vinduer, biler osv.
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kroppen, åpner du selestroppene og lar maskinen 
falle bakover.

• Den kraftige luftstrømmen kan forflytte gjenstander 
med en slik hastighet at de kan sprette tilbake og 
forårsake alvorlige øyeskader.

• Ikke rett luftstrålen mot mennesker eller dyr.

• Stopp motoren før montering eller demontering av 
tilbehør eller andre deler.

• Unngå bruk i dårlig vær. Slik som tett tåke, kraftig 
regn, sterk vind, kraftig kulde osv. Å arbeide i dårlig 
vær er slitsomt og kan skape farlige omstendigheter, 
for eksempel glatt underlag.

• Reduser blåsetiden ved å væte støvete områder eller 
ved å bruke sprøyteutstyr.

• Sørg for at du kan gå og stå sikkert. Se etter 
eventuelle hinder ved uventet forflytting (røtter, 
steiner, greiner, groper, forhøyninger osv). Vær meget 
forsiktig ved arbeid i skrånende terreng.

• Sett aldri maskinen ned med motoren i gang uten at 
du har den under oppsikt.

• Motorens avgasser inneholder karbonmonoksid som 
kan forårsake karbonmonoksidforgiftning. Start eller 
kjør derfor aldri maskinen innendørs, eller der det er 
dårlig luftsirkulasjon.

• Løvblåseren må ikke brukes i stiger eller på stillaser.

• OBS! Bruk aldri maskinen uten mulighet til å kunne 
påkalle hjelp ved en ulykke.

Grunnleggende arbeidsteknikk

• Denne løvblåseren er av ryggsekktype, og bæres med 
en skuldersele under bruk. Den betjenes og styres 
med høyre hånd på håndtaket på røret.

• Hastigheten på luftstrålen reguleres ved hjelp av 
gassregulatoren. Velg den hastigheten som passer 
best for respektive bruk. For å slippe å holde fingeren 
på gassregulatoren hele tiden blåseren brukes, kan 
ønsket gaspådrag stilles inn med 'stopphåndtaket'. 
Fullt gassådrag oppnås når regulatoren er trukket helt 
tilbake.

• Kontroller at luftinntaket ikke blokkeres av 
eksempelvis løv eller avfall. Et tilstoppet luftinntak 
reduserer maskinens blåsekapasitet og øker 
motorens arbeidstemperatur, hvilket kan medføre 
motorhavari. Stans motoren og fjern gjenstanden.

• Vær oppmerksom på vindretningen. Arbeid i vindens 
retning for at arbeidet skal bli lettere.

• Å bruke løvblåseren til å flytte store hauger er 
tidkrevende og skaper unødvendig støy.

• Ha god balanse og sikkert fotfeste.

• Etter avsluttet arbeid skal maskinen oppbevares 
stående.

!
ADVARSEL! Se opp for gjenstander som 
slynges ut. Bruk alltid vernebriller. Bøy 
deg aldri over beskyttelsen. Steiner, skrot 
o.l. kan kastes opp i øynene og forårsake 
blindhet eller alvorlige skader. Hold 
uvedkommende på avstand. Barn, dyr, 
tilskuere og medhjelpere skal befinne seg 
utenfor sikkerhetssonen på 15 m. Stans 
maskinen umiddelbart hvis noen nærmer 
seg.

!
ADVARSEL! Stans alltid maskinen ved 
rengjøring.
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Montering av blåserør og 
regulatorhåndtak
• Koble til løvblåseren og styrerøret med den fleksible 

slangen. Klem fast begge ender av den fleksible 
slangen.  Bruk de medfølgende redskapene.

1 Fleksibel slange

2 Manøvreringsrør

3 Klemme 

4 Klemme 

NOTE! 

Smør rørene litt for å gjøre monteringen lettere.

• Fest håndtaksholderen til styrerøret og trekk til 
vrideren på holderen. Pass på at håndtaksholderen 
plasseres riktig i forhold til den konvekse delen av 
styrerøret.

• Juster posisjon og vinkel slik at komfortabel 
arbeidsstilling oppnås,  og trekk til.

• Bruk klemmen til å feste kablene til den fleksible 
slangen.

• Koble til det rette røret og rørenden. Skyv rørene 
sammen og vri dem slik at de låses.

Tilleggsutstyr

Styre

Demonter mellomrøret. Skru av holderens vrider og træ 
holderen over manøvreringsrøret. Monter vrideren og 
trekk til.

Monter mellomrøret.

• Ved ønske om høyere lufthastighet erstattes det runde 
munnstykket med et flatt munnstykke.

3
1 4 2
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Brennstoff
OBS! Maskinen er utstyrt med en totaktsmotor, og må 
alltid kjøres på en blanding av bensin og totaktsolje. For å 
sikre riktig blandingsforhold, er det viktig at oljemengden 
som skal blandes måles nøyaktig. Ved blanding av små 
mengder brennstoff vil selv små feil i oljemengden virke 
kraftig inn på blandingsforholdet.

Bensin

OBS! Bruk alltid oljeblandet kvalitetsbensin (minst 90 
oktan).

• Anbefalt laveste oktantall er 90. Hvis man kjører 
motoren på bensin med lavere oktantall, kan det 
forårsake såkalt banking. Dette fører til økt 
motortemperatur, som kan resultere i alvorlige 
motorhavarier.

• Ved arbeid med kontinuerlig høye turtall anbefales 
høyere oktantall. Bruk blyfri kvalitetsbensin.

Totaktsolje
• For beste resultat og funksjon brukes HUSQVARNA 

totaktsolje, som er utviklet spesielt for våre 
totaktsmotorer. Blandingsforhold 1:50 (2%).

• Hvis det ikke er mulig å få tak i HUSQVARNA totaktsolje, 
kan man bruke annen totaktsolje av høy kvalitet som er 
beregnet for luftkjølte motorer. Kontakt forhandleren ved 
valg av olje. Blandingsforhold 1:33 (3%).

• Bruk aldri totaktsolje beregnet til vannkjølte 
påhengsmotorer, såkalt outboardoil.

• Bruk aldri olje beregnet på firetaktsmotorer.

Blanding
• Bensin og olje må alltid blandes i en ren beholder som 

er godkjent for bensin.
• Begynn alltid med å helle i halvparten av bensinen 

som skal blandes. Hell deretter i hele oljemengden. 
Bland (rist) brennstoffblandingen. Fyll på resten av 
bensinen.

• Bland (rist) brennstoffblandingen omhyggelig før den 
fylles over på maskinens brennstofftank.

• Bland ikke drivstoff for mer enn maks. 1 måneds 
behov.

• Hvis maskinen ikke brukes over en lengre periode, 
skal brennstofftanken tømmes og rengjøres.

Fylling av brennstoff

• Flytt maskinen minst 3 m fra tankingsstedet før du 
starter den.

• Tørk rent rundt tanklokket. Forurensninger i tankene 
fører til driftsforstyrrelser. 

• Påse at brennstoffet er godt blandet ved å riste 
beholderen før tanken fylles.

!
ADVARSEL! Sørg for god luftventilasjon 
ved håndtering av brennstoff.

Bensin, liter
Totaktsolje, liter

2% (1:50) 3% (1:33)

5 0,10 0,15

10 0,20 0,30

15 0,30 0,45

20 0,40 0,60

!
ADVARSEL! Følgende forholdsregler 
reduserer brannfaren:

Fyll drivstoff på et godt ventilert sted. Fyll 
aldri drivstoff på maskinen innendørs.

Det må ikke røykes eller plasseres varme 
objekter i nærheten av brennstoffet.

Fyll aldri brennstoff med motoren i gang.

Stans motoren og la den avkjöles noen 
minutter för brennstoff fylles på. 

Åpne tanklokket sakte ved påfylling av 
brennstoff slik at et eventuelt overtrykk 
forsvinner sakte.

Trekk tanklokket godt til etter bruk.

Hvis du har sølt brennstoff på den. Tørk 
opp alt søl og la bensinrestene fordampe.

Flytt alltid maskinen bort fra stedet der 
drivstoff er påfylt, før maskinen startes.
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Start og stopp

Kald motor
Tenning: Still stoppbryteren i startstilling. Ca. én 
tredjedel åpen.

Stoppkontakten må ikke stilles på full gass.

Choke: Still chokehendelen i choke-stilling.

Brennstoffpumpe: Trykk på brennstoffpumpens 
gummiblære gjentatte ganger til brennstoff begynner å 
fylle blæren. Blæren behøver ikke å fylles helt.

Varm motor
Bruk samme fremgangsmåte ved start som ved kald 
motor, men uten å sette chokehendelen i chokestilling.

Start
Trykk maskinkroppen mot bakken med venstre hånd 
(OBS! Ikke med foten!). Ta tak i starthåndtaket med høyre 
hånd og dra langsomt ut startsnoren til du merker 
motstand (starthakene griper inn) og trekk deretter raskt 
og kraftig til.

 Surr aldri startlinen rundt hånden.

Utfør gjentatte startforsøk til motoren starter. Når motoren 
starter, stiller du tilbake choken.

OBS!  Dra ikke startsnoren helt ut og slipp heller ikke 
håndtaket fra helt utdratt stilling. Dette kan skade 
maskinen.

NOTE! 

Luft slippes ut så snart motoren startes, også når den går 
på tomgang.

Still inn ønsket motorturtall med gassreguleringen.

1 Full gass

2 Ca. én tredjedel åpen.

3 Tomgangsturtall

4 Stoppbryter

Stopp
Motoren stanses ved at stoppbryteren settes på stopp.

!
ADVARSEL! Flytt alltid maskinen bort fra 
stedet der drivstoff er påfylt, før 
maskinen startes. Plasser maskinen på 
et fast underlag. 

Sørg for at ikke uvedkommende 
oppholder seg i arbeidsområdet, da det 
ellers er fare for alvorlige personskader. 
Sikkerhetsavstanden er 15 meter.

Maskinen må kun brukes i komplett 
utførelse. Hvis maskinen startes uten at 
alle deksler er montert, er det risiko for 
personskade.

(4)

(3) (2)

(1)

(4)

(3) (2)

(1)
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Generelt
Hold alle deler av kroppen borte fra varme overflater.
Tenningskabelen skal alltid løsnes fra tennpluggen før 
reparasjon, rengjøring eller vedlikeholdsarbeid.

Forgasser
Justering av tomgangsturtall
Før det gjennomføres noen justeringer, sørg for at 
luftfilteret er rent og at luftfilterlokket sitter på.
Det fabrikkinnstilte tomgangsturtallet er 2000 o/min.  Bruk 
justeringsskruen på den øvre kanten på forgasseren hvis 
tomgangsturtallet må justeres.

Lyddemper

Lyddemperen er utformet for å dempe lydnivået og for å 
lede avgassene bort fra brukeren. Avgassene er varme 
og kan inneholde gnister som kan forårsake brann hvis 
gassene rettes mot et tørt og brennbart materiale.
Lyddemperen er utstyrt med et spesielt gnistfangernett. 
Gnistfangernettet bør rengjøres en gang per måned. 
Dette gjøres enklest med en stålbørste.

Gjør slik for å ta av gnistfangernettet:
• Fjern eksoskanalen.
• Fjern gnistfangeren.
Trekk ut gnistfangernettet og rengjør det med en 
stålbørste. Bytt ut gnistfangernettet hvis det er ødelagt.
OBS!  Bruk aldri maskinen med en lyddemper som er i 
dårlig stand. Kontroller regelmessig at lyddemperen er 
hel og at den sitter ordentlig fast. (1,2). Trekk til skruene. 
8-10Nm.

Kontroller at gnistfangeren og eksoskanalen er skrudd 
riktig på plass (5). Trekk til med 2-3 Nm.

Kjølesystem

For å oppnå lavest mulig driftstemperatur er maskinen 
utstyrt med et kjølesystem.

Kjølesystemet består av:

• Kjøleflenser på sylinderen.

• Luftinntaksskjerm

Rengjør kjølesystemet med en børste en gang i uken, ved 
vanskelige forhold oftere. Et tilsmusset eller tett 
kjølesystem fører til at maskinen overopphetes, noe som 
forårsaker  skader på sylinder og stempel. Kontroller at 
munnstykkene ikke er tilstoppet. 

Luftinntaksskjerm
Kontroller at luftinntaket ikke blokkeres av eksempelvis 
løv eller avfall. Et tilstoppet luftinntak reduserer 
maskinens blåsekapasitet og øker motorens 
arbeidstemperatur, hvilket kan medføre motorhavari. 
Stans motoren og fjern gjenstanden.

3

4

5

1

2

!
ADVARSEL! Lyddemperen blir meget 
varm både under bruk og etter stopp. 
Dette gjelder også tomgangskjøring. 
Berøring kan gi brannskader på huden. 
Vær oppmerksom på brannfaren!

!
ADVARSEL! Bruk aldri løvblåseren hvis 
skjermen ikke er montert. Før bruk må du 
kontrollere at skjermen er på plass og at 
den er uskadet.

H1157401-38,570, 580BTS_1.fm  Page 88  Tuesday, November 18, 2014  3:56 PM



VEDLIKEHOLD

Norwegian – 891157401-38 Rev.1 2014-11-18

Tennplugg

Tennpluggens stand påvirkes av:

• Feil innstilt forgasser.

• En feilaktig oljeblanding i brenselet (for mye, eller 
feilaktig olje).

• Tilsmusset luftfilter.

Disse faktorene gir belegg på tennpluggenes elektroder 
og kan forårsake driftsforstyrrelser og startvansker.

Rengjør tennpluggen utvendig. Ta den ut og kontroller 
elektrodeavstanden. Juster avstanden til 0,6-0,7 mm, 
eller skift tennplugg. Påse at tennpluggen har såkalt 
radiostøyfilter.

OBS! Bruk alltid anbefalt type tennplugg! Feil tennplugg 
kan ødelegge stempel/sylinder.

Luftfilter

Luftfilteret må rengjøres regelmessig for støv og smuss for 
å unngå:

• Forgasserforstyrrelser

• Startproblemer

• Dårligere effekt

• Unødvendig slitasje på motorens deler.

• Unormalt høyt brennstofforbruk.

Rengjør luftfilteret etter 40 timers drift, oftere hvis 
maskinen brukes under forhold med usedvanlig mye støv.

For å unngå brannskader må du ikke berøre varme flater 
som lyddemper, sylinder m.m.

Rengjøring av luftfilteret
• Løsne de fire festene som holder luftfilterdekselet, og 

fjern filteret. Vask forfilteret i varmt såpevann.

• Bank papirfilteret mot et fast underlag for å fjerne støv. 
Hvis papirfilteret fortsatt er skittent, må det skiftes ut.

NOTE! 

Filteret skal ikke oljes.

Et filter som har vært mye brukt kan aldri bli fullstendig 
rent. Derfor må det skiftes med jevne mellomrom. Et 
skadet luftfilter må alltid skiftes.

0,6-0,7
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Vedlikeholdsskjema
Nedenfor følger noen generelle vedlikeholdsinstruksjoner. Kontakt serviceverkstedet dersom du trenger ytterligere 
opplysninger.

Vedlikehold Daglig 
ettersyn

Ukentlig 
ettersyn

Månedlig 
ettersyn

Rengjør maskinen utvendig. X

Kontroller at gassregulatoren fungerer sikkert. X

Kontroller at stoppbryteren fungerer. X

Rengjør luftfilteret. Skift om nødvendig. X

Kontroller at skruer og mutre er trukket til. X

Kontroller at det ikke er noen brennstofflekkasje fra motor, tank 
eller brennstoffledninger.

X

Kontroller at bensinfilteret ikke er forurenset eller at 
bensinslangen har sprekker eller andre defekter. Skift om 
nødvendig.

X

Rengjør eller skift lyddemperens gnistfangernett (gjelder kun 
lyddemper uten katalysator).

X

Kontroller det ikke finnes blokkeringer på noen side av 
luftinntaksskjermen.

X

Kontroller startapparat med snor. X

Kontroller at vibrasjonsisolatorene ikke er skadet. X

Rengjør tennpluggen utvendig. Ta den ut og kontroller 
elektrodeavstanden. Juster avstanden til 0,6-0,7 mm, eller skift 
tennplugg. Påse at tennpluggen har såkalt radiostøyfilter.

X

Rengjør maskinens kjølesystem. X

Rengjør forgasseren utvendig og området rundt denne. X

Kontroller alle kabler og forbindelser. X

Skift tennplugg. Påse at tennpluggen har såkalt radiostøyfilter. X

Kontroller og rengjør eventuelt lyddemperens gnistfangernett 
(gjelder kun lyddemper med katalysator).

X

Rengjør brennstofftanken. X
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Tekniske data

Anm.1: Utslipp av støy til omgivelsene målt som lydeffekt (LWA) ifølge EF-direktiv 2000/14/EC. Rapporterte 
lydeffektnivåer for maskinen er målt med det originale skjæreutstyret som gir høyest nivå. Forskjellen mellom garantert 
og målt lydeffekt er at garantert lydeffekt også omfatter spredning i måleresultatet og variasjoner mellom forskjellige 
maskiner av samme modell, i henhold til direktivet 2000/14/EC.

Merknad 2: Ekvivalent lydtrykksnivåverdi er beregnet med følgende tidsfordeling: 1/7 tomgang og 6/7 maks. turtall. 
Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivå for maskinen har en typisk statistisk spredning (standard avvik) på 1 dB (A).

Merknad 3: Ekvivalent vibrasjonsnivåverdi er beregnet med følgende tidsfordeling: 1/7 tomgang og 6/7 maks. turtall. 
Rapporterte data for ekvivalent vibrasjonsnivå har en typisk statistisk spredning (standard avvik) på 1 m/s2.

Tekniske data 570BTS 580BTS

Motor

Sylindervolum, cm3: 65.6 75.6

Tomgangsturtall, o/min 2000 2000

Maks. motoreffekt ifølge ISO 8893, kW/ o/min

Katalysatorlyddemper Nei Nei

Turtallsregulert tenningssystem Ja Ja

Tenningssystem

Tennplugg NGK CMR7H NGK CMR7H

Elektrodeavstand, mm 0,6-0,7 0,6-0,7

Brennstoff-/smøresystem

Volum bensintank, liter 2,2 2,6

Vekt

Vekt, uten brennstoff, kg 11,2 11,8

Støyutslipp

(se anm. 1)

Lydeffektnivå, mål dB(A) 110 111

Lydeffektnivå, garantert LWA dB(A) 110 112

Lydnivåer

(se anm. 2)

Ekvivalent lydtrykknivå ved brukerens øre, målt i henhold til 
EN15503, dB(A)

99 100

Vibrasjonsnivåer

(se anm. 3)

Ekvivalente vibrasjonsnivåer (ahv,eq) i håndtak, målt i henhold til 
EN15503, m/s2 1,8 1,6

Vifteeffekt

Maks. lufthastighet ved standardmunnstykke, m/s: 106 92

Luftmengde ved standardmunnstykke, m3/min 21,8 25,7

Gjennomsnittlig luftvolum ved dekselet, m3/min 27,5 29
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EF-erklæring om samsvar (Gjelder kun Europa)
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf. +46-36-146500, forsikrer hermed at blåserne Husqvarna Husqvarna 
570BTS, 580BTS 2014s serienummer og fremover (året oppgis i klartekst på typeskiltet pluss et etterfølgende 
serienummer), tilsvarer forskriftene i RÅDSDIREKTIV:

   - fra 17. mai 2006, "angående maskiner" 2006/42/EC

   - av 15. desember 2004 "angående elektromagnetisk kompatibilitet" 2004/108/EC.

   - av 8. mai 2000 "angående utslipp av støy til omgivelsene" 2000/14/EC. Vurdering av overensstemmelse utført i 
henhold til Vedlegg V.

For informasjon angående støyutslippene, se kapitlet Tekniske data. Følgende standarder er blitt tillempet: EN ISO 
12100:2010  EN 15503:2009+A1:2013

SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Sverige, har utført frivillig typekontroll for 
Husqvarna AB. Sertifikatene har nummer:

SEC/10/2276 - 570BTS, SEC/10/2277 - 580BTS

Huskvarna, 5. november 2014

Per Gustafsson, Utviklingssjef (Autorisert representant for Husqvarna AB og ansvarlig for teknisk dokumentasjon.)
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