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Kjære HONDA-kunde.

Gratulerer med ditt valg av HONDA gresstrimmer med delt riggrør. 
Motorenheten UMC425E, UMC435E, UMC425U og UMC435U brukes med 7 forskjellige 
brukervennlige og relevante utstyr fra Honda. I tillegg er 2 forlengere tilgjengelig.
Denne instruksjonsboken dekker bruk og vedlikehold av motorenheten UMC425E, 
UMC435E, UMC425U og UMC435U. UMC425E og UMC435E er modeller for det 
Europeiske markedet.
All informasjon er basert på de ferskeste produktopplysninger. 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 spesifika-
sjoner kan bli endret uten forvarsel
Ingen del av denne instruksjonsboken kan reproduseres uten skriftlig tillatelse.
Denne instruksjonsboken er å betrakte som en del av utstyret, og bør følge maskinen 
om du selger den. 
Vær spesielt oppmerksom på følgende symboler:

Advarer mot risiko for alvorlige legemsskader eller fatale ulykker hvis instruksjonene 
ikke følges.

FORSIKTIG:
Advarer mot risiko for ulykker eller skade på utstyret hvis instruksjonen ikke følges.

MERK:
Gir brukeren nyttig informasjon.
Skulle du få problemer eller om du har noe noen spørsmål angående gresstrimmerens 
motorenhet, er det bare å kontakte din Honda Fagforhandler eller oss i Berema A/S.

Å bruke denne motorenheten er ekstra krevende med tanke på sikkerhet både for 
bruker og andre rundt. Vi ber deg derfor om å lese instruksjonsboken nøye og vær 
sikker på at du forstår innholdet før du tar i bruk motorenheten, da feil bruk kan føre 
til alvorlig person- og/eller utstyrsskader.

Illustrasjoner i denne boken er hovedsaklig basert på UMC435E.
Illustrasjoner kan variere med type og modell.

Avfall:
Tenk på miljøet – kvitt deg ikke med dette produktet, batterier, olje, osv., på en 
uforsvarlig måte, som for eksempel å kaste dem blant vanlig avfall. Gjør deg kjent 
med lover og regler rundt avfallshåndtering, eller kontakt din lokale HONDA 
fagforhandler, dersom du ønsker å kvitte deg med produktet.
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For å sikre trygg bruk

For din egen og andres sikkerhet ber vi deg om å legge ekstra godt merke til 
følgende:

• HONDA motorenhet er designet for å yte en sikker og 
pålitelig tjeneste hvis instruksjonene blir fulgt. Vi ber 
deg derfor om å lese instruksjonsboken nøye og vær 
sikker på at du forstår innholdet før du tar i bruk 

 motorenheten, da feil bruk kan føre til alvorlig person- 
og/eller utstyrsskader.

• Bensin er ekstremt brannfarlig og under visse for-
utsetninger eksplosivt.

• Unngå røyking, gnister eller åpen ild der du fyller eller 
lagrer bensin.

• Unngå å overfylle bensintanken, og pass på at bensin-
lokket er skrudd skikkelig til etter at du har fylt bensin.

• Fyll bensin i et godt ventilert område med motoren 
avslått.

• Eksos inneholder giftig , en fargeløs, luktløs gass. 
 Å puste inn karbonmonoksid kan føre til bevisstløshet 

og kan i verste fall være dødelig.
• Hvis du bruker motorenheten i et lukket område, 
 kan luften du puster inn inneholde farlige mengder 

eksos.
• Bruk aldri motorenheten inne i en garasje, inne i et 

hus, eller nær åpne vinduer og dører.
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For å sikre trygg bruk. 

BRUKERANSVAR

• For å unngå skader og ulykker, må kun utstyr fra Honda brukes.
• Les og følg instruksjonsboka som følger med hvert utstyr.
• Benytt aldri motorenheten når du er sliten, trøtt, syk eller påvirket av 

alkohol eller andre rusmidler.
• Alle delene i maskinen er en potensiell fare dersom maskinen brukes i 

omgivelser den ikke er laget for, eller hvis det ikke blir utført tilstrekkelig 
vedlikehold. 

• Les instruksjonsboken nøye. Gjør deg godt kjent med kontroller og betjening 
så du kan bruke motorenheten din på en forsvarlig måte. Sørg for å lære 
deg hurtig stopp av motoren.

• La ikke barn eller personer som ikke kjenner sikkerhetsreglene få bruke 
utstyret. Lokale lover kan sette aldersgrenser for slik bruk.

• Hvis du låner bort eller videreselger motorenheten til en tredjeperson, er 
det viktig at du lærer vedkommende forsvarlig bruk av produktet og gjør 
ham eller henne oppmerksom på instruksjonsboka før bruk.

• Bruk ikke motorenheten under følgende forhold:
 - Når andre personer og spesielt barn eller husdyr oppholder seg i området.
 - Hvis du er sliten eller har tatt medisiner eller annet som kan nedsette  
      reaksjonsevnen eller aktsomheten.
• Hvert tilbehør til motorenheten har et arbeidsområde hvor andre personer 

og husdyr ikke bør være. Følg instruksjonene i instruksjonsboka som følger 
med hver utstyrsenhet.

• Husk at eieren eller brukeren er ansvarlig for eventuelle ulykker eller 
skader på mennesker og annen manns eiendom.
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For å sikre trygg bruk. 

BRUKERANSVAR

• Når du bruker motorenheten, pass på å alltid ha på deg beskyttende klær og 
sikkerhetsutstyr.

• Når du bruker motorenhetens utstyr, les og følg instruksjonsboka som 
følger med hvert utstyr.

– Beskyttende klær
 Ha på deg tilstrekkelig med klær med lange ermer og langbukser.
 Klærne må passe din kroppsform og enten kunne kneppes igjen eller 

bruke glidelås som sikring. La ikke ermer eller nederste delen av jakke/
genser være løs.

 Pass på at armene dekkes.
 Ha ikke på deg klær med løs(e) tape, lisser og/eller bånd. De kan feste seg 

i utstyret eller i gresset og forårsake skade.
 Har du langt hår, pass på å knytte det opp, og la aldri håret falle nedenfor 

skuldrene.
– Beskyttelsesutstyr:
- Vernebriller
 Bruk vernebriller eller annet utstyr til å beskytte øynene dine mot gjenstander 

osv som blir slynget vekk fra det utstyret som er koblet til motorenheten.
- Hjelm
 Bruk hjelm til å beskytte hodet mot grener over deg og annet materiale 

som kan falle ned.
- Skjerm
 Bruk skjerm for å beskytte ansiktet mot løse og flygende gjenstander.
- Ørepropper/øreklokker
 Bruk øreklokker, ørepropper eller annet utstyr for å beskytte hørselen mot 

støyen fra maskinen.
- Hansker
 Bruk hansker for å beskytte hendene.
- Vernestøvler
 Bruk vernestøvler som har såler med godt grep og tåbeskyttelse for å be-

skytte føttene dine mot løse og flygende gjenstander. Ta ikke i bruk utstyret 
barfot eller med åpne sandaler. Bruk også leggbeskyttelse.
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1. SIKKERHETSREGLER

For å sikre trygg bruk. 

BRUKERANSVAR

• Støvmaske
 Vi anbefaler at du bruker støvmaske hvis du lider av allergi som pollen-

allergi osv. Støvmasker er bl.a. tilgjengelige hos din lokale Honda fagfor-
handler og på apoteker. Disse maskene hjelper til med å begrense mengden 
støv du puster inn.

• Før vært bruk, være nøye med å inspisere motorenheten, inklusive 
 utstyret som er koblet til, for skade eller løse deler.
• Før vært bruk, kontroller om motoren har tegn til olje- eller bensinlekkasje.
• Unngå å benytte deg av motorenheten om natten eller i dårlig vær med 

redusert sikt, da dette øker risikoen for skade.
• Gå – aldri løp – når du bruker trimmeren.
• Unngå hvis mulig å bruke trimmeren i bratte skråninger. 
 Bratte skråninger er svært glatte og øker risikoen for skade relatert til fall.

VERNEBRILLER

HJELM

ØREPROPPER/ØREKLOKKER

LANGARMET OVERDEL

ARMBESKYTTELSE

HANSKER

LANGBUKSER

LEGGBESKYTTER

VERNESTØVLER

SKJERM
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For å sikre trygg bruk. 

BRUKERANSVAR

• Bruk ikke motorenheten hvis sikkerhetsmerker eller andre deler mangler.
• Monter ikke deler som ikke passer, og tukle ikke med motorenheten, da 

dette kan føre til person- og/eller utstyrsskade. Bruk utstyr som er beregnet 
for din modell og type.

• Stopp motoren ved å skru tenningsbryteren «AV» i følgende tilfeller:
 - Før noen form for arbeid på eller ved motorenheten.
 - Før kontroll, rengjøring eller vedlikehold på motorenheten.
 - Hvis utstyret treffer en gjenstand. Kontroller motorenheten for skade og   
      foreta eventuelle reparasjoner før du gjenopptar arbeidet med motor-
      enheten igjen.
 - Skulle motorenheten begynne å vibrere unormalt, må du straks under-    
      søke årsaken og foreta nødvendige utbedringer.
 - Når du forlater motorenheten uten tilsyn.
 - Før du fyller bensin.
 - Når en person eller et kjæledyr nærmer seg.
 - Stopp motoren umiddelbart hvis motorenheten plutselig begynner å  
      vibrere unormalt. Plutselig vibrasjon kan bety skadde rotasjonsdeler eller 
      løse fester. Undersøk problemet, og start ikke motoren før skaden er 
   utbedret.
• Motorenheten må justeres/repareres om du slipper gassen og motoren 

går på tomgang men utstyret du har montert på fortsetter å rotere. I dette 
tilfellet må det mest sannsynlig utføres en justering på tomgangs-

 innstillingene. Ta kontakt med din Honda fagforhandler.
• Pass på at alle muttere, bolter og skruer sitter godt for å være sikker på 

at motorenheten er trygg å bruke. Jevnlig vedlikehold er essensielt for 
brukersikkerhet og for å sikre god ytelse. 

• Bruk ikke motorenheten med deler som er slitte eller skadde. Deler må en-
ten byttes ut eller repareres. Skift ut slitte eller skadde deler med originale 
HONDA-deler. Deler av dårligere kvalitet kan være skadelige for maskinen 
og gå ut over sikkerheten.
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1. SIKKERHETSREGLER

For å sikre trygg bruk. 

BRUKERANSVAR

• Skade som følge av vibrasjoner eller kulde:
 Du kan føle prikking eller brennende smerte i fingrene, og fingrene kan 

miste farge og/eller følelse avhengig av din tilstand. Man antar at disse 
symptomene kommer som følge av vibrasjoner og/eller at hendene utset-
tes for kulde. Den utløsende årsaken til symptomene har enn så lenge ikke 
blitt identifisert, men følg allikevel følgende instruksjoner:

 -  Begrens tiden du bruker på å arbeide med motorenheten daglig. 
    En dags arbeid bør bestå av å arbeide med motorenheten og så annet   
       arbeid uten håndholdt utstyr, så du kan begrense tiden hendene dine er 
       utsatt for vibrasjon fra maskineriet. 
 -  Hold kroppen din varm, spesielt hender, håndledd og armer.
 -  Ta pauser med jevne mellomrom og gjør øvelser mellom hver økt for å     

   opprettholde blodsirkulasjonen. Benytt ikke tobakk mens du arbeider.
 -  Hvis du føler ubehag, og hendene hovner opp og blir røde, for så å bli 
       hvite og følelsesløse, ta kontakt med lege snarest mulig.
• Skade som følge av repeterende arbeid.
 Å gjøre arbeid som innebærer å repetere bevegelser igjen og igjen over 

en lang tidsperiode, kan føre til skader. Med følgende råd vil du redusere 
skaderisikoen betydelig:

 -  Gjør bevegelsene mindre repeterende ved å variere håndleddenes posisjon     
   mellom bøyd, rett og vridd.

 -  Ta jevnlige pauser for å minimere effekten de repeterende bevegelsene  
       har. Bruk tiden fornuftig. Ikke ha hastverk.
 -  Hvis fingrene, hendene, håndleddene og/eller armene dine pulserer eller 
       er numne, ta kontakt med lege.
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1. SIKKERHETSREGLER

For å sikre trygg bruk. 

BRUKERANSVAR

SIKKERHET RUNDT BARN

• Hold barn innendørs og under oppsyn til enhver tid når en gresstrimmer 
eller annet liknende utstyr blir brukt i nærheten. Små barn beveger seg 
fort og er spesielt tiltrukket av gresstrimmere og -trimming.

• Anta aldri at barna vil bli der du sist så dem. Vær på vakt og stopp 
motorenheten hvis barn kommer inn i området.

• Barn bør aldri få benytte motorenheten, selv under oppsyn av voksne. 

BRANNFARE

Bensin er svært brannfarlig og kan eksplodere under spesielle forhold.
Vær ekstra påpasselig når du behandler bensin. 
 
• Sørg for at bensin oppbevares slik at barn ikke kan få tak i den.
• Lagre bensin i egnet kanne laget spesifikt for dette formålet.
• Fyll alltid bensin utendørs, og røyk ikke mens du fyller eller håndterer bensin.
• Fyll bensin før du starter motoren. Åpne aldri bensinlokket eller fyll bensin 

mens motoren går eller fremdeles er varm. 
• Hvis du søler bensin, forsøk ikke å starte motoren, men flytt heller 

gresstrimmeren vekk fra området der du sølte, og pass på at det ikke er 
noe i nærheten som kan antenne gassen før den er oppløst. 

• Forsikre deg om at lokket på bensintanken og -kannen sitter godt. 
 Når du starter motoren etter at du har fylt bensin, pass på at du starter 

den minst 3 m fra stedet der du fylte bensinen. 
• Lagre aldri motorenheten med bensin i tanken inne i en bygning der gas-

sen kan nå en åpen flamme, en gnist, eller høye temperaturer.
• La motoren kjøles ned før motorenheten lagres i et lukket område.
• For å redusere brannfaren, pass på at motorenheten, spesielt motoren og 

eksospotten, og også lagringsplassen for bensin, er fri for gress, løv, eller 
overflødig smurning/fett.

 Ha ikke kompostbinger i nærheten av bygninger.
• Hvis bensintanken må tømmes, bør dette gjøre utendørs, med kald motor.
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1. SIKKERHETSREGLER

For å sikre trygg bruk. 

BRUKERANSVAR

FARE FOR EKSOSFORGIFTNING

Eksos inneholder giftig karbonmonoksid, som er en fargeløs og luktfri gass.
Innånding av eksosgass kan føre til tap av bevissthet - og i verste fall - død. 

•  Kjører du maskinen i et innelukket - eller til og med bare delvis lukket -
 område, kan luften du puster inn inneholde farlig mye eksos. Sørg for god
 ventilasjon slik at du ikke risikerer at eksosvolumet får bygge seg opp.
•  Skift ut ødelagte deler i eksosanlegget.
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2. SIKKERHETSMERKER

Motorenheten må brukes med omtanke. Av denne grunn er maskinen din 
utstyrt med selvklebende skilt med symboler som skal minne deg på de 
viktigste sikkerhetsreglene. Betydningen er forklart på side 5. 

Disse skiltene er å betrakte som en del av maskinen. Skulle ett av dem falle 
av eller bli uleselig, bestiller du nye skilt hos din Honda Fagforhandler.

UMC425E, UMC435E

LES INSTRUKSJONSBOKEN

ADVARSEL – EKSOS

ADVARSEL – BENSIN
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2. SIKKERHETSMERKER

CE-merker og støymerker

For Europeiske modeller:

1. Type
2. Produksjonsår
3. Navn og adresse på produsenten
4. Rammenummer
5. Navn og adresse på selger

3

1 4

5

2

UMC425E UMC435E
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3. MASKINENS HOVEDDELER

U-HÅNDTAK

RIGGRØR

BESKYTTELSE 

GASSHENDEL 

LÅSEHENDEL

HURTIGLÅS-KNAPP

FESTEBØYLE

TENNINGSBRYTER

GASSHENDELS-
LÅS

- Følgende utstyr kan brukes til motorenheten:

• Gresstrimmer (krattblad kan monteres som ekstrautstyr på gresstrimmer)
• Grensag
• Løvblåser
• Hekksaks, kort
• Hekksaks, lang
• Kantskjærer
• Jordhakke
I tillegg leveres to forlengere, en kort- og en lang forlenger.

Eksempel: UMC435E
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3. MASKINENS HOVEDDELER

Skriv ned rammenummeret (se side 14 og 16) og motorens serienummer 

under. Du vil trenge disse numrene når du bestiller deler.

Rammenummer: ...............................................................................................

Motorens serienummer:....................................................................................

MOTORENS SERIENUMMER

RAMMENUMMER

STARTHÅNDTAK

OLJELOKK

EKSOSPOTTE

BENSINLOKK

UMC425U UMC435U

RETURSLANGE BENSIN 
(gjennomsiktig slange)

TENNPLUGG 

DEKSEL
LUFTFILTER 

PRIMEPUMPE

CHOKEHENDEL

BENSINSLANGE 
(sort slange)

TENNPLUGGHETTE 
(under dekselet)
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1. Tenningsbryter

Tenningsbryteren skrur av og på tenningssystemet.
Tenningsbryteren må være «PÅ» for at motoren skal gå.
Å skru tenningsbryteren «AV» stopper motoren.

2. Primepumpe

Trykk inn primepumpen som du finner under forgasseren til det kommer bensin 
i returslangen fra forgasseren til tanken. 
Dette er nødvendig for å kunne starte motoren.

4. KONTROLL/BETJENING

AV

AV

PÅ

PÅ

PRIMEPUMPE

TENNINGSBRYTER
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4. KONTROLL/BETJENING

3. Chokehendel

Chokehendel åpner og stenger chokeventilen i forgasseren. 

«LUKKET» posisjon gir mer bensin i forhold til luft for å starte en kald motor.

«ÅPEN» posisjon gir riktig bensinblanding for bruk etter at motoren er startet, 
og for å starte en varm motor.

4. Starthåndtak

Trekk lett i startsnoren til du merker motstand, før snoren tilbake for så å 
trekke bestemt i startsnoren til motoren starter. 

CHOKEHENDEL

ÅPEN

LUKKET

STARTHÅNDTAK

ÅPEN

LUKKET
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4. KONTROLL/BETJENING

5. Gasshendel

Gasshendelen kontrollerer motorhastigheten. 
Å klemme inn eller slippe gasshendelen øker eller reduserer motorens turtall

MERK: 
Låsen til gasshendelen må trykkes 
ned før gasshendelen kan tas i bruk.

Ved å gradvis klemme gasshendelen 
inn mot håndtaket, øker motorhastig-
heten.

Når du slipper gasshendelen ut, 
senkes motorhastigheten.

Gasshendellås:
Gasshendellåsen gjør det umulig å 
bruke gasshendelen. Gasshendelen 
kan ikke klemmes inn med mindre 
gasshendellåsen har blitt trykket ned 
på forhånd. 

HURTIG

SAKTE

GASSHENDEL

GASSHENDELLÅS
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5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

UTLØSER FOR HURTIG 
FRAKOBLING

RYGGSELE

HURTIGKOBLING

6. Hurtigkobling for utstyr

Hurtigkobling for å feste utstyr til motorenheten. Se side 32-35 for instruksjoner 
om hvordan utstyret skal monteres og demonteres.

7. Utløser for hurtig frakobling

Ved en nødsituasjon så er det en utløsermekanisme for å kunne demontere 
motorenheten med utstyr hurtig fra ryggselen.

Dra låsen oppover, og motorenheten løsner fra ryggselen.
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5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, anbefaler vi at du alltid foretar 
en kontroll av utstyret før du bruker det:

Foreta utstyrssjekk på fast flatmark med motoren stoppet, og pass på at 
tenningsbryteren er avslått. 

1. Kontroll av oljenivå 

FORSIKTIG:
 Å kjøre motoren med lavt oljenivå vil medføre alvorlig motorskade.

Kontroller oljenivået hver 10. time og fyll opp til toppen av halsen hvis motoren 
har vært i bruk i mer enn 10 timer sammenhengende.

1. Plasser motorenheten på et plant underlag og skru av oljelokket.
2. Kontroller oljenivået. Er oljenivået for lavt, fyll opp med anbefalt motorolje 

(se side 22) til øvre nivå. Se figur under. 
3. Skru på oljelokket

KAPASITET MOTOROLJE:
UMC425E, UMC425U: 0,08 l
UMC435E, UMC435U: 0,10 l

ØVRE NIVÅ

ØVRE NIVÅ

RYGGSELE

OLJELOKK

HALS OLJETANK



22

5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

Bruk Honda 4-takts motorolje som innfrir eller 
overgår kravene til API serviceklassifikasjon SE 
eller tilsvarende kvalitet. Husk alltid å sjekke API 
SERVICE etiketten på oljeemballasjen for å være 
sikker på at den inneholder bokstavene SE eller 
tilsvarende.

SAE 10W-30 anbefales for normal bruk under alle 
temperaturforhold. Andre viskositeter er vist i 
tabellen over. Velg viskositet tilpasset gjennom-
snittlig temperatur i området hvor du bor.

FORSIKTIG:
Bruk av ikke-rensende olje eller totaktsolje kan redusere motorens levetid.

OMGIVELSESTEMPERATUR
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5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

2. Kontroller bensinnivå

For å redusere avleiringer i forbrenningskammeret, anbefaler vi at du bruker
blyfri 95 - 98 oktan bensin. Eller ren 4-takts miljøbensin, som du får kjøpt på
de fleste bensinstasjoner eller hos din Honda fagforhandler.
Bruk aldri oljeinnblandet eller forurenset bensin. Unngå å få vann eller skitt
på bensintanken når du fyller.

•  Bensin er svært brannfarlig og kan eksplodere under spesielle forhold.
•  Etterfyll bensin i godt ventilert område med motoren stanset. Ikke røyk.
 Unngå også å oppbevare eller etterfylle bensin nær åpen ild og gnistkilder.
•  Unngå overfylling av bensintanken, det skal ikke stå bensin over øvre
 nivåmerke. Skru bensinlokket godt til når du er ferdig med å fylle.
•  Prøv å unngå spill, bensinsøl og bensindamp kan antennes. Skulle du
 komme til å søle bensin, må du kontrollere at området er tørt før du starter
 motoren.
•  Unngå å ha bensin på huden over lengre tid eller å puste inn bensindamp.
 OPPBEVAR BENSIN UTENFOR BARNS REKKEVIDDE.

FORSIKTIG:
Bensinerstatninger er ikke anbefalt; de kan være skadelige for bensinsystemet.
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5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

1. Kontroller bensinnivået visuelt fra utsiden. Pass på at tankhalsen står 
loddrett.

2. Hvis bensinnivået er lavt, fyll bensin til anbefalt nivå. Åpne bensinlokket 
gradvis for å utjevne lufttrykket. Bensin i tanken kan sprute ut hvis lokket 
åpnes for raskt.

BENSINTANK

BENSINLOKK

ØVRE 
BENSINNIVÅ
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5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

MERK: 
Bensin brytes fort ned, avhengig av faktorer som eksponering for lys,
temperatur og tid.
I verste fall kan prosessen skje i løpet av en måned. Bruk av mindreverdig
bensin kan forårsake alvorlige skader på motoren (avleiringer i forgasseren,
fastlåste ventiler).
Slike skader som skyldes mindreverdig bensin, dekkes ikke av produktgarantien.

Følg anbefalingene under for å unngå slike eventualiteter:
• Bruk bare anbefalt bensin (se side 23)
• Oppbevar bensin på godkjente kanner for å sinke nedbrytningen.
• Ved lengre tids lagring (over 1 måned), tømmes bensintank og forgasser 

(se side 56 og 57).

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.
Selv med disse midlene tilsatt, anefales ikke større metanolinnhold enn 5%.

MERK: 
• Skader på bensinsystem eller redusert motorytelse som følge av metanol
 holdig bensin, dekkes ikke av garantibestemmelsene. Honda går ikke god
 for metanolholdig bensin, fordi det ennå ikke er godtgjort at de er fullverdige
 som drivstoff.
•  Før du kjøper bensin fra en ukjent leverandør, bør du sjekke om den er
 blandet med alkohol. Er dette tilfelle, må du få konstatert type og blan-

dings- forhold bensin/alkohol. Skulle du merke unormale symptomer i 
motor som går på alkoholholdig bensin - eller du mistenker dette - så skift 
øyeblikkelig til bensin som du vet er alkoholfri.

 NB! Ren 4-takts miljøbensin kjøpt i Norge og som du får på kanner i 
 maskinforretninger og på bensinstasjoner, kan vi anbefale bruken av.
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5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

3. Kontroller luftfilter

FORSIKTIG:
Kjør aldri motoren uten luftfilter; det vil føre til at motoren slites raskere.

1. Sett chokehendelen til «AV»-posisjonen.
2. Fjern luftfilteretdekselet ved å presse sammen trykknappene. 
 Se figur under.
3. Kontroller at luftfilteret er rent og helt.
 Rengjør luftfilterelementet hvis det er skittent (se side 47).
4. Sett på plass luftfilterelementet.
5. Sett på plass luftfilterdekselet som vist på figur under.

LUFTFILTER

ØVRE FESTE

CHOKEHENDELNEDRE FESTELUFTFILTERDEKSEL
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5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

4. Kontroller gassvaierens dødgang

1. Sett chokehendelen til «LUKKET» 
posisjon (peker oppover).

2. Fjern luftfilterdekselet.

3. Dra gassvaieren forsiktig ut og mål slakk på vaieren ytterst på kabelen. 
Den skal være 0,5 – 2,5 mm. (Pass på at du ikke skader gassvaieren). 

 Juster hvis målingen overstiger spesifikasjonene (se side 51).

ØVRE FESTE 

LUFTFILTERDEKSEL

NEDRE FESTE

GASSHENDEL

GASSVAIER

YTTERST PÅ 
GASSVAIEREN

DØDGANG
0.5 2.5 mm

Dra ut 
forsiktig

CHOKEHENDEL
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4. Test gassystemet flere ganger og kontroller at det har dødgang (med  
    andre ord at gasshendelen på forgasseren ikke beveger seg når du bruker  
    gasskontrollen). 
• Kontroller at gasshendelen fungerer smidig og alltid går tilbake til 
    utgangsposisjonen.

Hvis noe er unormalt, må gassystemet repareres. Kontakt din Honda fag-
forhandler.

5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

GASSHENDEL
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1

2

2

1

5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

5. Justering av ryggselen

Sørg for å ta på deg ryggselen før du bruker motorenheten og påmontert 
utstyr. Om du ikke følger denne instruksen kan det medføre skader grunnet 
produktets ustabilitet.

1. Ta på deg ryggselen slik at hofteputen er på høyre side av kroppen din.
• Sørg for at ryggselen ikke vrir seg.
• Dersom du har en dobbel proff ryggsele, sørg for å feste reimspenne på 

magen. For å låse opp reimspennen trykk i senter på reimspennen og før 
reimene fra hverandre.

2. Juster lengden på stroppene som vist på illustrasjonene nedenfor

HOFTEPUTE HOFTEPUTE
REIMSPENNE

RYGGSELE RYGGSELE

For å gjøre den lengre

For begge skuldre
(UMC435E ∙ UMC435U)

For en skulder
(UMC425E)

For en skulder
(UMC425U)

For å gjøre den kortere
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5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

3. Rull enden av stroppene mot kroppen din og fest den.

(UMC435E ∙ UMC435U) (UMC425E) (UMC425U)

Rull sammen stroppene 
og fest de til ryggselen. 
Det er også slike fester på 
ryggen.

Rull sammen stroppene og 
fest de til ryggselen.



31

5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

6. Kontroller utløserklinken for hurtig frakobling

1. Ta på deg ryggselen.
2. Kontroller at utløseren løsner så snart du drar utløserklinken oppover mens 

du holder hofteputen med venstre hånd.
3. Monter klinketungen i festet til utløseren for hurtig frakobling for å feste 

motorenheten til ryggselen.

Dersom utløseren ikke frakobles, få ryggselen inspisert og reparert hos din 
HONDA fagforhandler.

UTLØSER FOR HURTIG 
FRAKOBLING KROK HOFTEPUTE
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5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

7. Montering/demontering av utstyr

Kontroller sammenføyningen:
1. Kontroller at hurtiglåsknappen beveger seg lett.
2. Kontroller at hurtiglåsknappen løfter låsetappen, låser tilkoblet utstyr og 

ikke er skadet.
3. Kontroller at hurtigkoblingen og utstyret som skal kobles til er rent og fritt 

for støv osv.

Motoren skal ikke startes før utstyret er festet til motorenheten. 
Om man ikke følger denne instruksen så kan det medføre skade, spesielt om 
man kommer i kontakt med roterende deler i enden på motorenheten.

1. Sett hurtiglåsknappen i normal posisjon.
2. Juster      -merket på utstyret mot siktemerket på hurtigkoblingen på motor-
 enheten. Da vil også styretappen (se figur) treffe styresporet på hurtig-

koblingen. 

1

2
3

1

2
3

HURTIGKOBLING HURTIGLÅS-KNAPP

SIKTEMERKE

LØSNE

LÅS

STYRETAPP

LÅSEHENDEL

STYRESPOR

HURTIGKOBLING

UTSTYR

Feste av utstyr til 
motorenheten
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5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

4

5

1

2
3

HURTIGLÅS-KNAPP

STRAM TIL

LÅSEHENDEL

HURTIGKOBLING

HURTIGKOBLING

UTSTYR

UTSTYR

3. Trykk utstyret inn til hurtiglåsknappen til du hører et «klikk». . Forsikre deg 
om at      -merket på utstyret peker mot siktemerket på hurtigkoblingen.

4. Kontroller at utstyret er ført tilstrekkelig langt inn i hurtigkoblingen og at det 
sitter fast ved å trekke i utstyret.

5. Stram så låsehendelen tilstrekkelig til slik at utstyret sitter godt fast.

FORSIKTIG:
Om du plasserer motorenheten med startapparatet ned mot bakken så vær 
klar over at startapparatet kan bli ødelagt.
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5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

1

2

Demontering:

Vær sikker på at tenningsbryteren er avslått. Forsikre deg om at motoren og 
utstyret er fullstendig i ro før du demonterer det. Dersom utstyret fremdeles 
roterer, kan dette føre til person- eller utstyrsskade.

1. Løsne låsehendelen på hurtigkoblingen.
2. Løft opp hurtiglås knappen og vri den en  1/4 turn.

3. Hold fast i riggrøret og trekk utstyret rett ut.

4. Sett hurtiglås knappen tilbake i normal posisjon ved å vri en 1/4 omdreining 
tilbake. (se figur)

HURTIGLÅS-KNAPP

HURTIGLÅS-KNAPP

LÅST

ÅPEN

LØSNE

LÅSEHENDEL

UTSTYR

RIGGRØR

MOT MOTORENHETEN



35

5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

8. Kontroller alle skruer og muttre

1. Kontroller hver enkelt skrue og mutter for å se om de er løse. Stram godt til 
hvis nødvendig.

2. Kontroller håndtaket for løse festebolter eller skruer, og stram godt til hvis 
nødvendig.

U-HÅNDTAK

GASSENHET

FESTESKRUER (4) TIL 
HÅNDTAK
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6. START AV MOTOREN

• Eksos inneholder giftig karbonmonoksid, som er en fargeløs og luktfri 
gass. Innånding av eksosgass kan føre til tap av bevissthet - og i verste 
fall - død.

•  Kjører du maskinen i et innelukket - eller til og med bare delvis lukket -
 område, kan luften du puster inn inneholde farlig mye eksos. Sørg for god
 ventilasjon slik at du ikke risikerer at eksosvolumet får bygge seg opp.
•  Sørg for sikker avstand til mennesker, dyr og bygninger slik at du ikke 

skader disse.

1. Sett motorbryteren i «START»-stilling.

AV

AV

PÅ

PÅ TENNINGSBRYTER
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6. START AV MOTOREN

2. For å starte en kald motor, sett chokehendelen i «STENGT»-stillingen.

 For å starte en varm motor, sett chokehendelen i «ÅPEN»-stillingen.

 MERK: 
 Bruk ikke choke hvis motoren er varm eller utetemperaturen er høy.

3. Trykk inn primepumpen som du finner under forgasseren til det kommer 
bensin i returslangen fra forgasseren til tanken. 

 Dette er nødvendig for å kunne starte motoren.

STENGT

CHOKEHENDEL

PRIMEPUMPE

ÅPEN

RETURSLANGE BENSIN 
(GJENNOMSIKTIG SLANGE)
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6. START AV MOTOREN

4. Dra forsiktig i starthåndtaket til du føler motstand mens du holder i rigg-
røret, og trekk så bestemt i pilens retning som vist nedenfor. Før så start-
håndtaket forsiktig tilbake.

FORSIKTIG:
• Ikke bråslipp starthåndtaket, men før snoren kontrollert tilbake slik at du 

ikke skader startsystemet.
• Å trekke i starthåndtaket mens motoren går kan føre til skade.

5. Hvis chokehendelen står i «LUKKET» posisjon for å starte motoren, flytt 
den gradvis over til «ÅPEN» posisjon når motoren blir varm.

STARTHÅNDTAK 

RIGGRØR

Trekkretning

ÅPEN

ÅPEN

CHOKEHENDEL
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6. START AV MOTOREN

Justering av forgasseren for bruk i store høyder

Bruker du utstyret i store høyder, vil forgasserens standardblanding av driv-
stoff/luft bli for fet. Dermed avtar yteevnen samtidig som drivstoffforbruket
øker. Feil blandingsforhold med mer bensin enn luft vil også føre til at pluggen 
soter, noe som igjen medfører at motoren blir vanskeligere å starte.

Bruk av produktet kan tilpasses store høyder ved å installere en bensindyse
med mindre diameter i forgasseren. Bruker du utstyret permanent i store
høyder (fra og med ca. 1000 m over havoverflaten), bør disse justeringene
foretas av din HONDA Fagforhandler. Når denne motoren brukes i store høyder 
med justert forgasser, tilfredsstilles utslippskravene hele dens levetid.

Selv om du foretar høydetilpasning av utstyret, vil motoreffekten reduseres
med ca 3,5% for hver 300 m økt høydeforskjell. Effektreduksjonen blir selv-
sagt større dersom du ikke justerer.

FORSIKTIG:
Er forgasseren justert for bruk i store høyder, blir blandingen av luft/bensin
for mager hvis den brukes i lavere høyder. Bruk i høyder lavere enn ca.1000 m 
med en justert forgasser vil gi reduserte ytelser og overoppheting av motoren, 
med risiko for alvorlige motorskader. Skal produktet brukes i lavere høyder, 
må du få din HONDA Fagforhandler til å justere forgasseren tilbake til den 
originale fabrikkspesifikasjonen.
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7. BRUK AV MOTORENHETEN

Les og forstå sikkerhetsreglene på sidene 5 til 12 før du benytter deg av 
motorenheten.
Dersom du legger merke til unormale lyder, lukter, vibreringer eller andre 
uvanlige tegn, stans motoren umiddelbart og kontakt din nærmeste Honda 
fagforhandler.

Mens motoren går på tomgang, fest motorenheten til ryggselen og hold 
motorenheten i korrekt posisjon.

Hold godt tak i motorenheten med begge hender, med fingrene og tommelen 
rundt håndtakene som vist. Dette vil gi en god kontroll uansett hvilket produkt 
du kobler til motorenheten.

For instruksjoner om bruk av utstyret, les og følg instruksjonene i instruksjons-
boken som følger med hvert enkelt utstyr.

I nødstilfelle, dra i utløserklinken for hurtig frakobling for å koble motorenheten 
fra ryggselen.

UTLØSERKLINKE 
FOR HURTIG 
FRAKOBLING

KROK
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8. STOPP AV MOTOREN

STOPPE MOTOREN 

1. Slipp gasshendelen

2. Sett tenningsbryteren til AV-stilling.

AV

AV

PÅ

PÅ TENNINGSBRYTER
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9. VEDLIKEHOLD

• Før du utfører noe som helst vedlikehold, plasser motorenheten på et 
plant underlag, stopp motoren og forsikre deg om at tenningsbryteren 
står i «AV»-posisjonen for være sikker på at motoren ikke starter ved et 
uhell.

• Motorenheten bør repareres av en autorisert HONDA fagforhandler med 
mindre eieren har passende utstyr og service data og føler han er til-
strekkelig kvalifisert som mekaniker.

FORSIKTIG:
Bruk kun Honda originale deler eller deler av minst like god kvalitet når du 
vedlikeholder og reparerer ditt Honda produkt. Deler av dårligere kvalitet 
kan skade produktet og fører også til at produktgarantien bortfaller.

Periodisk inspeksjon og justeringer av Honda UMC425E, UMC435E,
UMC425U, UMC435U er essensielt for å opprettholde maksimal ytelse. 
Regelmessig kontroll og vedlikehold er viktig for å unngå problemer og
driftstans. Vedlikehold utføres i henhold til vedlikeholdsskjema, se side 43.



43

12o
54oo
62o

74 ,64)3( o
84o

o
05 ,72o

82o
25o
13o

23o
23o
23o

53o

35o
35o

–)2( o
–)2( o
–)2( o

–
–
–
–

9. VEDLIKEHOLD

VEDLIKEHOLDSSKJEMA

VANLIG SERVICEPERIODE (3)
Vedlikeholdet utføres ved de intervaler som 
er spesifisert i brukstimer eller i tidsspenn, 
avhengig av hva som inntreffer først

Kontroller nivå

Kontroller
Kontroller

Rengjør
Kontroller-juster

Kontroller-juster

Skift
Kontroller
Kontroller

Kontroller

Kontroller
Kontroller

Kontroller

Kontroller

Kontroller

Rengjør
Kontroller

Rengjør

Rengjør

Før 
hvert 
bruk 

Hver 6. 
måned 
eller 
50 t.

Etter 
ett år 
eller 
100 t.

Annen-
hvert 
år eller 
300 t.

Se 
side

Hver 3. 
måned 
eller 
25 t.

Første 
måned 
eller 
10 t

Del

Motorolje

Luftfilter

Tennplugg

Gassvaier 
Gasshendel

Utløserklinke for hurtig 
frakobling

Motorens kjøleribber

Kontroller
(Stram om nødvendig)

Muttere, skruer, bolter, fester

Hurtiglås knapp
Leddhendel

Timingbelte

Rundt 
hurtigkobling

Bensintank
Bensinfilter
Clutchbelegg
Tomgangshastighet

Kontroller-justerVentilklaring

Forbrenningskammer
KontrollerBensinslanger

KontrollerOljeslange

Etter 300 t.
Etter hver 300. time (4)

Annenhvert år (Skift om nødvendig) (2)
Annenhvert år (Skift om nødvendig) (2)

MERK: 
(1) For profesjonelt bruk, logg brukstimer for å fastslå korrekt vedlikeholdsintervall.
(2) Disse vedlikeholdspunktene bør utføres av Fagforhandleren om ikke eieren har 
 nødvendig kompetanse eller verktøy. Se Honda Verkstedmanual.
(3) Vedlikeholdet utføres hyppigere om du arbeider i miljø med mye støv. 
(4) Kontroller at det ikke er sprekker eller unormal slitasje på timingbelte, skift den ut  
 hvis nødvendig.
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9. VEDLIKEHOLD

Verktøy

Dette verktøyet er nødvendig for å utføre noe av det periodiske vedlikeholdet, 
enkle justeringer, og reparasjoner.

TENNPLUGGNØKKEL/TORXNØKKEL

4 mm SEKSKANTNØKKEL 

VERKTØYPOSE
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1. Skifte av motorolje

FORSIKTIG:
Om produktet har vært i bruk, er motoren, eksospotten og motoroljen veldig 
varme og forblir varme en stund etter at motoren har stoppet. For å unngå 
brannskader, vent til motoren har kjølt seg noe ned før du utfører oljeskift. 

Merk: 
Tapp motorolje mens motoren er varm for å få fullstendig og hurtig tømming.

1. Kontroller at bensinlokket sitter skikkelig på.
2. Skru av oljelokket og tøm motoroljen i egnet kar ved å helle motoren mot 

påfyllingsstussen for olje.
3. Fyll på anbefalt olje og kontroller oljenivået (se side 22). 
4. Skru oljelokket på plass.

KAPASITET MOTOROLJE:   
UMC425E, UMC425U: 0,08 l
UMC435E, UMC435U: 0,10 l
Vask hendene i såpe og vann etter at du har håndtert brukt olje.

PÅFYLLINGSSTUSS FOR OLJE
PÅFYLLINGSSTUSS 
FOR OLJE

ØVRE NIVÅ

ØVRE NIVÅ

OLJELOKK

BENSINLOKK 

MERK:
Tenk miljøvern, kvitt deg med gammel olje på en forsvarlig måte. Frakt den 
til din lokale bensinstasjon for resirkulering. Tøm den ikke ut i avløps-
systemet eller ut på bakken.
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2. Vedlikehold luftfilter

Et skittent luftfilter begrenser luftstrømmen til forgasseren. For å forhindre 
problemer med forgasseren, kontroller luftfilteret jevnlig. Kontroller/rengjør luft-
filteret oftere hvis du bruker motorenheten i områder med ekstremt mye støv.

Bruk aldri bensin eller væsker med lavt antennelsespunkt for å rengjøre
elementet i luftfilteret. Dette kan resultere i brann eller eksplosjon.

FORSIKTIG:
Kjør aldri uten luftfilter. Det vil føre til at motoren slites raskere. 

1. Flytt chokehendelen til «LUKKET» (oppover) stilling.
2. Fjern luftfilteretdekselet ved å presse sammen trykknappene.

LUFTFILTERELEMENT

ØVRE FESTE 

LUFTFILTERDEKSEL CHOKEHENDELNEDRE FESTE
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CHOKEHENDEL

2. Rengjør i varmt såpevann, skyll og tørk det grundig. Alternativt så kan det
    rengjøres i en ikke-brennbar renseveske og tørkes grundig. Dypp elementet
    i ren motorolje og klem ut all overskuddsolje. Ved oppstart så vil motoren
    ryke og lukte olje om du ikke har fjernet all overskuddsolje.

3. Sett elementene og deksel på plass igjen.

Vask Klem ut og tørk Dypp i olje Klem ut

Ikke vriIkke vri
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3. Kontroller tennplugg

Anbefalt tennplugg: CMR5H (NGK)

For å sikre at motoren fungerer som den skal, må tennpluggen ha riktig elektrode-
avstand og være fri for avleiringer.

Hvis motoren akkurat har gått, vil eksospotten være veldig varm. Vær forsiktig 
så du ikke tar på eksospotten.

FORSIKTIG:
Bruk aldri en tennplugg med feil varmetall.

1. Løsne den 5 mm sekskantede festebolten med en sekskantnøkkel, og fjern 
toppdekselet.

2. Ta av tennhetten og bruk en pluggnøkkel av riktig størrelse til å fjerne 
tennpluggen.

3. Foreta en inspeksjon av tennpluggen. Kast den hvis det er tydelig slitasje 
eller isolasjonen har hakk eller sprekker. Rens tennpluggen med en stål-
børste hvis den skal brukes på nytt.

5 mm FESTEBOLT PLUGGNØKKEL

TENNPLUGG

TENNHETTE

DEKSEL
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4. Kontroller elektrodeåpningen med bladmål. Er det nødvendig med justering, 
bøyer du forsiktig på elektrodesiden.

 Åpningen bør være: 0,6 – 0,7 mm

5. Kontroller at tennpluggpakningen er i god stand og skru tennppluggen inn 
for hånd så langt du kan.

6. Når tennpluggen sitter, etterstram med en pluggnøkkel for å legge press 
på pakningen.

MERK: 
Skru tennpluggen først helt inn for hånd. Setter du inn en ny tennplugg,
etterstrammer du en 1/2 omdreining med tennpluggnøkkelen for å få riktig
press på pakningen. Bruker du en gammel plugg om igjen, etterstrammer 
du kun 1/8 - 1/4 omdreining.

FORSIKTIG:
Tennpluggen må alltid monteres korrekt, ellers kan den bli overopphetet og 
skade motoren. Bruk aldri en tennplugg med feil varmeverdi. For rett plugg, 
se side 48.

7. Fest tennhetten.
8. Sett på dekselet, og fest den 5 mm sekskantede festebolten godt med 

sekskantnøkkelen.

ISOLASJON 

0,6 - 0,7 mm
ELEKTRODEÅPNING 

PAKNING 
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4. Kontroll og justering av gassvaieren

Juster gassvaierens dødgang.

Justering:
1. Sett chokehendelen i «LUKKET» 

(oppover) posisjon 
2. Fjern luftfilterdekselet ved å presse 

inn trykknappene øverst på 
 luftfilterdekselet.

3. Dra gassvaieren forsiktig ut og vri 
justeringsmutteren for å justere 
slakklengden på gassvaieren ytterst 
på vaieren til 0,5 – 2,5 mm. 

 (Pass på at du ikke skader gass-
vaieren).

dra 
forsiktig ut

JUSTERINGSMUTTER

FESTEMUTTER

GASSVAIER 

GASSPJELD

DØDGANG 
0,5 - 2,5 mm

YTTERST PÅ 
GASSVAIEREN

CHOKEHENDEL

LUFTFILTER-
DEKSEL

NEDRE FESTER

ØVRE TRYKKNAPP
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9. VEDLIKEHOLD

DØDGANG 
0,5 - 2,5 mm

CHOKEHENDEL

4. Stram festeskruen til gassvaieren skikkelig.

5. Test gassystemet flere ganger og sjekk at det har dødgang (med andre 
ord at gasshendelen på forgasseren ikke beveger seg når du bruker 
gasskontrollen). 

Etter justering, kontroller at gasshendelen fungerer smidig og alltid går tilbake 
til utgangsposisjonen. Kontakt din Honda fagforhandler om nødvendig.

6. Sett på plass luftfilterdekselet. Se figur på side 50.

FORSIKTIG:
• Etter at du har fjernet luftfilterdekselet, sett på plass dekselet igjen og fest 

det godt.
 Festes ikke dekselet godt, kan det føre til at dekselet går ut av posisjon på 

grunn av vibrasjon eller en eller annen form for motorproblemer.
• Å kjøre motoren uten luftfilter eller uten at luftfilteret sitter som det skal, 

gjør at skitt kan komme inn i motoren, noe som medfører alvorlig skade 
på motoren.

GASSHENDEL
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9. VEDLIKEHOLD

5. Inspeksjon av kjøleribber

Inspiser kjøleribbene gjennom dekselet. Hvis det er tilstoppet av tørt gress, 
løv og gjørme, kontakt din Honda fagforhandler for rengjøring.

KJØLERIBBER
(På innsiden av dekselet)
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9. VEDLIKEHOLD

6. Behandling av bensinfilter og rengjøring av bensintanken

Merk deg at et tilstoppet bensinfilter kan føre til dårlig motorytelse.

Vann og støv, skitt og annet materiale i bensintanken medfører dårlig motor-
ytelse.

Bensin er svært brannfarlig og kan eksplodere under spesielle forhold.
Unngå røyking eller annen form for åpen flamme når du jobber med bensin.
NB! Dette gjelder også når man tester tennpluggen for gnist.

• Stopp motoren.
• Sørg for god ventilasjon når du inspiserer og jobber med bensin.
• Unngå røyking eller annen form for åpen flamme når du jobber med bensin.
• Søl ikke bensin. Skulle du søle bensin, tørk opp bensinen umiddelbart og 

kast tøystykket du tørket bensinen med på en måte som ikke er miljø-
 skadelig.

1. Pass på at oljelokket sitter godt.
2. Åpne bensinlokket og tøm bensinen over i en egnet kanne ved å tippe 

motoren mot påfyllingshalsen for bensin. 

3. Dra forsiktig ut bensinfilteret.
4. Kontroller bensinfilteret for forurensing. Hvis bensinfilteret er skittent, 

vask forsiktig med ikke-brennbart løsemiddel. Hvis bensinfilteret er svært 
skittent, bytt det ut.

OLJELOKK

PÅFYLLINGHALS

BENSINLOKK

BENSINFILTER
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9. VEDLIKEHOLD

5. Fjern vann eller skitt fra bensintanken ved å skylle innsiden av tanken med 
ikke-brennbart løsemiddel.

6. Sett bensinfilteret på plass i bensintanken og fest bensinlokket forskrifts-
messig.

7. Kontroll av bensinslanger

Kontroller bensinslangene for sprekker og andre tegn på forringelse og pass 
på at det ikke er noen bensinlekkasje fra noen av slangene. Hvis du merker 
noen unormale symptomer, ta kontakt med din Honda fagforhandler. 

BENSINSLANGER
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10. TRANSPORT

FORSIKTIG:
For å unngå alvorlige brannskader eller brannfare, la motoren avkjøles før 
motorenheten transporteres.

Vri alltid tenningsbryteren til “AV”-posisjon. Pass på at bensinlokket sitter 
godt.

Bær motorenheten for hånd:
Fest den til en bærereim eller hold i riggrøret for å bære den med god 
balanse.

Ved transport av utstyret i kjøretøy:
Sørg for å spenne fast utstyret slik at det ikke løsner eller lekker bensin. Løse 
gjenstander i bil kan være livsfarlig.

RYGGSELE

RIGGRØR
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11. LAGRING

Om man ønsker å lagre produktet for en lengre periode så er det viktig å 
ta noen forhåndsregler.

FORSIKTIG:
• Hvis motorenheten har vært i bruk, er motoren veldig varm; la den kjøle 

seg ned før du fortsetter.
• Legg motorenheten på flatmark, stopp motoren og forsikre deg om at 

tenningsbryteren står i «AV»-posisjonen for være sikker på at motoren 
ikke starter ved et uhell.

1. Rengjør alle ytre overflater, påfør lakk der lakken har blitt slitt, og dekk 
andre områder som kan ruste med et tynt lag olje.

2. Tøm ut bensinen.

Bensin er ekstremt brannfarlig og eksplosivt under visse forhold. Unngå 
røyking, gnister eller åpen ild i området.

a. Pass på at oljelokket sitter godt.
b. Åpne bensinlokket og tøm bensinen over i en egnet kanne ved å tippe 

motoren mot påfyllingshalsen for bensin. 

OLJELOKK

PÅFYLLINGHALS

BENSINLOKK



57

11. LAGRING

c. Trykk inn primepumpen som du finner under forgasseren gjentatte ganger 
til all bensin i slanger og forgasser er tilbakeført til bensintanken.

d. Tipp motoren mot påfyllinghalsen igjen for å tømme den resterende 
 bensinen over i bensinkannen
e.  Fest bensinlokket forskriftsmessig etter å ha tømt tanken helt for bensin.

Merk: 
• Forringet bensin kan medføre uventet skade på motoren.
• Bensin bør lagres i en ren beholder brukt kun til lagring av bensin.
• Bensin bør lagres kjølig, med god ventilasjon.

3. Skift motorolje (se side 45).
4. Rengjør luftfilteret (se side 46, 47).
5. Demonter dekselet, ta ut tennpluggen og hell ca. en spiseskje med ny motor-

olje ned i sylinderen.
6. Trekk i startsnoren 2-3 ganger for å fordele oljen. Monter tennpluggen. Dra 

forsiktig i startsnoren til du kjenner motstand. Sett på plass toppdekselet.
7.  Sett chokehendelen i «STENGT»-stilling (se side 37).
8. Dekk til motorenheten for å forhindre støvdannelse.

PRIMEPUMPE

TILBAKEFØRINGSSLANGE FOR BENSIN 
(gjennomsiktig slange)

BENSINLOKK



58

12. FEILSØKING

Når motoren ikke vil starte:

1. Er motorbryteren «PÅ»?
2. Er det bensin i bensintanken (Se side 23)?

Bensin er svært brannfarlig og kan eksplodere under spesielle forhold.
Unngå røyking eller annen form for åpen flamme når du jobber med bensin.
NB! Dette gjelder også når man tester tennpluggen for gnist.

3. Når bensinen frem til forgasseren?
 For å teste, trykk ned primepumpen flere ganger (se side 37).
4. Er det gnist på tennpluggen?
 Rengjør, juster elektrodeavstand og tørk tennpluggen. 
 Skift ut hvis nødvendig (se side 49).
5. Om motoren fremdeles ikke vil starte, kontakt din nærmeste Honda 
 fagforhandler.
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13. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Ramme

MODELL UMC425E UMC435E
Beskrivelseskode HACT HADT

MODELL UMC425U UMC435U
Beskrivelseskode HAET HAFT

MODELL UMC425E
UMC425U

UMC435E
UMC435U

U-håndtak Type håndtak
hctulc lagufirtnseepyt hctulC

Total lengde          1,135 mm          1,145 mm 
Total bredde         315 mm             320 mm
Total høyde                  245 mm             255 mm
Netto vekt         kg          kg

MERK: 
Spesifikasjoner kan variere med type, og kan forandres uten forvarsel.

NB! UMC425 E. E er benevnelsen på Europeiske modeller
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13. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MODELL UMC425E UMC425U
T52XG Motormodell
TLACG Beskrivelseskode motor

4-takt, ensylindret, overliggende kamakselMotortype
Motorvolum 25.0 cm 3 
Boring x Slag   35.0 × 26.0 mm
Motoreffekt
(i�g. SAE J1349*)

0.72 kW / 7,000 o/min

Netto dreiemoment
(i�g. SAE J1349*)

1.0 N·m / 5,000 o/min

o/min 002 ± 001,3Tomgangshastighet
Anbefalt 
makshastighet

MIN. 10,000 o/min

LuftavkjøltKjøling
ElektromagnetTenningssystem

 l 80,0Volum oljetank
Volum bensintank                          0,58 l

)KGN( H5RMC Tennplugg

*  Motorens effektangivelser som er oppgitt her, er nettoeffekt testet på en 
serieprodusert motor modell GX35T og målt i henhold til SAE J1349 ved 
7000 o/min (netto effekt) og ved 5.500 o/min (netto dreiemoment maks). 

 Verdiene for serieproduserte motorer kan variere. Faktisk effektuttak for 
motorer montert i et sluttprodukt kan variere av flere grunner, som f.eks. 
motorens arbeidshastighet i det enkelte produkt, forhold i omgivelsene og 
andre variabler.

MERK: 
Spesifikasjoner kan variere med type, og kan forandres uten forvarsel.

Motor
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13. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MODELL UMC435E UMC435U
T53XG Motormodell
TMACG Beskrivelseskode motor

4-takt, ensylindret, overliggende kamakselMotortype
Motorvolum 35.8 cm 3 
Boring x Slag   39.0 × 30.0 mm
Motoreffekt
(i�g. SAE J1349*)

1.0 kW / 7,000 o/min

Netto dreiemoment
(i�g. SAE J1349*)

1.6 N·m / 5,000 o/min

o/min 002 ± 001,3Tomgangshastighet
Anbefalt 
makshastighet

MIN. 10,000 o/min

LuftavkjøltKjøling
ElektromagnetTenningssystem

 l 01,0Volum oljetank
Volum bensintank                          0,63 l

)KGN( H5RMC Tennplugg

*  Motorens effektangivelser som er oppgitt her, er nettoeffekt testet på en 
serieprodusert motor modell GX35T og målt i henhold til SAE J1349 ved 
7000 o/min (netto effekt) og ved 5.500 o/min (netto dreiemoment maks). 

 Verdiene for serieproduserte motorer kan variere. Faktisk effektuttak for 
motorer montert i et sluttprodukt kan variere av flere grunner, som f.eks. 
motorens arbeidshastighet i det enkelte produkt, forhold i omgivelsene og 
andre variabler.

MERK: 
Spesifikasjoner kan variere med type, og kan forandres uten forvarsel.

Motor
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13. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MERK: 
Spesifikasjoner kan variere med type, og kan forandres uten forvarsel.

Støy og vibrasjon

E524CMULLEDOM
Trimmer m/nylontrådTrimmer m/krattbladUTSTYR

Faktiskt akustisk støynivå ved
brukerens arbeidsstilling
i�g. EN ISO 22868: 2011

 92 dB (A) 97 dB (A)

)A( Bd 1)A( Bd 1Metodisk usikkerhet
Målt akustisk støynivå
(i�g. 2000/14/EC, 2005/88/EC)

102 dB (A) 111 dB  (A)

)A( Bd 1)A( Bd 1 Metodisk usikkerhet
Garantert akustisk støynivå
(i�g. 2000/14/EC, 2005/88/EC)

 112 dB (A) 112 dB (A)

Faktiskt vibrasjons- 
nivå
(i�g. EN ISO 22867: 
2011)

Fr. 4.7 m/s 2 5.8 m/s 2

Rr. 6.5 m/s 2 5.8 m/s 2

Metodisk usikkerhet
(EN 12096: 1997 
Annex D)

Fr. 2.4 m/s 2 2.3 m/s 2

Rr. 2.6 m/s 2 2.3 m/s 2

E524CMUELLDOM
LøvblåserGrensagUTSTYR

vanlig          m/forlenger
Faktiskt akustisk støynivå ved
brukerens arbeidsstilling
i�g. EN ISO 22868: 2011

 90 dB (A)  93 dB (A)

)A( Bd 1 )A( Bd 1 Metodisk usikkerhet
Målt akustisk støynivå
(i�g. 2000/14/EC, 2005/88/EC)

 104 dB (A)  105 dB (A)

)A( Bd 1 )A( Bd1 Metodisk usikkerhet
Garantert akustisk støynivå
(i�g. 2000/14/EC, 2005/88/EC)

 107 dB (A)  107 dB (A)

Faktiskt vibrasjons- 
nivå
(i�g. EN ISO 22867: 
2011)

Fr. 4.4 m/s 2 4.1 m/s 2 5.0 m/s 2

Rr. 4.4 m/s 2 6.5 m/s 2 5.0 m/s 2

Metodisk usikkerhet
(i�g. EN 12096: 1997 
Annex D)

Fr. 2.2 m/s 2 2.0 m/s 2 2.5 m/s 2

Rr. 2.2 m/s 2 2.6 m/s 2 2.5 m/s 2
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13. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MERK: 
Spesifikasjoner kan variere med type, og kan forandres uten forvarsel.

Støy og vibrasjon

E524CMUELLDOM
HekksaksUTSTYR

Kort Lang  Lang m/forlenger
90 dB (A)

)A( Bd 1
101 dB (A)

)A( Bd 1
106 dB (A)

Fr. 5.9 m/s 2 7.0 m/s 2 3.5 m/s 2

Rr. 4.4 m/s 2 4.5 m/s 2 6.2 m/s 2

Fr. 2.4 m/s 2 2.8 m/s 2 1.7 m/s 2

Rr. 2.2 m/s 2 2.3 m/s 2 2.5 m/s 2

E524CMUELLDOM
JordhakkeKantskjærerUTSTYR

 91 dB (A)  89 dB (A)

)A( Bd 2)A( Bd 1 
 102 dB (A)  102 dB (A)

)A( Bd 2 )A( Bd 1 
 106 dB (A)  106 dB (A)

Fr. 4.8 m/s 2 3.7 m/s 2

Rr. 6.2 m/s 2 5.7 m/s 2

Fr. 2.4 m/s 2 1.9 m/s 2

Rr. 2.5 m/s 2 2.3 m/s 2

Faktiskt akustisk støynivå ved
brukerens arbeidsstilling
i�g. EN ISO 22868: 2011
Metodisk usikkerhet
Målt akustisk støynivå
(i�g. 2000/14/EC, 2005/88/EC)
Metodisk usikkerhet
Garantert akustisk støynivå
(i�g. 2000/14/EC, 2005/88/EC)
Faktiskt vibrasjons- 
nivå
(i�g. EN ISO 22867: 
2011)
Metodisk usikkerhet
(EN 12096: 1997 
Annex D)

Faktiskt akustisk støynivå ved
brukerens arbeidsstilling
i�g. EN ISO 22868: 2011
Metodisk usikkerhet
Målt akustisk støynivå
(i�g. 2000/14/EC, 2005/88/EC)
Metodisk usikkerhet
Garantert akustisk støynivå
(i�g. 2000/14/EC, 2005/88/EC)
Faktiskt vibrasjons- 
nivå
(i�g. EN ISO 22867: 
2011)
Metodisk usikkerhet
(i�g. EN 12096: 1997 
Annex D)
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MERK: 
Spesifikasjoner kan variere med type, og kan forandres uten forvarsel.

Støy og vibrasjon

E534CMULLEDOM
Trimmer m/nylontrådTrimmer m/krattbladUTSTYR

Faktiskt akustisk støynivå ved
brukerens arbeidsstilling
i�g. EN ISO 22868: 2011

 92 dB (A) 97 dB (A)

)A( Bd 1)A( Bd 1Metodisk usikkerhet
Målt akustisk støynivå
(i�g. 2000/14/EC, 2005/88/EC)

102 dB (A) 111 dB  (A)

)A( Bd 1)A( Bd 1 Metodisk usikkerhet
Garantert akustisk støynivå
(i�g. 2000/14/EC, 2005/88/EC)

 112 dB (A) 112 dB (A)

Faktiskt vibrasjons- 
nivå
(i�g. EN ISO 22867: 
2011)

Fr. 4.9 m/s 2 5.5 m/s 2

Rr. 6.1 m/s 2 6.8 m/s 2

Metodisk usikkerhet
(EN 12096: 1997 
Annex D)

Fr. 2.5 m/s 2 2.2 m/s 2

Rr. 2.4 m/s 2 2.7 m/s 2

E534CMUELLDOM
LøvblåserGrensagUTSTYR

vanlig          m/forlenger
Faktiskt akustisk støynivå ved
brukerens arbeidsstilling
i�g. EN ISO 22868: 2011

 90 dB (A)  94 dB (A)

)A( Bd 2 )A( Bd 2 Metodisk usikkerhet
Målt akustisk støynivå
(i�g. 2000/14/EC, 2005/88/EC)

 105 dB (A)  105 dB (A)

)A( Bd 2 )A( Bd2 Metodisk usikkerhet
Garantert akustisk støynivå
(i�g. 2000/14/EC, 2005/88/EC)

 107 dB (A)  107 dB (A)

Faktiskt vibrasjons- 
nivå
(i�g. EN ISO 22867: 
2011)

Fr. 5.6 m/s 2 3.0 m/s 2 4.3 m/s 2

Rr. 4.3 m/s 2 5.7 m/s 2 5.0 m/s 2

Metodisk usikkerhet
(i�g. EN 12096: 1997 
Annex D)

Fr. 2.3 m/s 2 1.5 m/s 2 2.2 m/s 2

Rr. 2.1 m/s 2 2.3 m/s 2 2.5 m/s 2
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MERK: 
Spesifikasjoner kan variere med type, og kan forandres uten forvarsel.

Støy og vibrasjon

E534CMUELLDOM
HekksaksUTSTYR

Kort Lang  Lang m/forlenger
92 dB (A)

)A( Bd 2
104 dB (A)

)A( Bd 2
106 dB (A)

Fr. 6.9 m/s 2 5.9 m/s 2 3.7 m/s 2

Rr. 4.2 m/s 2 4.1 m/s 2 5.8 m/s 2

Fr. 2.8 m/s 2 2.4 m/s 2 1.8 m/s 2

Rr. 2.1 m/s 2 2.1 m/s 2 2.3 m/s 2

E534CMUELLDOM
JordhakkeKantskjærerUTSTYR

 91 dB (A)  91 dB (A)

)A( Bd 2)A( Bd 1 
 105 dB (A)  104 dB (A)

)A( Bd 2 )A( Bd 1 
 106 dB (A)  106 dB (A)

Fr. 6.0 m/s 2 4.3 m/s 2

Rr. 6.3 m/s 2 6.5 m/s 2

Fr. 2.4 m/s 2 2.2 m/s 2

Rr. 2.5 m/s 2 2.6 m/s 2

Faktiskt akustisk støynivå ved
brukerens arbeidsstilling
i�g. EN ISO 22868: 2011
Metodisk usikkerhet
Målt akustisk støynivå
(i�g. 2000/14/EC, 2005/88/EC)
Metodisk usikkerhet
Garantert akustisk støynivå
(i�g. 2000/14/EC, 2005/88/EC)
Faktiskt vibrasjons- 
nivå
(i�g. EN ISO 22867: 
2011)
Metodisk usikkerhet
(EN 12096: 1997 
Annex D)

Faktiskt akustisk støynivå ved
brukerens arbeidsstilling
i�g. EN ISO 22868: 2011
Metodisk usikkerhet
Målt akustisk støynivå
(i�g. 2000/14/EC, 2005/88/EC)
Metodisk usikkerhet
Garantert akustisk støynivå
(i�g. 2000/14/EC, 2005/88/EC)
Faktiskt vibrasjons- 
nivå
(i�g. EN ISO 22867: 
2011)
Metodisk usikkerhet
(i�g. EN 12096: 1997 
Annex D)
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14. UTSTYR

Motorenheten UMC425E, UMC435E, UMC425U og UMC435U brukes med 7 forskjellige 
brukervennlige og relevante utstyr fra Honda. I tillegg er 2 forlengere tilgjengelig.

Se egne instruksjonsbøker 
for tilhørende utstyr. 

GRESSTRIMMER
SSBC

GRENSAG
SSPP

FORLENGER
SSES - L

FORLENGER
SSES - S

HEKKSAKS (kort)
SSHH - S

KANTSKJÆRER
SSET

HEKKSAKS (lang)
SSHH - L

JORDHAKKE
SSCL

LØVBLÅSER
SSBL
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15. EGNE NOTATER



Et selskap i Atlas Copco-gruppen

BEREMA A/S
Berghagan 5, 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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