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Tack för att du har valt Jiarui kompostkvarn. Vi är säkra på att du kommer att 

ha stor glädje av din maskin. Den klipper/maler effektivt ner kvistar och grenar 

och kommer att göra ditt arbete till rena nöjet. 

Varning! Läs igenom bruksanvisningen noggrant, även 

alla varningsetiketter. Om du inte följer instruktionerna 

noggrant kommer din användarupplevelse och maskinens 

prestanda att påverkas negativt. 

 
 
 

Produktsammanställning 
 
 

Effekt 13 hk 

Typ encylindrig, 4-takts, mekaniskt luftkyld 

bensinmotor 

Bensintank 6,5 l 

Oljetank 1,1 l 

Vikt 115 kg 

Höjd 110 cm 

Bredd 61 cm 

Max. skärdiameter 10 cm 
 
 
 

Symbolförklaring 

 
Följande varningssymboler visar hur du använder maskinen för att undvika 
skador. 

 
 

 
Försiktighet! 

 
 
 

 
Läs anvisningarna! 
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Använd hörselskydd! Använd 

skyddsglasögon! Bär 

skyddshandskar! 
 
 
 

 

Arbetsradie, 10 meter! 

Arbetsområde, inget tillträde! 

 

 
Se upp för roterande fläkt! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Motorsymboler 

 

 
Het yta! Bullerindex 

 
 
 

 
Chokebrytare Oljekretsbrytare 

 

 
Gasreglage 

(Hare – acceleration, ökad hastighet 

Sköldpadda – minskad olja, minskad hastighet) 

 
 

Förpackningens innehåll 

1- Inmatningstratt   2- Utkast   3-Verktygsset   

4-Maskinstomme (se ritningen över delarna) 
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Montering 

Ritning över delar: 
 
 
 
 

Inmatnings-

tratt 

Motor 
 

Riktskärm 
 

Maskin-

stomme 

 
 

Hjul 

 

 
Utkast 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montering av inmatningstratten: 

Obs! Vi rekommenderar att ni är två 

personer vid monteringen! 
1. För in inmatningstrattens 

skruvar i maskinstommens säte. 

2. Sätt på inmatningstratten och 

dra åt skruvarna. 

 
 

 
Montering av utkastet:  

Se bilden till höger. 

1. Se till att utkastet är vänt i rätt 

riktning.  

2. Sätt i skruvarna i sätet ovanför 

motorn och dra åt dem. 
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Instruktioner 

 
1. Bränsletyp 

 
Använd blyfri bensin, nr. 90 eller högre! 

Vi rekommenderar inte att använda bensin som förvarats 

längre än 2 månader! Gör alltid byte och påfyllning av bensin 

utomhus! 

Efter bytet är det viktigt att du torkar rent bensinmotorn! Se till att det 

finns bensin i maskinen när den är avstängd. Bensin är hälsofarligt, 

undvik direkt hudkontakt. 

Den första påfyllningen rekommenderas vara 550–600 ml. Oljan ska vara  

4-taktsolja, 20W-40. 

Påfyllningsmetod (läs mer under underhåll) 

 
Varning 

 
Skärhuvudet sitter fast med specialskruvar. Kontrollera att skärhuvudets och 

knivarnas fästskruvar sitter ordentligt före användning. 

Kontrollera att inget främmande föremål finns i inmatningstratten. Ta annars ut 

föremålet med ett verktyg. 

Lägg inte kläder, verktyg etc. på maskinen. 

Arbeta på en jämn och öppen plats med god ventilation. 

Stå inte nära utkastriktningen. 

Om maskinen uppvisar onormala vibrationer under drift ska du stoppa 

maskinen och kontakta återförsäljaren. Bär skyddsglasögon, hörselskydd och 

arbetshandskar under arbetet. 

För inte in händerna i inmatningstratten. 

 
2. Uppstartsinstruktioner 

Se snabbguiden. 

 
Varning 

Använd maskinen korrekt. Tryck in materialet i inmatningstratten så klipper det 

automatiska klippsystemet dem i bitar. 
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Om du matar in tjockt material eller stora mängder är det viktigt att du håller 

koll på maskinens och motorns status under finfördelningen. Kontrollera att 

bensinmotorn alltid roterar som den ska. För att säkerställa ett effektivt och 

smidigt arbete är det viktigt att du matar in materialet på rätt sätt. 

Observera att torra grenar/kvistar bör vara max. 4 cm tjocka när de ska 

klippas i maskinen. 

Om grenarna/kvistarna är för tjocka är det bättre att du skär av eller trimmar 

dem separat först, innan du matar in dem. När du klipper av tjockare 

grenar/kvistar som närmar sig maxtjockleken, är det viktigt att du håller i dem 

och trycker med händerna för att undvika att de rör sig fram och tillbaka. 

Nödstoppet ska bara användas i nödsituationer. Vid normal avstängning ska 

först maskinens tomgång dras ner i några minuter, innan du stänger av helt. 

Underhåll 

Tips: Regelbundna inspektioner och underhåll är ett effektivt sätt att 

säkerställa att maskinen fungerar som den ska. 

 
Varning 

Stoppa maskinen och vänta tills den har stannat helt, innan du utför underhåll, 

gör inspektioner etc. Placera maskinen horisontellt. 

 
1. Underhåll av bensinmotorn 

Rutinmässiga inspektioner och underhåll är ett 

effektivt sätt att säkerställa maskinens prestanda. 

Vi rekommenderar att underhåll utförs varje 

säsong av ett servicecenter. 

 
Inställningen av förgasaren måste utföras av 

återförsäljarens servicecenter. En felaktigt inställd 

förgasare påverkar direkt bensinmotorns 

prestanda. 

 
Rengör bensinmotorn regelbundet, särskilt vid 

oljepåfyllningsstället, bensintanken. 

Kontrollera regelbundet att oljenivån är normal. 

 
Torka av oljestickan, för tillbaka den igen och 

kontrollera oljenivån på stickan (se bild till 

höger). 

Om oljenivån är under miniminivån, fyll på olja. Om den 

är över maximinivån, tappa ur lite olja på ett lämpligt sätt. 
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Om du rengör maskinen med en högtrycksvattenstråle är det viktigt att vatten 

inte tränger in i lagren eller inuti bensinmotorn, annars kan skador uppstå. 

1.1  Hur du byter olja 

⚫ Placera en lämplig behållare/ett tråg 

under oljeutloppet. 

⚫ Skruva loss oljepluggens skruv och 

tappa ur oljan (se bild till höger). 

⚫ Rikta snabbt in oljeutloppsröret 

så att oljan samlas upp i 

behållaren/tråget utan oljespill. 

 
 
 

Följ nedanstående tabell avseende rutinmässiga inspektioner och underhåll 
 
 
 

Underhåll Före 

varje 

använd

ning 

Var 5:e 

drifts-

timme 

Var 25:e 

drifts-

timme 

Var 50:e 

drifts-

timme 

Var  

100:e 

drifts- 

timme 

Första 

gången 

efter en 

längre tids 

förvaring 

Sista gången 

före en längre 

tids förvaring 

Inspektion av 

smörjmedel 

och skruvars 

fasthet 

×     ×  
 
 

 
Töm på olja och 

bensin 

Kontrollera 
oljenivån 

×      

Byt olja  × × × ×  

Kontrollera 

knivens egg 

×       

Rengör eller 

byt filter 

×      × 

Kontrollera 
eller 

byt tändstift 

   ×  ×  
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1.2  Underhåll av luftfilter 

 
Rengöring och underhåll av luftfiltret i god tid kan effektivt förlänga 

bensinmotorns servicelivslängd. Byt skadade luftfilter. 

Ta av filterkåpan, plocka ut filterelementet, tvätta av filtret i såpavatten och 

skölj rent. När det torkat tillsätter du två droppar olja för att öka 

filtreringseffekten, sätt sedan tillbaka filtret igen. 

 
Varning! Starta inte en bensinmotor utan luftfilter!  

1.3 Inspektion av tändningssystemet 

Kontrollera tändstiftet regelbundet. 

Tändstiftsavståndet ska vara 0,6–0,7 mm. 

Avlägsna kolavlagringar mellan kontakterna i 

god tid. 

1.4 Rengöring cylinderns kylflänsar 

Cylinderns kylflänsar 

är bensinmotorns huvudsakliga kylningssätt 
under drift. Att rengöra dem i god tid kan  
effektivt förhindra cylindern från att skadas  
p.g.a. överhettning. 

 

 
2 Underhåll av kilremmen 

Kontrollera regelbundet kilremmens 

spänning och justera den vid behov (se 

bild till höger). 

-- Lossa fästskruvarna (1) 

--Lossa skruven, vrid skruvstången (2), 

justera spänningen genom att vrida åt 

vänster eller höger. 

-- Behöver du byta kilrem, lossar 

du spännremskivan. 

Kom ihåg att spänna remmen lagom mycket. Spänner du den för hårt, 

förkortas dess servicelivslängd. 

Tips: Du kan testa remspänningen genom att trycka remmen inåt med två fingrar. 

Du ska kunna röra remmen ca 2 cm. 

 
3 Övrigt underhåll 

Innan du ställer undan maskinen för en längre tids förvaring ska du smörja 

lagret, rengöra rotorn och knivboxen samt antirostbehandla rotorn och 

knivarna. 
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Före rengöring och underhåll av rotorn ska du först se till att den inte kan 

självrotera. 

Kontrollera regelbundet att nödstoppet fungerar som det ska. 

Kontrollera regelbundet däcktrycket (normalt värde: 1,5–1,9 bar). 

 
Förflyttning & transport 

 
Flytta inte maskinen under drift 

Obs! När maskinen har stannat är ljuddämparens yta mycket varm. Risk för 

brännskador. 

Vänta minst 5 minuter tills maskinen har svalnat helt. 

Maskinens självvikt är 81 kg, så vi rekommenderar att förflyttningen utförs av  

2 personer. Transportsäkra maskinen ordentligt vid en eventuell transport som 

görs med fordon för att undvika övertippningsskador. 

 
Förvaring 

 
Förvara maskinen först efter att den har svalnat och rengjorts ordentligt. 

Placera den inte nära brandfarligt eller explosivt material. 

Följ nedanstående, om du ska förvara maskinen under en längre period: 

 
Låt maskinen svalna helt och rensa/rengör den. 

Töm den på bränsle och olja. 

Låt inte barn vistas i närheten av maskinen eller leka 

med den! Placera maskinen i ett torrt, ventilerat 

utrymme. 

 
Miljöskydd 

 
Det är allas vår skyldighet att skydda miljön. 

Avyttra inte gammal bensin eller olja 

vårdslöst. Häll inte ut dem i naturen, 

utan lämna dem till en 

återvinningscentral.  

Kasta inte ersatta maskindelar 

eller förpackningsmaterial från 

maskinen i hushållssoporna. Sortera dem 

och lämna dem för återvinning. 
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Problem och åtgärder 
 
 

 

Problem Orsak Åtgärd 

Onormal strimling och tar inte 

emot material automatiskt 

1. Knivbladen är mycket 

slitna. 

2. Det inmatade 

materialet är för tjockt. 

1. Byt knivblad. 

2. Ta bort materialet och dela 

det i smalare bitar. 

Ojämn tjocklek på träspånen Felaktigt skäravstånd Justera avståndet mellan 

knivarna.  

Rätt avstånd är 0,5–1,5 mm. 

Bensinmotorn startar inte 1. Fel i bensinmotorns 

krets 

2. Slut på bensin, 

motorn stannar 

automatiskt. 

3. Brist på eller för mycket 

olja. 

1. Kontrollera stoppknappen 

och kabelanslutningen. 

2. Kontrollera oljenivån. 

3. Fyll på eller tappa ur olja. 

Om bensinmotorn går onormalt, se Problem och åtgärder i bensinmotorns 

bruksanvisning. Vi rekommenderar att du returnerar maskinen till 

återförsäljaren för service. 

 

Konsumentkontakt 

Arc E-commerce AB 

Box 3124 

13603 Haninge 

Sverige 


