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Data på typskylten 
Dessa data är mycket viktiga för 
en senare identifikation vid 
beställning av reservdelar och för 
serviceavdelningen.  
Typskylten finner du i motorns 
närhet. 
Skriv alla data från typskylten i 
följande fältet över. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avfallslikvidation för 
miljövårds skull 
  OBSERVERA 
Hotelse mot miljön genom 
motorolja  
Efter oljebyten överge urtappade 
oljan till uppsamlingsstället för 
gammalolja eller på en annan plats 
för dens facklikvidation.  
Djurskydd 
Igelkottar och andra sorter av små 
djur är hänvisade till din beskydd. 
Sök därför arealen var du menar 
arbeta på först igenom.  
 

För din säkerhet 
Apparatens bruk enligt 
föreskrift 
Denna apparaten är uteslutande 
avsedd för 
• att beskära kanter på gräsytor 

kring hus eller i trädgården 
• användning i ramen av givna 

beskrivningar och 
säkerhetsbestämmelser som 
de är anförda i denne 
anvisning.  

Varje användning utom skildrade 
ramen hålls för föreskriftsvidrigt 
bruk. Ägaren ansvarar för alla 
skador beredda åt tredje personer 
eller dessas egendom. 
Producenten ansvarar ej för 
skador åstadkomna till följd av 
egenmäktigt utförda ändringar på 
apparaten.  

Allmäna 
säkerhetshänvisningar 
Läs denna instruktionen till 
skötsel omsorgsfullt förrän 
apparaten först används och 
handla enligt anförda 
hänvisningar. Informera även de 
övriga brukare om hur att bruka 
apparaten riktigt. Idka apparaten 
bara i tillstånd föreskrivet av 
producenten,  som den har 
expedierats i. Bevara denna 
instruktionen bra och ha den  efter 
behov för handen.  
Barn 
Tragiska olyckor kan 
åstadkommas ifall du barnens 
närvaro ej har iakttagit. Barn dras 
av motordrivna maskiner starkt 
till. Ta alltså aldrig an att de 
stannar just på platsen där du sett 
dem förr. Aldrig låt barn själva 
manipulera apparaten.  
 
Före arbete med apparaten 
Personer arbetande med apparaten 
får inte stå under inflytande av 
rusmedel som t ex alkohol, droger 
eller aktsomhet förminskande 
medikament. Personer under 16 år 
får inte handskas med apparaten.  
Före givet arbete lär ingående 
känna alla anordningar plus 
betjäningselementen och deras 
funktioner. Lagra bränslet bara i 
därför bestämda behållare och 
aldrig i närheten av värmekällor (t 
ex  kaminer eller 
varmvattenberedare) 
Byt ut skadade delar, t ex 
avgasrör, tank eller tanklock.  
Reservdelarna måste motsvara 
krav fastställda av producenten. 
Därför använd bara originella 
reservdelar  och  reservdelar 
godkända av producenten. 
Lagningarna bör anförtros bara åt 
fackservisen.  
 
Under arbete med apparaten 
Ständigt förvissa dig om att det 
finns ingen i arbetsräckhållet 

under arbetet, framför allt barn 
eller djur.  
Lämna motorn aldrig utan uppsyn 
så länge som denne är i gång.  
Led apparaten bara stegvis.  
Under arbete med apparaten bär 
- skyddsglasögon 
- solid fotbeklädnad 
- åtsittande klädnad som ej kan 
uppsnappas av apparaten.  
Bär åtsittande handskar utan lösa 
snören eller manschetter.  
Brandfaran avvärjs genom stadig 
hänsyn till att motorn och 
avgasröret ej är förorenade med 
gräs, löv eller fläckar av bränsle 
och olja. Kontrollera terrängen var 
du avser att arbeta på, så att inga 
stenar, leksaker, trådar o.d. finns 
där. Om översedda, kan sådana 
föremål fattas tag i av 
klippmekanismen och slungas i 
var som helst riktning med sårfara 
för dig eller närastående personer.  
Aldrig lämna motorn i gång i 
stängda utrymmen p g a 
förgiftningsfara. Aldrig ge 
händerna, fötterna eller ansiktet 
nära till mejkniven eller nära till 
apparatens roterande delar. 
Arbeta med apparaten bara vid 
dagsljus eller vid en tillräcklig 
kunstbelysning. Arbetar du ej 
mera med apparaten,  så  slå 
motorn av. Aldrig bruka apparaten 
på en slipprig, våt, lös eller frusen 
terräng. Vid idkarens slintning 
eller apparaten väld omkull består 
olycksfara. Därför är absolut 
nödvändigt att idkaren står under 
arbetet stadfast på benen.  
Alla säkerhetsanordningar måste 
vara komplett och i fellöst 
tillstånd monterade på apparaten. 
Att utföra vilka som helst 
ändringar på apparatens sä- 
kerhetsanordningarna är förbjudet. 
Idka apparaten bara vid  tekniskt 
tillstånd föreskrivet av 
producenten, som denna 
utexpedierats i. Rök inte och 
undvik fri eld så väl som 
uppkommande av gnistor.  
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Före vart arbete på apparaten 
Förebygg olyckor. Före vart som 
helst arbete på apparaten 
- slå av motorn 
- vänta tills alla rörliga delar 

helt stannat och dra 
tändnyckeln ur tändningen 

- dra ut tändstiftskonnektorn på 
motorn för att förebygga varje  
slumpmässig motorstart.  

 
Befordran  
Transportera apparaten bara vid 
avkopplad motor.  
 
Efter arbete med apparaten 
Gå aldrig bort från apparaten utan 
ha slagit av motorn först 
 
Säkerhetsanordningar 
Säkerhetsanordningarna tjäner din 
beskydd, alltså måste de vara 
alltid helt funktionella. Det är ej 
tillåtet att utföra vilka som helst 
ändringar på skyddsanordningarna 
eller eliminera deras funktions- 
förmåga. Till 
säkerhetsanordningarna hör: 
 
Säkerhetssvängel på handtaget 
Säkerhetssvängeln tjäner din 
säkerhet genom att den ifall av 
nöd omedelbart stoppar motorn 
och skärmekanismen.  
Varje försök att eliminera deras 
funktionsförmåga är förbjudet.    
Mejknivens säkerhetsskyddshuv 
Mejknivens säkerhetsskyddshuv 
beskydder dig mot kroppskador.  
Utan denna skyddshuven får 
apparaten ej idkas.  
 
Symboler på apparaten  
På apparaten finns olika symboler 
i form av etiketter. Här står dessa 
symbolers definition:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se till att dessa tecken alltid är 
läsbara. 
 
Symboler använda i denna 
instruktionen 
I betjäningsinstruktionen 
användas följande symboler:  
  Obs - fara 
Symbolen  aviserar fara 
sammanhgande med beskriven 
verksamhet, med möjlig hot mot 
personer eller skada på apparaten 
som följd. 
 
 
 
 

Positionsuppgifter 
Vid positionsuppgifterna (t ex till 
vänster, höger) förstås alltid 
riktningen sedd från handtaget 
framåt i åkkursen 
 
Montage 
Dra ut tändstiftskonnektorn för att 
förebygga en slumpvis 
motorstart. 
 
  Observera 
Apparaten levereras utan bensin 
och olja i tanken.  
Se motorhandboken.  
 
Handtagets montage 
bild 1  
1. Vingmuttrar 
2. Kabeltillslutning 
3. Handtagets nedre del 
4. Bowden  
 
Lyft handtagets övre del intill 
arreteringen. Dra till 
vingmuttrarna  (1). Akta på att 
startlinan eller bowden ej blivit 
klämda. 
 
Startlinans montage   
Öglan för startlinans ledning är 
redan monterad på övre 
handlistans (optionell) högra sida.  
Se bilden 2. 

1. Dra till säkerhetssvängeln 
(11) och samtidigt dra 
långsamt i startlinan 

2. Led linan genom ögla på 
startlinans ledning. Dra åt 
muttern tjänande till att fästa 
linans ledning 

 
Hur att inställa mejknivens höjd 
bild 3 
1. Ställningsspak 
2. Startposition 
3. Lägst inställning 
4. Sexkantig mutter (otionell) 
5. Ställbar styrlina  
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Apparatens 
komponenter 
bild 2 
1. Mejknivens höjdinställning  
2. Startlinan 
3. Vingmuttrar 
4. Handtagets nedre del 
5. Liten spak för justering av 

mejknivens lutning (optionell) 
6. Liten spak för justering av 

kanthjul (optionell) 
7. Kilremmens skyddshuv 
8. Mejknivens skyddshuv 
9. Tändstiftskonnektor 
10. Handtagets övre del 
11. Säkerhetssvängel 
 
Betjäningselement 
Gasspak (optionell) 
Liten gasspak finns på  notorn och 
tjäner  till regulering av motorvarv 
och till att stoppa motorn.(Se 
motorhandboken) 
 
Säkerhetssvängel 
bild 4 
Vill du arbeta med apparaten,  
säkerhetssvängeln (3) måste hållas 
tryckt till handtaget.  
Vill du stoppa motorn och 
mejkniven, släpp svängeln.  
 
Startlina  
bild 4 
Vill du starta motorn, ställ dig 
bakom apparaten och dra i 
startlinan (2).  
 
Mejknivens höjdinställning  
bild 4 
  Observera  
I intet fall gör försök dig på att 
eliminera denna styrspakens 
funktion. Du får arbeta med 
apparaten endast när spaken är 
riktigt inställd (se "Hur att 
inställa mejknivens höjd") 
Ställspaken (1) tjäner till att 
inställa klipp- (eller skär-)djupet. 
Vill du fälla ned mejkniven,  tryck 
spaken till vänster och sen framåt. 
Således inställer du valta djupet.  

Ju vidare spaken trycks framåt, 
dess djupare är snittet eller klippet 
kortare. 
bild 4 
1. Höjdställningsspak 
2. Startlinan 
3. Säkerhetssvängel 
 
Primer 
Primeren driver bränslet i 
förgasaren. Använd primeren bara 
för att starta kall motor.  
(Se motorhandboken) 
 
Mejknivens lutning ställs in 
(optionell) 
bild 5 
1. Ställspak 
2. Ställningsskåror 
  Observera 
Aldrig för ut denna inställningen 
under motorns gång. 
Vid mejkniven består 3 
möjligheter av inställning: från ett 
skevt snitt över normalsnitt till 
skapning av fåror .  
 
Inställning av randhjul  
(optionellt) 
bild 6a/b 
1. Ställningsspak 
2. Normal arbetsposition 
  Observera 
Aldrig för ut inställningen under 
motorns gång 
Bakhjulet kan inställas så att det 
är möjligt att klippa gräs längs 
rännstenar o.d.  
 
Skötsel 
Beakta även anvisningarna i 
motorhandboken.   
  Obsservera 
Lägg märke till att inga andra 
personer, barn och djur, 
uppehåller sig i närheten; de 
kunde lida kroppskada genom 
slungade stenar eller lika föremål. 
Principiellt är förbjudet att barn 
själva arbetar med apparaten.  
Vältningsfara 
- Led apparaten bara stegvis. 

- Bli särskilt försiktig vid 
gående baklänges med 
apparaten - när du drar 
apparaten till dig. 

- Under arbete på branta 
slutningar kan apparaten välta 
omkull, vad som kan ha 
skötarens skada som följd. 
Därför led apparaten bara 
tvärs mot slutningen. Särskilt 
aktsom var vid fartriktningens 
ändring.  

- Även arbete i randpartier kan 
bli skadofarligt. Arbetet nära 
ränder, buskar eller branta 
slutningar antyder hot. Ta 
alltid ett säkert avstånd i akt.  

- Vid arbete på vått gräs kan 
apparaten som följd av 
förminskad adhesion till 
jorden halka, vad som kan 
leda till vältning. Arbeta 
därför bara när marken är tork 

- Arbeta endast vid dagsljuset. 
Kroppskada 
- Vill du flytta om apparaten 

över ytor som t ex trottoarer 
eller tillfarter till hus, slå av 
motorn alltid först.  

- Främst kontrollera terrängen 
där apparaten skall användas 
och avlägsna alla föremål 
därifrån vilka kunde bli 
snappade av apparaten och 
kastade upp.  

- För ut intet slags 
justeringsarbete under 
motorns gång. För säkerhets 
skull ta av tändstiftskonnek-
torn. 

Förgiftningsfara genom koloxid. 
Lämna motorn i gång bara på fri 
plats eller i välluftade utrymmen.  
Explosions- och brandfara 
Bensinutdunstningarna är 
explosiva och bensinen själv är ett 
högbrännbart ämne. Fyll bränslet 
före motorstart. När motorn är i 
gång eller är den ännu het, skall 
tanken vara stängd. Fyll på 
bränslet bara vid avslagen och kall 
motor. Undvik öppen eld, 
flygande gnistor, och rök inte.  
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Fyll på bränslet bara på en fri 
plats. Har bensin överrunnit, starta 
inte  motorn.  
Skjut apparaten bort från det av 
bensin förorenade stället och 
vänta tills bensinresterna har 
utdunstat. För att förebygga brand 
lägg märke till att motorn, 
avgasröret och bensintanken ej är 
förorenade med gräs eller slipp-
rande olja.  
  Fara 
Kroppskadofara genom en defekt 
ap parat 
Idka apparaten bara i fellöst 
tillstånd. Innan varje användning 
för ut visuell kontroll. Ägna 
speciell aktsomhet däråt om 
säkerhetsanordningarna, 
klippmekanismen inkl. befästning, 
betjäningselement och 
skruvförbindelser inte är skadade 
eller lossnade. Skadade delar skall 
bytas ut före driftsbörjan.  
  Pass på!  
Det består möjlighet av 
motorskada p g a felande olja. 
Apparater expedieras  
utan motorolja och bränsle. Före 
första driften fyll in motorolja 
och bränsle.(Se motorhandboken) 

Pass på! 
Låt mejkniven ej falla ner på 
betong, asfalt eller klippyta. Detta 
kunde ha skada till kropp eller 
egendom som följd.  
 
Innan varje motorstart 
• kontrollera oljeytan 
• kontrollera tankens innehåll 

och om nödvändigt fyll på 
bränsle (se motorhandboken) 

• kontrollera om apparaten 
finns i fellöst tekniktillstånd.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Motorstart 
bild 7 
  Pass på! 
- Kroppskador förebyggs 

genom att stå vid motorstart 
bakom apparaten.   

- Håll fötterna i ett säkert 
avstånd från 
klippmekanismen. 

- Aldrig närma händerna, 
fötterna eller andra 
kroppsdelar till eller under 
apparatens roterande delar.  

För att hindra en tillfällig 
motorstart dra ut 
tändstiftskonnektorn varje gång  
- innan apparaten kontrolleras, 

rensas, eller vilka som helst 
underhållsarbeten utföras 
därpå 

- efter stöt på ett hårt föremål. 
Kontrollera om apparaten ej är 
skadad. Nödvändiga lagningar 
för ut på den innan du 
fortsätter arbete därmed 

- när apparaten börjar uvanligt 
starkt vibrera. I sådat fall 
kontrollera apparaten 
omedelbart.  

Innan motorn startas ge spaken för 
mejknivens höjdinställning alltid i 
"Start"-position. 
• Skjut gasspaken (optionell)  i 

positionen FORT 
(haressymbol) 

• Vid kall motorstart tryck två 
eller tre gånger på primern. 
Tryck på den i intervaller av  
2 - 3 sekunder. Vid lägre 
utomhustemperaturer (under 
50 ºF / 19 ºC) tryck på 
primern fem gånger.  
(Se motorhandboken) 

• Ställ dig bak apparaten, dra i    
säkerhetssvängel och håll den.  

• Sakta dra i startlinan; när 
motstånd känns, dra starkt och 
fort. Låt linan ej hoppa 
tillbaka, men släpp den 
långsamt ner.  

 

Motorn stannas 
• Skjut  gasspaken (optionell) 

till  LÅNGSAMT-position 
(symbol av sköldpadda) 

• Släpp säkerhetssvängeln 
• Dra ut tändstiftskonnektorn 

(när arbetet är färdigt).  
 
Hur att arbeta med 
apparaten 
Mejknivens höjdinställning 
(optionell) 
bilder 8, 9 och 10 
• vill du klippa (skära) lodrätt , 

skjut ställningsspaken (se  
bild 5) in i  mellersta 
ställningsskåran(bild 8) 

• vill du snedda kanten (bild 
9/10), skjut ställspaken (se 
bild 5) in i 1. eller 3. 
ställningsskåra  

 
Skärarbeten längsefter 
stenkanter (optionell) 
bild 11 
För att kunna arbeta längsefter 
stenkanter fäll ned högra bakhjulet 
genom att skjuta liten spak för 
höjdinställning bakåt.  
När apparaten klipper gräs 
längsefter en stenkant, åkar den 
bara på bakhjul och stödrullen.  
 
Underhåll 
Rensning, underhåll, montage, 
demontage, justering och 
ställning utom drift.  
  Fara 
Kroppskadofara genom en 
tillfällig motorstart 
Akta på beskydd för kroppskador, 
gör därför före alla 
underhållsarbeten:  
• koppla av motorn 
• vänta tills alla rörliga delar 

helt stannat 
• dra ut tändstiftskonnektorn på 

motor för att hindra en 
tillfällig motorstart 

• låt motorn och alla 
uppvärmade apparatsdelar bli 
kalla.  
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Rensning 
  Varning 
Fara av materiella skador på 
apparaten  
Använd för rensning inga 
anordningar arbetande med ånga 
under tryck.  
• Såvitt möjligt, rensa apparaten 

efter varje användning. 
• Ställ apparaten på ett jämnt 

underlag och säkra den mot 
undanåkning.  

Kroppskadofara 
Alltid arbeta med skyddshandsker 
på.  
  Pass på! 
Möjlighet av skada på motorn  
Luta motorn ej mera än med 30º.  
Bränslet ev. torde överrinna i 
förbränningsrummet och vålla en 
motorskada: Rensa apparaten med 
en börste, sopkvast eller 
dammtrasa. Avlägsna även 
gräsrester underifrån kilremmens 
huv. 
 
Smörjning och behandling 
med olja 
Hjul 
Hjulen, axeltappar och lager skall 
smörjas åtminstone en gång per 
varje  sösong med lätt olja eller 
motorolja.  
Leder 
Leder på säkerhetssvängeln, 
ställbart bowden, och på 
ställningsspaken för 
klipphöjdsjustering skall smörjas 
åtminstone en gång pro säsong 
med lätt olja. Alla andra rörliga 
delar skall smörjas med motorolja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knivsaxel 
(bild 12) 
De båda lagren och området 
omkring fjädern smörj flera 
gånger i säsongen med lättolja. 
1. Fettsmörjnippel (optionell) 
Smörj också alla andra rörliga 
delar med lätt- eller motorolja. 
 
Information 
Vänd dig vid knivbyte eller 
ommontering för klippning av 
fåror (extra tillbehör) till en 
fackverkstad. 
 
Motor-Underhåll  
Beakta skötselföreskrifterna i 
motorhandboken. 
 
Ställning utom drift 
  Pass på! 
Explosions- eller brandfara 
Bevara apparaten med bränsle 
(bensin) i tanken aldrig i 
utrymmen där de bränsledunster 
torde möta eld eller gnistor.  
  Pass på! 
Materiella skador på apparaten 
Bevara apparaten endast i rena 
och torka utrymmen.Vid längre 
bortställning (lagring) t ex under 
vintertiden i alla fall beskydda 
apparaten mot korrosions 
påverkning. Exempel: efter 
säsongen eller när apparaten står 
längre än en månad utom bruk:  
• putsa apparaten ren 
• som skydd mot korrosion 

torka av alla 
metallkomponenter med 
oljevåt trasa (hartslös olja) 
eller bespruta dem med 
sprutolja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garanti 
I varje land gäller garantivillkor 
så, hurledes de angivits av vårt 
bolag eller av leverantören. Ev. fel 
på din apparat ställer vi till rätta i 
ramen av garantilagningar gratis, 
förutsatt dessa är åstadkomna p g 
a fel i material eller i produktion. I 
fall av reklamation under 
garantitiden vänd dig vänligt till 
din försäljare eller till vår 
närmaste agentur (filial). 
 
 
Information rörande motorn 
Motortillverkaren är ansvarig för 
alla uppgifter gällande effekt, 
effektmätning, tekniska data, 
garanti och service. Närmare 
upplysningar framgår av 
motortillverkarens separata 
bruksanvisning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Svenska 

 48

Hur att avhjälpa fel 
  Fara 
Möjlighet av kroppskada genom 
tillfällig motorstart 
Beskydda dig för olyckor. Innan 
vart arbete på apparaten: 
• koppla av motorn 

• vänta tills alla rörliga 
apparatsdelar helt stannat 

• dra ut tändstiftskonnektorn för 
att hindra en tillfällig 
motorstart. 

Funktionsfel vid apparaten har 
ofta banala orsaker. Känner du 

dem till, kan du själv avhjälpa en 
rad av dem. I fall av osäkerhet 
vänd dig vänligt till specialiserade 
servicen . Lagningarna skall 
principiellt anvertros en 
fackservice  

 
 
 
Problem Möjlig orsak Lösning 
Motor startar inte Tom bränsletank eller grumsigt 

bränsle 
 
Gasspaken är i oriktigt läge 
 
 
Tändstiftskonnektorn är inte 
påsatt 
 
Tändstiftet är defekt 

Häll nytt, färskt bränsle i tanken  
 
 
Ge gasspaken i HARE eller CHOKE positionen 
(Tryck på primeren)   
 
Sätt tändstiftskonnektorn på 
 
 
Rensa ut tändstiftet, justera avståndet mellan 
elektroder, eller ersätt tändstiftet  

Förminskad prestation, 
oregelmässig 
motorgång 
 
 

Apparaten löper i CHOKE-
regimen 
 
Lossnad tändningskabel 
 
Grumsigt bränsle 
 
Lufthålet i tanklock är tillstoppat 
 
Vatten eller smuts i 
bränslesystemet 
 
Förorenat luftfilter 
 
Oriktigt justerad förgasare 

Ge spaken från CHOKE tilbaka 
 
 
Ansluta tändningskabeln och dra den fast till  
 
Häll rent och färskt bränsle i tanken 
 
Rensa lufthål i locket 
 
Tappa ut bränslet och tanka färskt bränsle 
(Se motorhandboken) 
 
Rensa luftfiltret 
 
Låt förgasaren justera 

Starka vibrationer Deformerad knivaxel 
 
Utnött lager på knivaxeln  
 
Lossnad motorlagring 

Låt knivaxeln byta ut 
 
Låt kullagret utbyta  
 
Låt motorn fastsätta 

Kilremmen slinter Begagnad eller utsträckt kilrem Låt kilremmen justera eller utbyta 
 




