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Angivelser på typeskiltet
Disse angivelser er meget vigtige 
for kundeservicen og for at kunne 
identificere maskinen ved bestilling 
af reservedele på et senere tids-
punkt. Typeskiltet findes i nærheden 
af motoren. Notér alle angivelser fra 
typeskiltet på Deres maskin i neden-
stående kasse.

Denne og andre angivelser vedrø-
rende maskinen findes på den 
separate CE-overensstemmelses-
erklæring, der er bestanddel 
af denne driftsvejledning.

Illustrationer

Fold billedsiderne forrest i betje-
ningsvejledningen ud.
I denne betjeningsvejledning bes-
krives forskellige modeller. 
Grafiske illustrationer kan afvige 
i detalje fra den købte maskine.

For Deres egen sikker-
heds skyld

Benyt maskinen rigtigt
Denne maskine er kun beregnet til at 
blive brugt
– i overensstemmelse med de bes-

krivelser og sikkerhedsforskrifter, 
som fremgår af nærværende 
betjeningsvejledning;

– til klipning af græs i private haver 
og fritidshaver.

Enhver anden brug er ikke bestem-
melsesmæssig. En ikke bestemmel-
sesmæssig brug medfører, at garan-
tien bortfalder og at producenten 
fraskriver sig ethvert ansvar. 
Brugeren er ansvarlig i tilfælde af, 
at tredjemand eller dennes ejendom 
måtte komme til skade.
Egenmægtige ændringer på mas-
kinen udelukker producentens 
ansvar for deraf resulterende 
skader.
Kun for maskiner med elektro-
startmekanisme:
Medfølgende ladeaggregat er ude-
lukkende beregnet til opladning 
af akkumulatoren, der anvendes 
i maskinen. Akkumulatoren må kun 
oplades af dette ladeaggregat.

Overhold sikkerheds- og 
betjeningsforskrifterne
Læs som bruger af denne maskine 
nærværende driftsvejledning 
omhyggeligt igennem, før maskinen 
tages i brug for første gang. 
Følg disse anvis-ninger og opbevar 
dem for senere brug. Giv aldrig børn 
eller andre personer, der ikke kender 
denne betjeningsvejledning, lov til at 
benytte maskinen.
Sørg for, at betjeningsvejledningen 
følger med maskinen i forbindelse 
med et ejerskift.

Almindelige sikkerheds-
forskrifter
I dette afsnit findes almindelige 
sikkerhedsforskrifter. 
Advarselsforskrifter, som specielt 
gælder enkelte maskindele, funktio-
ner eller aktiviteter, findes på det 
enkelte sted i nærværende 
vejledning.

Før maskinen tages i brug
Personer, som benytter maskinen, 
må ikke være påvirket af rusmidler 
som f.eks. alkohol, narkotika eller 
medikamenter.
Personer under 16 år må ikke 
betjene maskinen eller udføre anden 
slags arbejde på den, som f.eks. 
vedligeholdelse, rengøring, 
indstilling - lokale bestemmelser kan 
fastlægge brugerens mindstealder.
Denne maskine er ikke beregnet til 
at blive anvendt af personer (herunder 
også børn) med nedsatte fysiske, 
sensoriske eller mentale evner eller 
som ikke råder over den tilsvarende 
erfaring og/eller viden, hvis ikke 
der føres tilsyn af en person, som 
er ansvarlig for sikkerheden og som 
giver de tilsvarende instruktioner om, 
hvordan maskinen skal benyttes.
Der skal føres tilsyn med børn for at 
sikre, at de ikke leger med maskinen.
Gør Dem fortrolig med hele mas-
kinen og betjeningselementerne 
samt disses funktioner, før klippe-
arbejdet påbegyndes.
Opbevar kun brændstoffet i for-
skriftsmæssige beholdere og aldrig 
i nærheden af varme kilder (f.eks. 
ovne eller varmtvandsbeholdere). 
Optank kun maskinen ude i det fri.
Optank aldri maskinen, når motoren 
er i gang eller når den er varm. 
Udskift udstødningsrør, tank og tank-
låg, hvis disse dele er beskadiget.
Kontrollér før brug, om
– græsfanget fungerer og udkast-

ningsklappen lukker korrekt. 
Udskift beskadigede og slidte dele 
omgående.

– skæreredskab, fastgørelsesbolte 
og hele skæreenheden er slidt 
eller beskadiget. 
Slidte eller beskadigede dele skal 
udskiftes af et fagværksted og 
skal udskiftes sætvis for at undgå 
uligevægt.

Reservedele og tilbehør skal opfylde 
de af producenten fastlagte krav. 
Der må derfor kun anvendes originale 
reservedele og originalt tilbehør eller 
de af producenten godkendte 
reservedele og tilbehørsdele.
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Reparationer må kun udføres 
af et fagværksted.

Under arbejdet med 
maskinen
Når der arbejdes med eller på mas-
kinen, skal De bære en passende 
arbejdsbeklædning som f.eks.:
– sikkerhedsfodtøj,
– lange bukser,
– tætsiddende beklædning,
– høreværn,
– beskyttelsesbriller.
Alle sikkerhedsanordningerne skal 
være anbragt på maskinen og være 
i fejlfri stand. 
Der må ikke foretages ændringer 
på sikkerhedsanordningerne.
Benyt kun maskinen i den af produ-
centen foreskrevne og leverede 
tekniske stand.
Fabriksindstillingen af motoren 
må aldrig ændres.
Undgå åben ild, gnistdannelse 
og rygning.

Før alle arbejder på maskinen
For at undgå tilskadekomst skal føl-
gende punkter iagttages, inden der 
udføres arbejder på denne maskine 
(f.eks. vedligeholdelses- og indstil-
lingsarbejder) og transport (f.eks. hvis 
maskinen skal løftes eller bæres)
– sluk for motoren,
– træk tændingsnøglen ud (hvis den 

findes),
– vent til alle roterende dele står 

helt stille og motoren er afkølet,
– træk tændrørsstikket ud på 

motoren, således at en utilsigtet 
start af motoren ikke er mulig,

– følg yderligere sikkerhedforskrifter 
i motormanualen.

Efter arbejdet med maskinen
Sluk altid motoren, inden maskinen 
forlades og fjern tændingsnøglen – 
hvis den findes.

Sikkerhedsanordninger
Billede 1

c~êÉ
_Éåóí=~äÇêáÖ=ã~ëâáåÉåI=Üîáë=ÇÉå=
Éê ÄÉëâ~ÇáÖÉíI=ÉääÉê=ëáââÉêÜÉÇëJ
~åçêÇåáåÖÉêåÉ=áââÉ=Éê=ë~í=é™=éä~ÇëK

Sikkerhedsbøjlen (1)
Sikkerhedsbøjlen er beregnet til Deres 
egen sikkerhed, således at motoren 
og skæreværket kan stoppes i nød-
stilfælde. Forsøg ikke at sætte den ud 
af funktion.

Udkastningsklap (2) eller 
prelværn (3)
Udkastningsklappen/prelværnet 
beskytter mod personskade fra 
skæreværket eller udslyngede fast 
genstande. Maskinen må kun 
anvendes med påmonteret udkast-
ningsklap/prelværn.

Symboler på maskinen
Maskinen er forsynet med forskellige 
symboler. Symbolerne har følgende 
betydning:

Pas på! 
Læs betjeningsvejled-
ningen inden ibrugtag-
ning!

Hold tredjemand 
borte fra fareområdet!

Sluk motoren og fjern 
altid tændingsnøglen, 
inden der udføres 
arbejder på maskinen 
og inden maskinen 
forlades.
Følg desuden anvis-
ningerne i kapitlet 
„For Deres egen 
sikkerheds skyld“.
Træk tændrørsstikket 
ud, inden der udføres 
arbejder på skære-
redskaberne! 
Hold fingre og fødder 
borte fra skære-
redskaberne! 
Sluk maskinen og 
træk tændrørsstikket 
ud, inden maskinen 
indstilles, rengøres 
eller inspiceres.

Kvæstelsesfare – der må kun arbej-
des, når prelværnet er påmonteret.

Kvæstelsesfare – der må kun 
arbejdes, når den bagerste bøjle 
er påmonteret.

Kvæstelsesfare – der må kun arbej-
des, når udkastningen er påmon-
teret.
Disse symboler skal altid holdes 
læselige.

Symboler i vejledningen
I nærværende vejledning benyttes 
symboler, som gør opmærksom 
på farer eller kendetegner vigtige 
forskrifter. Symbolerne har følgende 
betydning:

c~êÉ
aÉííÉ=ëóãÄçä=Ö›ê=çéã‹êâëçã=
é™ Ñ~êÉêI=ëçã=Ü‹åÖÉê=ë~ããÉå=
ãÉÇ ÇÉå=ÄÉëâêÉîåÉ=~âíáîáíÉí=
çÖ=ëçã=ë‹ííÉê=éÉêëçåÉê=á=Éå=
íêìÉåÇÉ ëáíì~íáçåK=

m~ë=é™
aÉ=Ö›êÉë=çéã‹êâëçã=é™=Ñ~êÉêI=
ëçã Ü‹åÖÉê=ë~ããÉå=ãÉÇ=ÇÉå=
ÄÉëâêÉîåÉ=~âíáîáíÉí=çÖ=ëçã=â~å=Ñ›êÉ=
íáä=Éå=ÄÉëâ~ÇáÖÉäëÉ=~Ñ=ã~ëâáåÉåK

Henvisning
hÉåÇÉíÉÖåÉê=îáÖíáÖÉ=áåÑçêã~íáçåÉê=
çÖ=~åîÉåÇÉäëÉëíáéëK

!

!

!
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Montering

Monteringen af maskinen er vist 
med billeder på et særskilt tillæg.

Anvisning om bortskaffelse
Rester fra emballagen, udtjente 
maskiner osv. skal bortskaffes 
i henhold til de lokale forskrifter.

Betjening

ä~Öíí~Ö=ÇÉëìÇÉå=ÜÉåîáëåáåÖÉêåÉ=
á ãçíçêã~åì~äÉåK

c~êÉ
rÜÉäÇ
Ó mÉêëçåÉêI=ë‹êäáÖ=Ä›êå=ÉääÉê=Çóê=ã™=
áââÉ=çéÜçäÇÉ=ëáÖ=á=å‹êÜÉÇÉå=~Ñ=
ã~ëJâáåÉå=ìåÇÉê=Öê‹ëâäáéåáåÖÉåK=
aÉ â~å=âçããÉ=íáä=ëâ~ÇÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=
~Ñ=ìÇëäóåÖÉÇÉ=ëíÉå=ÉääÉê=~åÇêÉ=
ÖÉåëí~åÇÉK=

píóêí
Ó c›ê=ã~ëâáåÉå=âìå=á=ëâêáÇííÉãéçK
Ó s‹ê=ë‹êäáÖ=ÑçêëáÖíáÖI=å™ê=aÉ=âäáééÉê=
Öê‹ë=á=íáäÄ~ÖÉÖ™ÉåÇÉ=êÉíåáåÖI=
çÖ ã~ëâáåÉå=íê‹ââÉë=áåÇ=ãçÇ=
aÉã=ëÉäîK

Ó sÉÇ=Öê‹ëâäáéåáåÖ=é™=ëíÉàäÉ=ëâê™J
åáåÖÉê=â~å=ã~ëâáåÉå=î‹äíÉ=
çÖ aÉ â~å=âçããÉ=íáä=ëâ~ÇÉK=
häáéé=~äíáÇ=Öê‹ë=é™=íî‹êë=~Ñ=
ëâê‹åJíÉê=çÖ=~äÇêáÖ=á=çéJ=ÉääÉê=
åÉÇ~ÇJÖ™ÉåÇÉ=êÉíåáåÖK=
häáéé=ÇÉêÑçê=áââÉ=Öê‹ë=é™=~êÉ~äÉê=
ãÉÇ=Éå=Ü‹äÇåáåÖ=é™=ãÉêÉ=
ÉåÇ OMBK

Ó s‹ê=áë‹ê=ÑçêëáÖíáÖ=îÉÇ=‹åÇêáåÖ=
~Ñ â›êëÉäëêÉíåáåÖ=çÖ=ë›êÖ=~äíáÇ=
Ñçê ~í=ëí™=ëí~ÄáäíK

Ó hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉå=Éê=ëí›êêÉI=å™ê=ÇÉê=
âäáééÉë=Öê‹ë=á=Öê‹åëÉçãê™ÇÉêK=
häáééåáåÖ=á=å‹êÜÉÇÉå=~Ñ=â~åíÉêI=
Ü‹ââÉ=ÉääÉê=ëíÉàäÉ=ëâê‹åíÉê=Éê ÑçêJ
ÄìåÇÉí=ãÉÇ=Ñ~êÉK=eçäÇ=ÇÉêÑçê=
Éå îáë=ëáââÉêÜÉÇë~Ñëí~åÇK

Ó eîáë=Öê‹ëëÉí=Éê=ÑìÖíáÖíI=å™ê=ÇÉí=
âäáééÉëI=â~å=ã~ëâáåÉå=ÖäáÇÉ=é™=
ÖêìåÇ=~Ñ=êÉÇìÅÉêÉí=ÖêÉÄ=á=éä‹åÉå=
çÖ=aÉ=â~å=ëíóêíÉK=dê‹ëëÉí=ëâ~ä=
ÇÉêÑçê=î‹êÉ=í›êíI=å™ê=ÇÉí=âäáééÉëK

Ó ^êÄÉàÇ=âìå=á=Ç~Öëäóë=ÉääÉê=îÉÇ=ÖçÇ=
âìåëíáÖ=ÄÉäóëåáåÖK

hî‹ëíÉäëÉê
Ó páââÉêÜÉÇë~Ñëí~åÇÉåI=ëçã=ÑêÉãJ
âçããÉê=îÉÇ=Üà‹äé=~Ñ=ëíóêÉëí~åÖÉê=
íáä=ÇÉí=êçíÉêÉåÇÉ=î‹êâí›àI=ëâ~ä=~äíáÇ=
çîÉêÜçäÇÉëK

Ó _êìÖÉêÉåë=~êÄÉàÇëçãê™ÇÉ=ÄÉÑáåÇÉê=
ëáÖ=Ä~Ö=ëíóêÉëí~åÖÉåI=å™ê=ÇÉê=
~êÄÉàÇÉëK

Ó mä~Å¨ê=~äÇêáÖ=Ü‹åÇÉê=ÉääÉê=Ñ›ÇÇÉê=
é™=ÉääÉê=ìåÇÉê=êçíÉêÉåÇÉ=ÇÉäÉK

Ó j~ëâáåÉå=ã™=áââÉ=ÄÉåóííÉë=îÉÇ=
Ç™êäáÖÉ=îÉàêÑçêÜçäÇI=Üîáë=ÇÉê=ÑKÉâëK=
Éê=Ñ~êÉ=Ñçê=êÉÖåJ=ÉääÉê=íçêÇÉåîÉàêK

Ó pí~åÇë=ãçíçêÉå=çÖ=îÉåí=íáä=
ëâ‹êÉêÉÇëâ~ÄÉí=ëí™ê=ëíáääÉW
Ó Ñ›ê=ã~ëâáåÉå=îáééÉëI
Ó Ñ›ê=íê~åëéçêí=çîÉê=~åÇêÉ=
çîÉêÑä~ÇÉê=ÉåÇ=Öê‹ëK

Ó päìâ=ãçíçêÉå=Ñçê=~í=ÑçêÜáåÇêÉI=
~í ÇÉå=îÉÇ=Éå=ÑÉàäí~ÖÉäëÉ=ëí~êíÉëW=
càÉêå=í‹åÇáåÖëå›ÖäÉå=EÜîáë=ÇÉå=
ÑáåÇÉëFI=ä~Ç=ãçíçêÉå=~Ñâ›äÉ=
çÖ íê‹â=í‹åÇê›êëëíáââÉí=ìÇI
Ó Ñ›ê=íáäëíçéåáåÖÉê=çÖ=ÄäçâÉêáåÖÉê=
á ìÇâ~ëíåáåÖÉå=ÑàÉêåÉëI

Ó Ñ›ê=ã~ëâáåÉå=âçåíêçääÉêÉëI=
êÉåÖ›êÉëI=áåÇëíáääÉëI=ÉääÉê=ÇÉê=
ìÇÑ›êÉë=~êÄÉàÇÉê=é™=ã~ëâáåÉåI

Ó Üîáë=Éí=ÑêÉããÉÇäÉÖÉãÉ=Éê=ê~ãíK=
hçåíêçää¨ê=çã=ã~ëâáåÉå=Éê=ÄÉëJ
â~ÇáÖÉí=çÖ=çéë›Ö=Éí=Ñ~Öî‹êâJ
ëíÉÇI=Üîáë=ÇÉí=Éê íáäÑ‹äÇÉíI

Ó Üîáë=ã~ëâáåÉå=ÄÉÖóåÇÉê=~í=
îáÄêÉêÉ=ìë‹Çî~åäáÖí=ãÉÖÉíK=
hçåíêçää¨ê=çãÖ™ÉåÇÉ=ã~ëâáåÉåK

Ó i›Ñí=ÉääÉê=Ä‹ê=~äÇêáÖ=ã~ëâáåÉåI=å™ê=
ãçíçêÉå=Éê=á=Ö~åÖK

Ó råÇÉêë›Ö=ÇÉí=Öê‹ë~êÉ~äI=ëçã=
ã~ëâáåÉå=ëâ~ä=~åîÉåÇÉë=é™=
çÖ ÑàÉêå=~ääÉ=ÖÉåëí~åÇÉI=ëçã=
ÉîÉåíìÉäí=â~å çéÑ~åÖÉë=çÖ=
ëäóåÖÉë=ìÇ=~Ñ=ã~ëâáåÉåK

Ó eîáë=ëâ‹êÉî‹êâí›àÉí=ê~ããÉê=Éí=
ÑêÉããÉÇäÉÖÉãÉ=EÑKÉâëK=Éå=ëíÉåFI=
ÉääÉê=Üîáë=ã~ëâáåÉå=ÄÉÖóåÇÉê=
~í îáÄêÉêÉ=ãÉêÉ=ÉåÇ=åçêã~äíW=
pí~åÇë=ãçíçêÉå=çãÖ™ÉåÇÉK=
c™=ã~ëâáåÉå=íàÉââÉí=Ñçê=ëâ~ÇÉê=
é™ Éí=Ñ~Öî‹êâëíÉÇI=Ñ›ê ÇÉå=ÄêìÖÉë=
áÖÉåK

Ó sÉÇ=éä‹åÉâäáééÉêÉêÉ=ãÉÇ=ëÉÖä=
ã™ ã~å=~äÇêáÖ=ëíáääÉ=ëáÖ=ÜÉå=Ñçê~å=
Öê‹ëìÇâ~ëí™ÄåáåÖÉêåÉK

j~ëâáåÉå=ãÉÇ=Öê‹ëÑ~åÖW
Ó sÉÇ=~Ñí~ÖåáåÖ=~Ñ=Öê‹ëÑ~åÖÉí=
â~å aÉ=ëÉäî=ÉääÉê=~åÇêÉ=éÉêëçåÉê=
âçããÉ=íáä=ëâ~ÇÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ ìÇJ
ëäóåÖÉí=Öê‹ë=ÉääÉê=ÑêÉããÉÇäÉJ
ÖÉãÉêK=q›ã=~äÇêáÖ=Öê‹ëÑ~åÖÉíI=
å™ê=ãçíçêÉå=Ö™êK=
päìâ Ñçê=ã~ëâáåÉåK

c~êÉ=Ñçê=âî‹äåáåÖ=ãÉÇ=âìäáäíÉK=
cçêÄê‹åÇáåÖëãçíçêÉå=ã™=âìå=î‹êÉ=
á=Ö~åÖ=ìÇÉåÇ›êëK=
bâëéäçëáçå=çÖ=Äê~åÇÑ~êÉ
Ó _ÉåòáåÇ~ãéÉ=Éê=ÉâëéäçëáîÉI=çÖ=
ÄÉåòáå=Éê=ë‹êÇÉäÉë=Äê‹åÇÄ~êK

Ó m™ÑóäÇ=Äê‹åÇëíçÑI=Ñ›ê=ãçíçêÉå=
ëí~êíÉëK=q~åâÉå=ëâ~ä=î‹êÉ=äìââÉíI=
å™ê=ãçíçêÉå=Ö™êI=ÉääÉê=å™ê=ãçíçêÉå=
ëí~ÇáÖî‹â=Éê=î~êãK

Ó m™ÑóäÇ=âìå=Äê‹åÇëíçÑI=å™ê=ãçíçêÉå=
Éê=ëäìââÉí=çÖ=â›äÉí=~ÑK=
råÇÖ™=™ÄÉå=áäÇI=ÖåáëíÇ~ååÉäëÉ=
çÖ êóÖåáåÖK=léí~åâ=âìå=ã~ëâáåÉå=
ìÇÉ=á=ÇÉí=ÑêáK=

Ó jçíçêÉå=ã™=áââÉ=ëí~êíÉëI=Üîáë=
Äê‹åÇëíçÑ=Éê=ä›ÄÉí=çîÉêK=càÉêå=
âäáééÉêÉå=Ñê~=ÇÉí=Äê‹åÇëíçÑíáäëJ
ãìÇëÉÇÉ=~êÉ~ä=çÖ=îÉåíI=áåÇíáä=
Äê‹åÇëíçÑÇ~ãéÉåÉ=Éê=ÑçêÇ~ãéÉíK

Ó c›äÖÉåÇÉ=ÇÉäÉ=ëâ~ä=ÜçäÇÉë=êÉåÉ=Ñçê=
Öê‹ë=ÉääÉê=ìÇä›ÄÉí=çäáÉ=Ñçê=~í=ìåÇÖ™=
Äê~åÇÑ~êÉW
Ó jçíçêK
Ó rÇëí›ÇåáåÖK
Ó _~ííÉêáÉêL~ââìãìä~íçêÉêK
Ó _Éåòáåí~åâK

c~êÉ=Ñçê=~í=ëåìÄäÉ
Ó c›ê=ã~ëâáåÉå=âìå=á=ëâêáÇííÉãéçK

m~ë=é™
pâ~ÇÉê=é™=ã~ëâáåÉå
Ó píÉåI=ä›ëíäáÖÖÉåÇÉ=ÖêÉåÉ=ÉääÉê=
äáÖåÉåÇÉ=ÖÉåëí~åÇÉ=â~å=ÄÉëJ
â~ÇáÖÉ=ã~ëâáåÉå=çÖ=ÇÉååÉë=ÑìåâJ
íáçåK=càÉêå=Ñ~ëíÉ=ÖÉåëí~åÇÉ=Ñê~=ÇÉí=
~êÉ~äI=ëçã=ëâ~ä=ÄÉ~êÄÉàÇÉëK

Ó _Éåóí=âìå=ã~ëâáåÉåI=å™ê=ÇÉå=
Éê á=ÑÉàäÑêá=ëí~åÇK=
rÇÑ›ê=~äíáÇ=îáëìÉä=âçåíêçä=Ñ›ê=ÄêìÖK=
hçåíêçää¨ê=áë‹ê=ëáââÉêÜÉÇë~åçêÇJ
åáåÖÉêI=ÄÉíàÉåáåÖëÉäÉãÉåíÉê=çÖ=
ëâêìÉÑçêÄáåÇÉäëÉê=Ñçê=ÄÉëâ~ÇáÖÉäëÉ=
çÖ=Ñ~ëíÖ›êÉäëÉK=rÇëâáÑí=ÄÉëâ~J
ÇáÖÉÇÉ=ÇÉäÉ=áåÇÉå=ÄêìÖK

!
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Driftstider
Iagttag de nationale/kommunale for-
skrifter hvad brugstider angår (spørg 
evt. hos den pågældende myndig-
hed).

Positionsangivelser
Når der tales om positioner på mas-
kinen (f.eks. højre og venstre) går 
man altid ud fra den synsvinkel, 
som brugeren har fra styrestangen 
i maskinens arbejdsretning.

Før maskinen tages i brug 
første gang
Påfyldning at motorolie

m~ë=é™
^Ñ=íê~åëéçêíã‹ëëáÖÉ=ÖêìåÇÉ=ìÇäÉJ
îÉêÉë=ã~ëâáåÉå=ìÇÉå=ãçíçêçäáÉK=
– Påfyld derfor motorolie, før mas-

kinen tages i brug for første gang, 
se motormanualen.

Opladning af akkumulator
(plæneklippere med elektrostart)

c~êÉ=Ñçê=‹íëåáåÖLÑçêÖáÑíåáåÖ
f=ÉâëíêÉãÉ=íáäÑ‹äÇÉ=ã™=ã~å=êÉÖåÉ=
ãÉÇI=~í=ÇÉê=ëäáééÉê=î‹ëâÉ=ÉääÉê=
Ö~ë ìÇK
^ÑÜ‹åÖáÖ=~Ñ=ãçÇÉääÉå=ëáÇÇÉê=~ââìJ
ãìä~íçêÉå=ÉåíÉå=é™=áåëíêìãÉåíJ
Äê‹ííÉí=é™ ÇÉí=›îÉêëíÉ=ëâ~Ñí=EÄáääÉÇÉ=
O~F=ÉääÉê é™=ëâàçäÇÉí=EÄáääÉÇÉ=OÄLÅFK=

c~êÉ=Ñçê=ÉäÉâíêáëâÉ=ëí›Ç
hçåíêçää¨ê=çã=ä~ÇÉ~ÖÖêÉÖ~íÉí=
Éê ÄÉëâ~ÇáÖÉí=ìÇîÉåÇáÖíI=áåÇÉå=
ÇÉí í~ÖÉë=á=ÄêìÖK=_Éåóí=~äÇêáÖ=
Éí ÄÉëâ~ÇáÖÉí=ä~ÇÉ~ÖÖêÉÖ~íK

m~ë=é™
Ó hçåíêçää¨ê=çã=åÉííÉí=ÇêáîÉë=ãÉÇ=
OOMÓOPM=s=çÖ=RM=eò=ëî~êÉåÇÉ=
íáä ~åÖáîÉäëÉêåÉ=é™=ä~ÇÉ~ÖÖêÉJ
Ö~íÉíë=íóéÉëâáäíK=

Ó i~ÇÉ~ÖÖêÉÖ~íÉí=ëâ~ä=ÄÉëâóííÉë=
ãçÇ=ÑìÖíI=êÉÖåI=ëåÉ=çÖ=ÑêçëíK

Ó ^ââìãìä~íçêÉå=ã™=âìå=çéä~ÇÉë=
á Éí=í›êí=êìã=ãÉÇ=ÖçÇ=ìÇäìÑíåáåÖK=
aÉå ã~âëáã~äÉ=çéä~ÇåáåÖëíáÇ=
é™ NO=íáãÉê=ã™=áââÉ=çîÉêëâêáÇÉëK

Ó ^ÑÄêóÇ=ÑçêÄáåÇÉäëÉå=Ñê~=ä~ÇÉ~ÖÖêÉJ
Ö~íÉí=íáä=åÉííÉí=çÖ=ã~ëâáåÉå=áåÇÉå=
éä‹åÉâäáééÉêÉå=í~ÖÉë=á=ÄêìÖK

Billede 2
 Før maskinen tages i brug første 

gang, oplades akkumulatoren 
mindst 10 timer. Der må kun 
anvendes det ladeaggregat, der 
er inkluderet i leveringsomfanget.

Henvisning
Afklemning af ladeaggregat fore-
tages i omvendt rækkefølge.

Henvisning vedrørende 
bortskaffelse af ladeaggregat

Ladeaggregatet er underkastet for-
skrifterne forbortskaffelse af elektro-
apparater. Følg lokale forskrifter.

Indstillingsarbejder 
før hver i brug

hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ
eîÉê=Ö~åÖ=Ñ›ê=~êÄÉàÇÉê=é™=ã~ëâáåÉå=
é™ÄÉÖóåÇÉë
Ó päìâ=ãçíçêÉåI
Ó qê‹â=í‹åÇáåÖëå›ÖäÉå=ìÇ=
EÜîáë=ÇÉå=ÑáåÇÉëFK

Ó sÉåí=íáä=~ääÉ=êçíÉêÉåÇÉ=ÇÉäÉ=ëí™ê=ÜÉäí=
ëíáääÉ=çÖ=ãçíçêÉå=Éê=~Ñâ›äÉíK

Ó qê‹â=í‹åÇê›êëëíáââÉí=ìÇ=é™=
ãçíçêÉåI=ë™äÉÇÉë=~í=Éå=ìíáäëáÖíÉí=
ëí~êí=~Ñ=ãçíçêÉå=áââÉ=Éê=ãìäáÖK

Græsfang ihænges
(kun for maskiner med græsfang)
Billede 11
 Udkastningsklappen løftes 

og græsfanget ihænges.

Indstilling af klippehøjde

m~ë=é™
fåÇëíáä=âäáééÉÜ›àÇÉå=ë™Ç~å=îÉÇ=ìà‹îåí=
íÉêê‹åI=~í=âåáîÉå=~äÇêáÖ=â~å=âçããÉ=
á ÄÉê›êáåÖ=ãÉÇ=àçêÇÉåK
Billede 3
Græssets klippehøjde indstilles 
efter ønske. 
Indstillingsmulighed (afhænger 
af modellen) fra ca. 3 cm til 
maks. 9 cm.

Henvisning
Indstil alle hjul på samme højde 
på maskiner med justering af 
de enkelte hjul.

Model A
 Fastgør hjulene i ønsket position.
Model B
 Træk i lasken og lad den gå i hak 

i ønsket position.
Model C
 Skub armen til central højdeind-

stilling fremad eller tilbage og lad 
det gå i hak i ønsket position.

Forhjul fastlåses
(kun på maskiner med fastlåselige 
forhjul)
Billede 4
Blokering af hjul for kørsel ligeud – 
indstil hjulene fremadgående og sæt 
bøjlen i det store hul.
Fritbevægelige hjul – sæt bøjlen i det 
lille hul.

Optankning og kontrollen af 
oliestanden
 Påfyld blyfri benzin (se motor-

manualen).
 Fyld max. benzintanken op til 

2 cm under påfyldningsstudsens 
underkant.

 Luk benzintanken korrekt igen.
 Kontrollér oliestanden og fyld 

olie på, hvis det er nødvendigt 
(se motormanualen).

Motor startes
Billede 5

c~êÉ
cçê=ÄÉëâóííÉäëÉ=ãçÇ=âî‹ëíÉäëÉêI
Ó ã™=ãçíçêÉå=áââÉ=ëí~êíÉëI=å™ê=aÉ=
ëí™ê=Ñçê~å=ìÇâ~ëíÉíX

Ó ÜçäÇ=Ü‹åÇÉê=çÖ=Ñ›ÇÇÉê=ÄçêíÉ=Ñê~=
ëâ‹êî‹êâÉíX

Ó ÜçäÇ=Ü‹åÇÉêI=Ñ›ÇÇÉê=çÖ=~åÇêÉ=
âêçéëÇÉäÉ=ÄçêíÉ=Ñê~=êçíÉêÉåÇÉ=
ÇÉäÉK=eçäÇ=aÉã=ÄçêíÉ=Ñê~=ìÇâ~ëíÉíK

päìâ=~ääÉ=ëâ‹êÉêÉÇëâ~ÄÉê=çÖ=ÇêÉî=
áåÇÉå=ãçíçêÉå=ëí~êíÉëK
j~ëâáåÉå=ã™=áââÉ=îáééÉëI=å™ê=ÇÉå=
ëí~êíÉëK=píáä=ã~ëâáåÉå=é™=Éí=à‹îåí=
~êÉ~ä=ãÉÇ=ë™=âçêí=ÉääÉê=ë™=äáÇí=Öê‹ë=
ëçã=ãìäáÖíK

!

!

!
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Anvisninger vedrørende 
motoren

Følg angivelserne i motormanualen.
– På nogle modeller findes der 

ingen gashåndtaget, omdrej-
ningstallet indstilles automatisk. 
Motoren går altid med optimalt 
omdrejningstal.

– Selv om motoren er varm, kan det 
evt. være nødvendigt at aktivere 
chokeren eller primeren.

– Nogle modeller har hverken 
choker eller primer. 
Motoren indstilles automatisk på 
den pågældende startprocedure.

Ved kold motor:
 Luk op for benzinhanen 

(hvis den findes).
Maskiner med choker :
 Stil chokerhåndtaget i position  

eller træk chokerhåndtaget ud og 
stil gashåndtaget (hvis det findes) 
i position /max – billede 5A,

eller
 stil gashåndtaget i position 

 – billede 5A.
Maskiner med Primer:
 Tryk kraftigt 1–5x på primer og 

stil gashåndtaget (hvis det findes) 
i position /max – billede 5B. 

Ved varm motor:
 Luk op for benzinhanen 

(hvis den findes).
 Gashåndtaget (hvis det findes) 

stilles på /max – billede 5B.

Maskiner uden elektrostart:
Billede 5C
 Stå bagved maskinen – tryk 

på sikkerhedsbøjlen og hold 
den inde.

 Træk kabelstartergrebet langsomt 
ud, indtil der mærkes en tydelig 
modstand, træk det derefter 
hurtigt og kraftigt igennem. 
Kabelstartergrebet må ikke svippe 
tilbage, men skal føres langsomt 
tilbage.

Maskiner med elektrostart:
Billede 5D
 Afbryd forbindelsen fra ladeaggre-

gatet til nettet og maskinen.
 Stå bagved maskinen – tryk 

på sikkerhedsbøjlen og hold 
den inde.

 Aktiver tændingsnøglen på 
styrestangen, indtil motoren 
går i gang (startforsøg maks. 
5 sekunder, vent mindst 1 minut 
før næste forsøg).

Henvisning
Hvis maskinen er udstyret med 
elektrostart, kan motoren (alt efter 
typen) også startes manuelt med 
kabelstartergrebet.

Når motoren er i gang:
 Når motoren er i gang 

(alt efter typen):
– tilbagestil chokeren 

(hvis den findes),
– skub gashåndtaget (hvis det 

findes) hen mellem /max 
og /min og lad motoren 
køre lidt varm. 

 Til græsklipning stilles gashånd-
taget (hvis det findes) på fuld gas.

Henvisning
Nærmere oplysninger hvad angår 
betjening af motoren findes i motor-
manualen.

Motor stoppes
Billede 7
 Gashåndtaget (hvis det findes) 

stilles i position /min.
 Slip sikkerhedsbøjlen. 

Motoren og skæreredskabet 
standser efter kort tid.

Arbejdet med maskinen
Hjultræk tændes/slukkes
(kun for maskine med hjultræk)
Billede 6A, B, C

Tænde hjultræk / :
 Træk i håndtaget/bøjlen og hold 

det/den fast.

Slukke hjultræk / :
 Slip håndtaget/bøjlen.

Henvisning for maskiner 
iht. billede 6C

Til at tænde/slukke kan man bruge 
både højre og venstre greb eller 
også begge greb sammen.

Henvisning
På grund af konstruktionsmåden 
kan det ske, at de bageste hjul 
blokerer, når maskinen trækkes 
tilbage, eller de kan give forøget 
modstand. I det tilfælde er der ikke 
tale om en fejl på maskinen, men om 
en teknisk omstændighed.
Afhjælpning (alt efter model): 
Skub først maskinen en smule 
fremad uden at kørebøjlen er 
trukket, derefter lidt tilbage.

Ændring af hjultrækkets 
drivhastighed
(alt efter typen)

m~ë=é™
pâ~ÇÉê=é™=ã~ëâáåÉå
fåÇëíáääáåÖ=ã™=âìå=ÑçêÉí~ÖÉëI=å™ê=
ãçíçêÉå=Éê=á=Ö~åÖK
Billede 6D, E
 Vælg mellem forskellige hastig-

hedstrin med det lille håndtage
(1/min./  og 4/max./ ).

Billede 6F, G
 Vælg mellem forskellige hastig-

hedstrin med håndtaget 
(1/min./  og 4/max./ ).

Henvisning
Af tekniske grunde kan det ske, 
at det er vanskeligt at ændre hastig-
heden, når maskinen står stille.
Afhjælpning: Træk i kørebøjlen 
og vælg hastighedstrin.

Græsfang løftes af og tømmes
(ved maskiner med græsfang)
Billede 11
Når græsset bliver liggende på 
jorden eller niveauindikatoren 
(valgbar, billede 12) viser, at 
græsopsamleren er fuld:
 Slip sikkerhedsbøjlen og vent 

til motoren er standset.
 Udkastningsklappen løftes 

op og græsfanget løftes af.
 Indholdet tømmes ud.
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Arbejde uden græsfang
Når græsfanget løftes af, klapper 
udkastningsklappen ned. 
Arbejdes der uden græsfang, kastes 
græsset ud direkte nedad.

Omstilling til bioklip
(ved maskiner med valgbart 
biokliptilbehør)

Maskiner med bagudkast:
Billede 8A
 Løft udkastningsklappen.
 Tag græsfanget af.
 Sæt bioklipkilen i (alt efter 

modellen).
 Sænk udkastningsklappen.

Henvisning
Ved modeller med integreret bioklip-
funktion er en separat bioklipkile ikke 
nødvendig – denne funktion over-
tager en specielt formet bagklap 
(billede 8B).

Maskiner med sideudkast:
Billede 9
 Montér prelværnet/biopklipluk-

ningen i stedet for sideudkast 
(billede 9A)

eller
 Fjern sideudkastet – prelværnet/

biokliplukningen lukker auto-
matisk (billede 9B).

Omstilling af maskiner 
til sideudkast
(alt efter typen)
 Hvis det findes: Tag græsfanget 

af og sænk klappen på bagudkast.
 Løft prelværnet/biokliplukningen og 

montér sideudkastet (billede 9C).

Efter arbejdet
 Træk tændingsnøglen ud (hvis 

den findes).
 Vent til alle bevægelige dele står 

helt stille og motoren er afkølet.
 Luk benzinhanen (hvis den 

findes – se motormanualen).
 Træk tændrørsstikket på motoren 

ud.
 Græsfanget tømmes.
Maskiner med elektrostart:
 Oplad akkumulatoren i 10 timer.

Henvisning
Motoren skal være afkølet, hvis 
maskinen henstilles i lukkede rum.

Tips til vedligeholdelse 
af græsplænen

I det følgende finder De nogle tips til, 
hvordan Deres græsplæne kan 
vokse sundt og ensartet.

Græsklipning
Græs består af forskellige græsarter. 
Ved regelmæssig græsklipning 
vokser især græssorter, som danner 
et stærkt rodnet og sikrer en fast 
græsbevoksning. 
Ved ikke så hyppig græsklipning 
udvikles især højtvoksende græs-
sorter og andre vilde planter (f.eks. 
kløver, bellis).
En græsplæne har normalt en højde 
på ca. 4–5 cm. Plænen bør aldrig 
klippes kortere end 1/3 af den totale 
højde; altså 7–8 cm på normal 
højde.
Plænen skal helst ikke klippes 
kortere end 4 cm, da græsbevoks-
ningen ellers beskadiges i tørre 
perioder.
Højtvoksende græs (f.eks. når 
De har været på ferie) bør klippes 
i flere omgange, indtil den normale 
højde nås.
Lad banerne overlappe hinden lidt 
ved græsklipning i baner.
Bioklip (med tilbehør)
Græsset snittes fint (i stykker 
på ca. 1 cm) inden det efterlades 
på plænen. Derved forbliver mange 
næringsstoffer på græsplænen. 
For at opnå et optimalt resultat skal 
græsset hele tiden holdes kort-
klippet, se desuden afsnittet „Græs-
klipning“. Anvisningerne nedenfor 
skal iagttages ved bioklip:
– Græsset må ikke være vådt 

ved klippning. 
– Plænen må aldrig klippes kortere 

end 2 cm af den samlede højde.
– Kør langsomt.
– Benyt motorens maksimale 

omdrejningstal.
– Rengør skæreværket regel-

mæssigt.

Transport

Manuel kørsel på korte 
strækninger

c~êÉ
dÉåëí~åÇÉ=â~å=ê~ããÉëLëäóåÖÉë=
ìÇ ~Ñ=ÇÉí=êçíÉêÉåÇÉ=ëâ‹êÉî‹êâ=
çÖ Ñçê™êë~ÖÉ=ëâ~ÇÉêK=
pí~åÇë=ãçíçêÉåI=Üîáë=ã~ëâáåÉå=ëâ~ä=
ÄÉî‹ÖÉë=çîÉê=~åÇêÉ=çîÉêÑä~ÇÉê=ÉåÇ=
Öê‹ëK

Med et køretøj

c~êÉ
pí~åÇë=ãçíçêÉå=çÖ=ä~Ç=ÇÉå=~Ñâ›äÉ=
áåÇÉå=ã~ëâáåÉå=íê~åëéçêíÉêÉëK=
qê‹â í‹åÇê›êëëíáââÉí=ìÇK
qê~åëéçêíÉê=áââÉ=ã~ëâáåÉå=á=îáééÉí=
éçëáíáçåK
p›êÖ=Ñçê=íáäëíê‹ââÉäáÖ=ëáâêáåÖ=~Ñ=ã~ëJ
âáåÉå=ìåÇÉê=íê~åëéçêí=é™=ÉääÉê=á=Éí=
â›êÉí›à=ãçÇ=ìíáäëáÖíÉí=ìÇëâêáÇåáåÖK
_ê‹åÇëíçÑí~åâÉå=ëâ~ä=î‹êÉ=í›ãí=
ìåÇÉê=íê~åëéçêíÉåK=q~åâÇ‹âëäÉí=ëâ~ä=
î‹êÉ=äìââÉí=í‹íK

Maskiner med sammenklappelig 
bøjle:
Billede 10
 Styrestangen kan klappes 

sammen for at gøre det lettere 
at opbevare maskinen. 

Vedligeholdelse/
Rengøring

c~êÉ
^Ñ=ÜÉåëóå=íáä=ÄÉëâóííÉäëÉ=ãçÇ=âî‹J
ëíÉäëÉê=ëâ~ä=Ñ›äÖÉåÇÉ=á~Öíí~ÖÉëI=
áåÇÉå=ÇÉê=~êÄÉàÇÉë=é™=ã~ëâáåÉå
Ó ëäìâ=Ñçê=ãçíçêÉåI
Ó íê‹â=í‹åÇáåÖëå›ÖäÉå=ìÇ=EÜîáë=
ÇÉå ÑáåÇÉëFI

Ó îÉåí=íáä=~ääÉ=ÄÉî‹ÖÉäáÖÉ=ÇÉäÉ=ëí™ê=
ÜÉäí=ëíáääÉ=çÖ=ãçíçêÉå=Éê=~Ñâ›äÉíI

Ó íê‹â=í‹åÇê›êëëíáââÉí=ìÇ=é™=ãçíçJ
êÉåI=ë™äÉÇÉë=~í=Éå=ìíáäëáÖíÉí=ëí~êí=
~Ñ ãçíçêÉå=áââÉ=Éê=ãìäáÖI

Ó Ñ›äÖ=óÇÉêäáÖÉêÉ=ëáââÉêÜÉÇëÑçêëâáÑíÉê=
á=ãçíçêã~åì~äÉåK

!

!
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c~êÉ
qáä=ÄÉëâóííÉäëÉ=ãçÇ=âî‹ëíÉäëÉê=ëçã=
Ñ›äÖÉ=~Ñ=ëâ‹êÉî‹êâÉí=ëâ~ä=~ääÉ=
~êÄÉàÇÉêI=ÑKÉâëK=ìÇëâáÑíåáåÖ=ÉääÉê=
ÉÑíÉêëäáÄåáåÖ=~Ñ=âåáîI=~äíáÇ=ìÇÑ›êÉë=
é™ Éí=Ñ~Öî‹êâëíÉÇ=EÇÉê=ëâ~ä=ÄêìÖÉë=
ëéÉÅá~äî‹êâí›àÉêFK
pé‹åÇÉãçãÉåí=Ñçê=âåáîÄçäíÉåW
Ó RNÓSU=kã=Eéä‹åÉâäáééÉê=ãÉÇ=
ëí™äâ~ÄáåÉíF

Ó PSÓQQ=kã=Eéä‹åÉâäáééÉê=ãÉÇ=
éä~ëíâ~ÄáåÉíF

m~ë=é™
sáé=~äíáÇ=ã~ëâáåÉå=ë™äÉÇÉëI=~í=í‹åÇJ
ê›êÉí=éÉÖÉê=çé~Ç=Ñçê=~í=ìåÇÖ™=ãçíçêJ
ëâ~ÇÉê=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=Äê‹åÇëíçÑ=ÉääÉê=
çäáÉK

Vedligeholdelse

m~ë=é™
c›äÖ=îÉÇäáÖÉÜçäÇÉäëÉëÑçêëâêáÑíÉêåÉ=
á ãçíçêã~åì~äÉåK=i~Ç=Éí=Ñ~Öî‹êâJ
ëíÉÇ=ÉÑíÉêëÉ=çÖ=ëÉêîáÅÉêÉ=ã~ëâáåÉå=
ÉÑíÉê=ÜîÉê=ë‹ëçåëäìíK
båÜîÉê=Ñçêã=Ñçê=êÉé~ê~íáçå=çÖ=äáÖÉäÉJ
ÇÉë=ìÇëâáÑíåáåÖ=~Ñ=Éí=ÇÉÑÉâí=Ä~ííÉêá=
êÉëéÉâíáîÉ=ÇÉÑÉâíÉ=ëáâêáåÖÉê=ëâ~ä=
ìÇÑ›êÉë=~Ñ=Éí=Ñ~Öî‹êâëíÉÇK

m~ë=é™
c~êÉ=Ñçê=ãáäà›Éí=ëçã=Ñ›äÖÉ=
~Ñ ãçíçêçäáÉ
^ÑäÉîÉê=~äíáÇ=ÇÉå=Ö~ãäÉ=çäáÉ=Ñê~=
Éí çäáÉëâáÑí=íáä=Éí=~ìíçêáëÉêÉí=ë~ãäÉJ
î‹êâëíÉÇ=Ñçê=ëéáäÇçäáÉ=ÉääÉê=ÇÉëíêìâJ
íáçåëÅÉåíÉêK

c~êÉ=Ñçê=ãáäà›Éí=ëçã=Ñ›äÖÉ=
~Ñ Ä~ííÉêáÉêL~ââìãìä~íçêÉê

rÇíàÉåíÉ=Ä~ííÉêáÉêL~ââìãìä~íçêÉê=
Ü›êÉê=áââÉ=íáä=åçêã~äí=ÜìëÜçäÇåáåÖëJ
~ÑÑ~äÇK=^ÑäÉîÉê=ìÇíàÉåíÉ=Ä~ííÉêáÉêL
~ââìãìä~íçêÉê=Üçë=Éå=ÑçêÜ~åÇäÉê=
ÉääÉê Éí=ÇÉëíêìâíáçåëÅÉåíÉêK=
^Ñãçåí¨ê Ä~ííÉêáÉêåÉL~ââìãìä~íçêÉê=
áåÇÉå=ã~ëâáåÉå=~ÑäÉîÉêÉë=íáä=ëâêçíJ
åáåÖK

Henvisning
Følg kontrol- og vedligeholdelses-
intervallerne i motormanualen.
Maskinen er udstyret med et elektro-
nisk servicedisplay (billede 13), 
hvilket afhænger af modellen. 
Følg de pågældende servicevisninger 

i tillæg til skriftlige vedligeholdelses-
forskifter. Vedrørende betjening og 
yderligere informationer, se venligst 
den separate betjeningsvejledning, 
der er vedlagt servicedisplayet.

Hver gang inden ibrugtagning
 Kontrollér oliestanden og fyld op, 

hvis det er nødvendigt.
 Kontrollér om alle skrueforbindel-

ser er fastspændte, efterspænd 
om nødvendigt.

 Kontrollér sikkerhedsanord-
ningerne.

Kontrol af koblingens indgrebs-
punkt:
(kun for maskine med hjultræk)
– Maskinen må ikke bevæge 

sig fremad ved løbende motor 
og deaktiveret hjultræk.

– Maskinen skal køre fremad ved 
løbende motor og aktiveret hjul-
træk.

Billede 15
 Om nødvendigt kan indgrebs-

punktet indstilles med rouletten/
justermøtrikken (alt efter typen 
på undersiden af styrekonsollen) 
på hjultrækhåndtaget eller 
bowdentrækket.

Henvisning
På visse modeller er det ikke muligt 
at foretage indstillinger.

Efter de første 2–5 driftstimer
 Udskift olie, se vedlagte motor-

manualen.

Hver gang efter klipning eller 
hver 8. uge
(kun maskine med elektrostart)
 Oplad akkumulatoren i 10 timer.

Én gang i hver sæson
 Udskift olie, se vedlagte motor-

manualen.
 Smør ledpunkterne og drejefje-

deren på udkastningsklappen.
 Lad et fagværksted efterse og 

servicere maskinen efter hver 
sæsonslut.

Rengøring

m~ë=é™
oÉåÖ›ê=ã~ëâáåÉå=ÉÑíÉê=ÜîÉê=ÄêìÖK=
bå áââÉ=êÉåÖàçêí=ã~ëâáåÉ=Ñ›êÉê=
íáä ã~íÉêá~äÉJ=çÖ=Ñìåâíáçåëëâ~ÇÉêK
_Éåóí=áââÉ=Éå=Ü›àíêóâëêÉåëÉê=íáä êÉåJ
Ö›êáåÖK

Græsfang rengøres
(kun for maskiner med græsfang)
Det er nemmest at rengøre græs-
fanget umiddelbart efter græs-
klipningen.
 Græsfang løftes af og tømmes.
 Græsfanget kan rengøres med 

en kraftig vandstråle (fra en have-
slange).

 Græsfanget skal være helt tørt, 
før det tages i brug igen.

Rengøring af plæneklipper

c~êÉ
aÉ=â~å=âçããÉ=íáä=ëâ~ÇÉI=å™ê=
aÉ ~êÄÉàÇÉê=é™=ëâ‹êÉî‹êâÉíK=
_‹ê ÇÉêÑçê=ÄÉëâóííÉäëÉëÜ~åÇëâÉêK

m~ë=é™
sáé=~äíáÇ=ã~ëâáåÉåI=ë™äÉÇÉë=~í=í‹åJ
Çê›êÉí=éÉÖÉê=çé~Ç=Ñçê=~í=ìåÇÖ™=
ãçíçêëâ~ÇÉê=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=Äê‹åÇëíçÑ=
ÉääÉê=çäáÉK
péìä=áââÉ=ã~ëâáåÉå=ãÉÇ=î~åÇI=Ç~=
ÇÉ ÉäÉâíêáëâÉ=ÇÉäÉ=ÉääÉêë=â~å=ÄäáîÉ=
ÄÉëâ~ÇáÖÉíK
Rengør helst maskinen direkte efter 
græsklipning.

Rengøring af maskinen uden 
vaskesystem for skjoldet:
 Rengør skærerummet og udkast-

ningsklappen med en børste, 
en håndkost eller en klud.

 Stil maskinen tilbage på hjulene 
og fjern alle synlige græs- og 
snavsrester.

!

!
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Rengøring af maskinen med 
vaskesystem for skjoldet:
Billede 14
Plæneklippere med et vaskesystem  
for skjoldet er forsynet med en vand-
kobling. Hermed kan græsrester 
spules af skjoldets underside 
og man forhindrer, at der sidder 
aflejringer af kemikalier tilbage, 
som kan give rust.
Efter græsklipningen gør som følger:
 Stil maskinen på en plan flade, 

fri for grus, sten osv.

Henvisning
Udkastningsskakten må ikke pege 
mod et hus, en garage eller 
lignende.
 Monter en gængs slangeadapter 

(valgbar inkluderet i leverancen) 
på en vandslange og slut den 
til vandkoblingen på skjoldet.

 Luk op for vandet.
 Start motoren og lad den køre 

et par minutter.
 Sluk motoren og tag vandslangen 

af maskinen.
Når rengøringen er afsluttet:
 Start motoren og lad den køre et 

par minutter for at tørre skjoldets 
underside.

 Sluk motoren.

Opbevaring

c~êÉ
bâëéäçëáçåëJ=çÖ=Äê~åÇÑ~êÉ
j~ëâáåÉå=ãÉÇ=Äê‹åÇëíçÑ=EÄÉåòáåF=
á í~åâÉå=ã™=~äÇêáÖ=çéÄÉî~êÉë=á=êìãI=
Üîçê=Äê‹åÇëíçÑÇ~ãéÉ=â~å=âçããÉ=
á âçåí~âí=ãÉÇ=™ÄÉå=áäÇ=ÉääÉê=ÖåáëíÉêK

m~ë=é™
jìäáÖÜÉÇ=Ñçê=ã~íÉêá~äÉëâ~ÇÉê=
é™ ã~ëâáåÉå
léÄÉî~ê=âìå=ã~ëâáåÉå=EãÉÇ=~Ñâ›äÉí=
ãçíçêF=á=êÉåÉ=çÖ=í›êêÉ=êìãK=
_Éëâóí ã~ëâáåÉå=ãçÇ=êìëí=îÉÇ=
çéÄÉî~êáåÖ=á=Éå=ä‹åÖÉêÉ=éÉêáçÇÉI=
ÑKÉâëK=çã=îáåíÉêÉåK
k™ê=ë‹ëçåÉå=Éê=ÑçêÄá=ÉääÉê=Üîáë=ã~ëJ
âáåÉå=ëí™ê=ìÄêìÖí=ÜÉå=á=ãÉêÉ=ÉåÇ=
Éå ã™åÉÇW
 Aftap brændstoffet i en egnet 

beholder og tag motoren ud 
af brug, som beskrives i motor-
manualen.

m~ë=é™
^Ñí~é=~äíáÇ=Äê‹åÇëíçÑ=ìÇÉåÇ›êëK
 Rengør maskinen og græsfanget.
 Alle metaldele tørres over med en 

oliefugtet klud (med harpiksfri olie) 
eller sprøjtes ind med sprøjteolie 
for at beskytte dem mod rust.

 Oplad akkumulatoren (hvis den 
findes).

Garanti

I hvert land gælder de garantibetin-
gelser, som vort salgsselskab resp. 
importør i det pågældende land har 
udgivet. Fejl på maskinen repareres 
gratis i garantiperioden, hvis de skyl-
des en materiale- eller produktions-
fejl. Hvis De vil gøre Deres garanti 
gældende, bedes De henvende 
Dem til Deres forhandler eller nær-
meste filial.

Information om motor

Motorproducenten er ansvarlig for 
alle motorrelaterede problemer med 
hensyn til kapacitet, kapacitets-
måling, tekniske data, garanti og 
service. Nærmere informationer 
findes i den separate betjenings-
vejledning fra motorproducenten.

Lokalisering og afhjælp-
ning af fejl

Driftsfejl i Deres plæneklipper er der 
ofte simple årsager til, som De bør 
kende og som De til dels selv kan 
afhjælpe. I tvivlstilfælde kan De 
hente råd hos Deres forhandler.

.

!

Problem Mulig årsag(er) Afhjælpning

Kabelstarter kan ikke trækkes ud. Sikkerhedsbøjle ikke aktiveret. Sikkerhedsbøjle trykkes mod øverste 
skaft.

Kniv blokeret. Tændrørsstik trækkes ud og blokade 
afhjælpes.

Motor defekt. Opsøg et fagværksted.

Motor starter ikke. Gashåndtaget står ikke rigtigt. Gashåndtaget i position  eller 
CHOKE (ved kold motor).

Gashåndtaget i position /max eller 
START (ved varm motor).

Klipper står i højt græs. Stil klipperen på et plant areal med 
lavt græs.
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Motor starter ikke. Intet brændstof i tank. Tank fyldes med ren, frisk brændstof.

Tændrørsstik ikke sat på plads. Sæt tændrørsstikket på plads.

Brændstof gammelt eller 
snavset.

Brændstof tømmes og rent brænd-
stof påfyldes.

Luftfilter tilsmudset. Rengør luftfiltret.

Chokeren er ikke aktiveret. Aktiver chokeren.

Primer ikke aktiveret ved 
koldstart.

Aktiver primer.

– For maskin med elektrostart: Akkumulator afladet. Akkumulator oplades med medle-
veret ladeaggregat.

Ledning beskadiget. Kontrollér om elektriske ledningen er 
i orden.

Sikring defekt. Få den defekte sikring udskiftet 
på et fagværksted.

Usædvanlige lyde (klapre, rasle). Skruer, møtrikker eller andre 
fastgørelsesdele løse.

Dele fastgøres. Hvis lyden ikke 
forsvinder: Opsøg et fagværksted.

Rystelser, vibrationer. Løs kniv. Knivfastgørelsesskruen spændes 
fast på et fagværksted.

Beskadiget kniv. Knivfastgørelsesskrue spændes 
fast på et fagværksted.

Kniv ikke afbalanceret rigtigt. Kniv udskiftes eller afbalanceres 
på et fagværksted.

Motorfastgørelse løs. Motor fastgøres på et fagværksted.

Utilfredsstillende resultat af græsklip-
ning eller reducering af omdrejnings-
tallet.

Græs for højt. Større snithøjde indstilles, græsset 
klippes evt. to gange. 

Græsset bliver liggende, eller 
græsfanget er ikke fyldt.

Græs for fugtigt. Lad græsplænen blive rigtig tør.

Udkast forstoppet. Sluk for motoren, fjern tilstopningen.

Uskarp kniv. Kniven udskiftes eller efterslibes 
på et fagværksted. 

Utilstrækkelig motorkapacitet. Græsset klippes tiere, større 
klippehøjde vælges.

Græsfang fuldt. Motor slukkes, græsfang tømmes.

Græsfang snavset. Motor slukkes, luftåbninger i græs-
fang rengøres.

Hjultræk fungerer ikke. Kilerem sprunget eller gear 
defekt.

Beskadigede dele udskiftes 
på et fagværksted.

Sejltræk/bowdentræk 
er sprunget.

Beskadigede dele udskiftes 
på et fagværksted.

Problem Mulig årsag(er) Afhjælpning




