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Oplysninger på typeskiltet
Disse angivelser er meget vigtige til 
senere identificering ved bestilling 
af reservedele og til kundeservicen. 
Typeskiltet findes i nærheden af 
motoren. Notér alle angivelser fra 
din maskines typeskilt i 
nedenstående felt.

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

Illustrationer

Fold billedsiderne forrest i bet-
jeningsvejledningen ud.

For din sikkerheds skyld

Benyt maskinen rigtigt
Denne maskinen er udelukkende 
beregnet til at blive brugt
– i overensstemmelse med de 

beskrivelser og 
sikkerhedsforskrifter, som 
fremgår af nærværende 
betjeningsvejledning;

– til klipning af græs I private haver 
og fritidshaver.

Enhver anden form for anvendelse 
af maskinen gælder som ikke-
bestemmelsesmæssig. Brugeren 
hæfter for alle skader på 
tredjemand og dennes ejendom.
Egenmægtige ændringer på mas-
kinen udelukker fabrikantens 
ansvar for deraf resulterende 
skader.

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

Almindelige 
sikkerhedshenvisninger
I dette afsnit findes almindelige sik-
kerhedsforskrifter. Advarsels-
forskrifter, som specielt gælder 
enkelte maskindele, funktioner 
eller aktiviteter, findes på det 
pågældende sted i nærværende 
vejledning.

Før arbejdet med maskinen
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. vedligehold, rengøring, inds-
tilling – lokale bestemmelser kan 
fastlægge brugerens mindstealder.
Gør Dem fortrolig med alle 
anordninger og betjeningse-
lementer samt deres funktioner 
inden arbejdet påbegyndes.

Alle personer, som er beskæftiget 
med ibrugtagning, betjening og 
vedligeholdelse af apparatet, skal 
være tilsvarende kvalificeret. Brug 
ikke apparatet uden en passende 
træning eller ved træthed eller 
sygdom.
Opbevar kun brændstoffet i 
forskriftsmæssige beholdere og 
aldrig i nærheden af varme kilder 
(f.eks. ovne eller varmtvands-
beholdere). Optank kun maskinen 
ude i det fri.
Optank aldrig maskinen, når 
motoren er i gang eller når den er 
varm. 
Udskift beskadiget udstødning, 
tank eller tankdæksel.
Kontrollér før brug
– græsfanget (optionelt) fungerer 

og udkastningsklappen lukker 
korrekt. Udskift omgående 
beskadigede, slidte eller 
manglende dele.

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

Reservedele skal leve op til de 
krav, som producenten har fastlagt. 
Brug af den grund kun originale 
reservedele eller de af fabrikanten 
godkendte reservedele. Brug af 
reservedele og tilbehør, som ikke 
er godkendt af producenten, kan 
udgøre en betydelig sikkerheds-
risiko. Få kun reparations- og 
vedligeholdelsesarbejder samt 
udskiftning af sikkerhedselementer 
udført af en kvalificeret fagmand 
eller på et fagværksted. Få altid 
vedligeholdelsesarbejder udført til 
tiden for at holde apparatet i en 
sikker driftstilstand.
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Under arbejdet med maskinen
Når der arbejdes med eller på mas-
kinen, skal De bære tilsvarende 
arbejdsbeklædning som f.eks.:
– Sikkerhedsfodtøj,
– lange bukser,
– tætsiddende beklædning
– Beskyttelsesbriller.
– Høreværn
Brugen af personligt sikkerhedsu-
dstyr reducerer risikoen for skader. 
Undgå at bære løst siddende tøj 
eller tøj med hængende bånd eller 
bælter. Arbejder uden høreværn 
kan medføre høretab.
Alle sikkerhedsanordninger skal 
altid være anbragt på maskinen 
fuldstændigt og i fejlfri tilstand. 
Der må ikke foretages ændringer 
på sikkerhedsanordningerne.
Maskinen må kun benyttes i den af 
fabrikanten foreskrevne og 
leverede tekniske tilstand.
Undgå åben ild, gnistdannelse og 
rygning.

Før alle arbejder på denne 
maskine
Til beskyttelse mod kvæstelser skal 
man før alle arbejder (f.eks. 
vedligeholdelses- og indstillingsar-
bejder) og transport (f.eks. løfting 
eller bæring) på denne maskine
– slukke for motoren,
– træk tændingsnøglen ud (hvis 

den findes).
– vente indtil alle bevægelige dele 

står helt stille og motoren er 
afkølet,

– trække tændrørsstikket ud på 
motoren, for at forhindre en 
utilsigtet start af motoren.

– Følg yderligere 
sikkerhedsanvisninger i 
motormanualen.

Efter arbejdet med maskinen
Forlad først køretøjet, når motoren 
er slukket og – hvis den findes – 
tændingsnøglen (på 
instrumentbrættet) er fjernet.

Sikkerhedsanordninger
Fare

Benyt aldrig maskinen, med 
beskadigede eller uden anbragte 
sikkerhedsanordninger. Få disse 
repareret eller udskiftet af en 
kvalificeret fagmand eller 
fagværksted.
Koblingshåndtag til slåværket (3)
Billede 7
Slåværket slukkes, når brugeren 
slipper dette koblingshåndtag. 
Forsøg ikke at sætte den ud af 
funktion.

Koblingshåndtag til 
drivmekanisme (7)
Billede 7
Drivmekanismen slukkes, når 
brugeren slipper dette 
koblingshåndtag. Forsøg ikke at 
sætte den ud af funktion.

Udkastningsklap
Billede 19
Udkastningsklappen beskytter 
Dem imod kvæstelser fra 
skæreredskabet eller udslyngede 
faste genstande. Maskinen må kun 
anvendes med påmonteret udkast-
ningsklap.

Symboler på maskinen
Maskinen er forsynet med fors-
kellige symboler i form af etiketter. 
Symbolerne har følgende bety-
dning:

Pas på! Læs brugs-
anvisningen inden 
ibrugtagning!

Hold tredjemand 
borte fra fareområdet!

Tag tændrørshætten 
af, inden der arbejdes 
på 
skæreværktøjerne!
Hold fingre og fødder 
borte fra 
skæreværktøjerne! 
Inden indstilling eller 
rengøring af mas-
kinen eller inden 
kontrol skal maskinen 
slukkes og 
tændrørshætten 
trækkes ud.
Hænder og/eller 
fødder må aldrig 
befinde sig i 
nærheden af rote-
rende dele.
Kvæstelsesfare som 
følge af udskridning – 
der må ikke arbejdes, 
når det er fugtigt.
Kvæstelsesfare som 
følge af udkastet 
græs eller faste gen-
stande.
Der må ikke opholde 
sig personer, især 
børn, eller dyr i 
arbejdsområdet.

Arbejde på stejle 
skråninger kan være 
farligt.

Pas på!
Eksplosionsfare.

Batterisyre/
Ætsningsfare.

Før alle arbejder på 
maskinen træk 
tændingsnøglen ud 
og følg henvis-
ningerne 
i nærværende 
vejledning. 

Hold altid disse symboler på mas-
kinen i læsbar tilstand.

!
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Symboler i denne vejledning
I nærværende vejledning benyttes 
følgende symboler:

Fare
De gøres opmærksom på farer, 
som hænger sammen med den 
beskrevne aktivitet og som sætter 
personer i en truende situation.

OBS
De gøres opmærksom på farer, der 
står i sammenhæng med den 
beskrevne aktivitet, og hvor der kan 
opstå materielle skader.

Bemærk
Kendetegner vigtige informationer 
og anvendelsestips.
Positionsangivelser
Ved positionsangivelser (f.eks. 
venstre, højre), går vi altid ud fra 
førersædet med blikket i mas-
kinens arbejdsretning.

Bemærk
Grafiske illustrationer kan i detalje 
afvige fra den købte maskine.

Bortskaffelseshenvisning
Rester fra emballagen, gamle mas-
kiner osv. skal bortskaffes i 
henhold til de lokale forskrifter.

Montering

Montering af styrehåndtag
Billede 1 og 2
 Ret styrehåndtaget op og skru 

det fast som vist i illustration 1 
og 2.

Fjern transportsikringen 
på udkastningsklappen
Billede 3
 Fjern låsepladen eller 

kabelbinderen (afhænger af 
modellen). Udkastningsklappen 
lukker automatisk.

Montering af 
koblingshåndtag
Billede 4 og 5
 Fjern skruer og møtrikker 

(Billede 4). 
 Fastgør koblingshåndtaget med 

skruer og møtrikker (Billede 5).

Batteriet tages i drift 
(kun for maskine med elektrostart)
Billede 6

 Fare
Forgiftnings- og kvæstelsesfare 
som følge af batterisyre
Bær beskyttelsesbriller og 
beskyttelseshandsker. Undgå 
hudkontakt med batterisyre. Hvis 
batterisyre sprøjtes i øjnene eller 
ansigtet, skal den straks vaskes 
grundigt af med koldt vand og der 
skal tilkaldes en læge. 
Hvis batterisyre sluges ved en 
fejltagelse, skal der drikkes store 
mængder vand og straks tilkaldes 
en læge. Opbevar batterier udenfor 
børns rækkevidde. Vip aldrig 
batteriet, da batterisyre derved kan 
løbe ud.
Aflevér resterende batterisyre hos 
Deres forhandler eller en 
affaldshåndteringsvirksomhed.

 OBS
Brandfare, eksplosion og korrosion 
på grund af batterisyre og gasser 
fra batterisyre
Rengør straks maskindele, som 
der er sprøjtet batterisyre på. 
Batterisyre virker korroderende.
Rygning er forbudt. Hold 
brændende og varme genstande 
borte. Oplad kun batterier i godt 
ventilerede og tørre rum. Evt. 
kortslutning i forbindelse med 
udførelse af arbejder på batteriet. 
Værktøjer eller metalgenstande må 
ikke lægges på batteriet.

Ved levering af et 
„vedligeholdelsesfrit/forseglet“ 
batteri (type 1)
(batteri uden lukkeprop)
Batteriet er fyldt op med batterisyre 
og forseglet fra fabrikken. Men selv 
et „vedligeholdelsesfrit“ batteri 
kræver vedligeholdelse, for at det 
kan nå op på en fornuftig levetid.
 Hold batteriet rent.
 Undgå at vippe batteriet. Der 

løber også elektrolytvæske ud af 
et „forseglet“ batteri, hvis det 
vippes.

Ved levering af et ikke-fyldt batteri 
(type 2)
(Batteri med lukkeprop)
 Tag lukkepropperne til 

battericellerne af.
 Fyld hver celle langsomt op med 

batterisyre indtil 1 cm under 
påfyldningsåbningen.

 Lad batteriet stå i 30 minutter, så 
blyet har mulighed for at optage 
batterisyren.

 Kontrollér syrestanden og påfyld 
evt. mere batterisyre.

 Oplad batteriet med en 
batterilader (maks. ladestrøm 12 
volt, 6 ampere) i 2–6 timer, før 
det tages i brug første gang. Når 
opladningen er færdig, trækkes 
først laderens netstik ud, 
hvorefter batteriet tages ud (se 
også betjeningsvejledningen til 
laderen).

 Sæt lukkepropperne til 
battericellerne på.

 Montér batteriet i maskinen.
 Fastklem først det røde kabel (+), 

derefter det sorte kabel (–).
 Derefter skal batteriet kun 

efterfyldes med destilleret vand 
(kontrolleres hver 2. måned).

 Hold batteriet rent.

 OBS
Vær opmærksom på 
monteringsrækkefølgen ved 
afklemning og fastklemning af 
batteriet.

!
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Montering:
 Klem først det røde kabel (+/

pluspol) og derefter det sorte 
kabel (–/minuspol) fast.

Afmontering:
 Klem først det sorte kabel (–/

minuspol) og derefter det røde 
kabel (+/pluspol) af.

Betjenings- og 
visningselementer

OBS 
Skader på maskinen
Her beskrives først funktionerne af 
betjenings- og 
visningselementerne. Udfør endnu 
ikke funktioner!

Henvisning:
Beskrivelserne af motorens bet-
jenings-/kontrolelementer findes i 
motormanualen.
Billede 7
1 Klippehøjde-indstillingshåndtag
2 Brændstoftank
3 Koblingshåndtag til slåværk
4 Tændingslås (alt efter typen)
5 Kombinationsindikator (alt efter 

typen)
6 Gasreguleringshåndtag/choker
7 Koblingshåndtag til køredrev
8 Gearhåndtag

Håndtag til indstilling af 
klippehøjde (1)
Billede 7 og 8
Største klippehøjde – slåværk 
hævet = håndtag i position „H“
Mindste klippehøjde – slåværk 
sænket = håndtag i position „L“

Benzintank (2)
Billede 7
Til påfyldning af brændstof.

Koblingshåndtag til 
slåværk (3)
Billede 7 og 9
Slåværket ind- og udkobles med 
dette håndtag.
Indkobling: Tryk låsen fremad og 
hold det fast, tryk så håndtaget ned 
og hold fast . 
Udkobling: Slip håndtaget .

Tændingslås (4)
(kun maskine med elektrostart)
Billede 10
Start: Drej nøglen mod højre  
indtil motoren kører og slip den 
derefter. Nøglen står på /I. 
Stop = nøglen i position /0.

Kombinationsindikator 
(valgfrit) 
(kun maskine med elektrostart)
Billede 11
Kombinationsindikatoren kan alt 
efter udførelse bestå af følgende 
elementer:
Batteriladeindikator (1):
Hvis indikatorlampen lyser, når 
motoren er i gang, oplades batteriet 
ikke tilstrækkeligt. Kontakt evt. et 
værksted.
Driftstimetæller (2):
Viser driftstimerne i timer og 1/10 
time i displayet.

Henvisninger:
– Når tændingen slås til, vises 

batterispændingen kortvarigt og 
skifter herefter til visning af 
driftstimer. Driftstimerne tælles 
altid, hvis da ikke 
tændingsnøglen står i position 
„Stop“ eller er trukket ud.

– Hver 50. driftstime (alt efter 
udførelse) vises en 
olieskiftsindikator „CHG/OIL“ i 5 
minutter i displayet. Denne 
melding vises de næste 2 
driftstimer. Se motormanualen 
med hensyn til olieskiftsintervaller.

Gasreguleringshåndtag/
choker (6)
Gashåndtag
Billede 12b
Trinløs indstilling af 
motoromdrejningstallet.
Hurtigt motoromdrejningstal =
 .
Langsomt motoromdrejningstal = 

.
Standsning af motor = „Stop“ / .

Choker (alt efter udførelse)
Billede 12a og 12b
For at starte ved kold motor træk i 
chokeren (12a) eller stil 
gashåndtaget i position  (12b).

Koblingshåndtag til 
køredrev (7)
Billede 7 og 13
Med koblingshåndtaget ind- og 
udkobles køredrevet (i frem- og 
bakgear).
Indkobling: Tryk håndtaget ned og 
hold det fast .
Udkobling: Slip håndtaget .

Koblingshåndtag (8)
Billede 7 og 14
Vælg kørselsretning og hastighed.
Frem: Gear 1–4 for fremadkørsel
Neutral (N): Tomgang
Tilbage (R): Bakning

Trækstarterhåndtag
Billede 15
Grebet er beregnet til start af 
motorer uden elstart.

Henvisning:
Kan også benyttes til køretøjer med 
elstart. I dette tilfælde skal 
tændingsnøglen stå i position /I.
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Betjening
Iagttag desuden henvisningerne i 
motormanualen.

Fare
Uheld
– Personer, særlig børn eller dyr 

må ikke opholde sig i nærheden 
af maskinen under 
græsklipningen. De kan komme 
til skade som følge af udslyngede 
sten eller andre genstande. 

Styrt
– Før maskinen kun i skridttempo.
– Vær særlig forsigtig, når De 

klipper græs i tilbagegående 
retning, og maskinen trækkes ind 
mod Dem selv.

– Ved klipning på stejle skråninger 
kan maskinen vippe og De kan 
komme til skade. Klip altid græs 
på tværs af skrænter og aldrig i 
op- eller nedad-gående retning. 
Klip ikke græs på skråninger med 
en hældning på mere end 20%.

– Vær især forsigtig ved ændring af 
kørselsretning og sørg altid for at 
stå stabilt.

– Kvæstelsesfaren er større, når 
der klippes græs 
i grænseområder. Klippning 
i nærheden af kanter, hække 
eller stejle skrænter er forbundet 
med fare. Hold derfor en vis 
sikkerhedsafstand.

– Ved klipning af fugtigt græs kan 
maskinen glide på grund af 
reduceret greb i jorden og De kan 
styrte. Klip kun når græsset er 
tørt.

– Arbejd kun i dagslys eller ved 
god kunstig belysning.

Kvæstelser
– Den af styrestangen fastlagte 

sikkerhedsafstand til roterende 
værktøj skal altid overholdes.

– Placér aldrig hænder eller fødder 
på eller under roterende dele.

– Stands motoren og vent til 
skæreredskabet står stille:
–  inden maskinen vippes,
–  før transport over andre 

overflader end græs.

– Sluk motoren for at forhindre, at 
den startes ved en fejltagelse. 
Fjern tændingsnøglen (hvis den 
findes) og træk tændrørsstikket 
ud,
– før tilstopninger og blokeringer 

i udkastningen fjernes;
– før maskinen kontrolleres, 

rengøres, indstilles, eller der 
udføres arbejder på maskinen,

– hvis et fremmedlegeme er 
ramt. Kontrollér om 
plæneklipperen er beskadiget 
og opsøg et fagværksted, hvis 
det er tilfældet.

– hvis maskinen begynder at 
vibrere usædvanligt meget. 
Kontrollér omgående 
maskinen.

– Løft eller bær aldrig maskinen, 
når motoren er i gang.

– Undersøg det terræn, som 
maskinen skal anvendes på og 
fjern alle genstande, som kan 
opfanges og slynges ud.

– Rammer et fremmedlegeme 
(f. eks. en sten) skæreværktøjet, 
eller hvis maskinen begynder at 
vibrere usædvanligt: Sluk 
omgående for motoren. 
Kontrollér maskinen for skader 
og kontakt et autoriseret 
værksted i tilfælde af skade.

– Ved plæneklippere med segl må 
man aldrig stille sig hen foran 
åbninger, hvor græsset slynges 
ud.

– Ikke gennemfør inspektions-, 
kontrol- og vedligeholdelses-/
indstillingsarbejder, når motoren 
er i gang eller nå den er varm.

– Brug kun apparatet i tørvejr. Hold 
apparatet væk fra regn og fugt. 
På fugtigt græs kan apparatet 
skride på grundet reduceret 
jordgreb.

– Brug ikke apparatet i regn- eller 
tordenvejr.

Maskinen med græsfang:
– Ved aftagning af græsfanget kan 

De selv eller andre personer 
komme til skade som følge af 
udslynget græs eller 
fremmedlegemer. Tøm aldrig 
græsfanget, når motoren går. 
Sluk for maskinen.

Fare for kvælning med kulilte 
Lad kun forbrændingsmotoren gå 
ude i det fri. 
Eksplosion og brandfare
– Benzindampe er eksplosive, og 

benzin er særdeles brændbart.
– Fyld brændstof på, før motoren 

startes. Hold tanken lukket, når 
motoren går eller når den 
stadigvæk er varm.

– Påfyld kun brændstof, når 
motoren er slukket og kølet af. 
Undgå åben ild, gnistdannelse 
og rygning. Optank kun 
maskinen ude i det fri. 

– Hvis brændstoffet er løbet over, 
må motoren ikke startes. Fjern 
maskinen fra det 
brændstoftilsmudsede areal og 
vent, indtil brændstofdampene er 
forsvundet.

– For at undgå brandfare hold 
følgende dele fri for græs og 
udtrædende olie:
– Motor
– Udstødning
– Batterier/akkumulatorer
– Benzintank.

Fare for at snuble
– Før maskinen kun i skridttempo.

OBS
Skader på maskinen
– Sten, løstliggende grene eller 

lignende genstande kan føre til 
skader på klipperen og dennes 
funktion. Fjern faste genstande 
fra arbejdsområde før hver brug.

– Maskinen må kun bruges i intakt 
tilstand. Foretag en visuel 
kontrol, hver gang maskinen skal 
startes op. Kontrollér især 
sikkerhedsanordninger, 
betjeningselementer og 
skrueforbindelser for 
beskadigelse og fastgørelse. 
Udskift beskadigede dele inden 
brug.

Driftstider
Overhold de nationale/kommunale 
forskrifter hvad brugstider angår 
(spørg evt. hos den pågældende 
myndighed).
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Tankning og kontrol 
af oliestand

Bemærk
Motoren er der allerede fyldt med 
olie på fabrikken – kontrollér og 
efterfyld om nødvendigt.
 Optank „normalbenzin, blyfri“.
 Fyld max. benzintanken op til 2,5 

cm under påfyldningsstudsens 
underkant.

 Luk brændstoftanken godt igen.
 Kontrollér oliestanden. Olien skal 

ligger mellem „Full/Max.“- og 
„Add/Min.“-mærketn (se 
desuden motormanualen).

Kontrol af dæktryk
Bemærk

Lufttrykket i dækkene kan af 
hensyn til produktionen være 
højere end nødvendigt, hvorfor:
 Alle dæk skal kontrolleres og 

have et lufttryk på ca. 1,3 bar.

Start motoren.
Fare

For beskyttelse mod kvæstelser,
– motoren må ikke startes, når De 

står foran udkastet,
– Hold hænder og fødder borte fra 

skæreredskabet,
– hold hænder, fødder og andre 

kropsdele borte fra roterende 
dele. Hold Dem borte fra 
udkastet.

Sluk alle skæreredskaber og drev 
inden motoren startes.
Maskinen må ikke vippes, når den 
startes. Stil maskinen på et jævnt 
areal med så kort eller så lidt græs 
som muligt.
 Luk op for benzinhanen (hvis den 

findes – se motormanual).
 Slip koblingshåndtaget til 

køredrevet og slåværket
 Indstil koblingshåndtaget i 

position „N“.
 Stil gashåndtaget på .
 Ved kold motor træk i chokeren 

hhv. stil gashåndtaget på .

Plæneklippere uden elektrostart:
 Stil Dem på venstre side af 

traktoren og sørg for, at fødderne 
har tilstrækkelig stor afstand til 
slåværket.

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

Maskiner med elektrostart:
 Stil Dem bag traktoren.
 Drej tændingsnøglen på  indtil 

motoren er i gang (startforsøg 
maks. 5 sekunder, vent 10 
sekunder inden næste forsøg).

 Når motoren kører, stilles 
tændingsnøglen på /I.

Henvisning:
Hvis maskinen er udstyret med 
elektrostart, kan motoren (alt efter 
typen) også startes manuelt med 
kabelstartergrebet. 
Tændingsnøglen skal forinden 
drejes til position /I.
Når motoren er i gang:
 Stil chokeren langsomt tilbage og 

stil gasreguleringshåndtaget i 
midterposition, indtil motoren går 
roligt.

Henvisning:
Til græsslåning stilles gas-
reguleringen på fuld gas.

Stop af motoren
 Stil gasreguleringshåndtaget i 

midterposition
 Lad motoren køre i ca. 20 

sekunder
 Stil gasreguleringshåndtaget 

langsomt i position „Stop“ eller 
drej tændingsnøglen (afhænger 
af model) til position /0.

Henvisninger:
– Inden traktoren forlades, skal 

tændingsnøglen altid fjernes 
(afhænger af modellen) og 
tændrørsstikket på motoren 
trækkes af.

– Nærmere oplysninger hvad 
angår betjening af motoren 
findes i motormanualen.

Kørsel
Fare

Vær særlig forsigtig ved:
– Bakning, 
– Start i 3. eller 4. gear – tryk altid 

koblingshåndtaget til køredrevet 
langsomt ned for at aktivere 
hjultrækket.

OBS
Skift aldrig kørselsretning uden at 
traktoren står helt stille.
 Start motoren (se „Motor 

startes”).
 Indstil koblingshåndtaget i 

ønsket position.
 Indstil gasreguleringshåndtaget i 

ønsket position.
 Tryk koblingshåndtaget til 

køredrevet langsomt ned, 
hvorefter traktoren kører.

Standsning af maskinen
 Slip koblingshåndtaget til 

køredrevet, hvorefter traktoren 
standses.

Kørselsretning og hastighed 
ændres

OBS
Skift aldrig kørselsretning uden at 
traktoren står helt stille.
 Slip koblingshåndtaget til 

køredrevet for at standse 
traktoren.

 Slå altid slåværket fra inden 
bakning.
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Klipning
Fare

Slå altid slåværket fra inden 
bakning.
 Start motoren (se „Motor 

startes”).
 Stil gashåndtaget på  for at 

sikre tilstrækkelig ydelse.
 Stil håndtaget til indstilling af 

klippehøjden i ønsket position.
 Indstil koblingshåndtaget i 

ønsket position.
 Betjen koblingshåndtag til 

slåværket, slåværket kører.
 Tryk koblingshåndtaget til 

køredrevet langsomt ned, 
hvorefter plæneklippertraktoren 
kører og slår græs.

Generelt
Ved indstilling af klippehøjden og 
kørehastigheden skal det 
iagttages, at maskinen ikke over-
belastes.
Afhængigt af længde, art og fug-
tighed er det nødvendigt at tilpasse 
snithøjden og kørehastigheden for 
at kunne opsamle det afklippede 
græs uden problemer med 
græsfanganordningen. 
I tilfælde af tilstopning reduceres 
kørehastigheden, og klippehøjden 
indstilles større.

Standsning af maskinen
 Slip koblingshåndtaget til 

slåværket og køredrevet.
 Stil skæreværket opad.
 Motor stoppes.
 Indstil koblingshåndtaget i 

position „N“.
 Fjern tændingsnøglen (hvis den 

findes).

Skubning af maskinen
 Indstil koblingshåndtaget i 

position „N“.
 Tryk koblingshåndtaget til 

køredrevet ned og skub 
traktoren.

Maskinen omstilles til bioklip
Mulchtilbehør (optionelt) montering
Billede 16

Kvæstelsesfare
Sluk motoren forinden, fjern 
tændingsnøglen (afhænger af 
modellen) og træk tændrørsstikket 
af.
 Løft udkastningsklappen.
 Skub holdelasken på højre side 

ind i holderen på maskinen (1).
 Tryk bioklipkilen ind i 

udkaståbningen (2).
 Skub bioklipkilen i 

udkaståbningen bagud indtil den 
sidder fast (3).

 Sænk udkastningsklappen.

Henvisning:
Afmonteringen udføres i omvendt 
rækkefølge.
Se anvisningerne om biopklipning i 
afsnittet „Tips til vedligeholdelse af 
græsplænen“.

Tips til vedligeholdelse af 
græsplænen
I det følgende finder du nogle tips 
til, hvordan din græsplæne kan 
vokse sundt og ensartet.

Klipning
Græsplæne består af forskellige 
græsarter. Hvis du klipper græsset 
hyppig, vokser især græssorter, 
som danner et stærkt rodnet og 
sikrer en fast græsbevoksning. 
Hvis du klipper græsset sjældent, 
udvikles især højtvoksende 
græssorter og andre vilde planter 
(f. eks. kløver, bellis).
En græsplæne har normalt en 
højde på ca. 4–5 cm. Der bør kun 
klippes 1/3 af den samlede højde; 
det vil sige, at ved en højde på 
7–8 cm klippes ned til normalhøjde. 
Plænen skal helst ikke klippes 
kortere end 4 cm, da rodnettet 
ellers beskadiges i tørre perioder. 

Højt græs (f. eks. efter at du har 
været på ferie) bør klippes ned til 
normalhøjde i flere omgange.

Bioklip (med tilbehør)
Ved klipning snittes græsset i små 
trin (på ca. 1 cm) og 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 
„Klipning“.
Iagttag følgende henvisninger ved 
bioklip:
– Ikke klip vådt græs. 
– Græsset må aldrig klipes kortere 

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

omdrejningstal.
– Rengør skæreværket 

regelmæssigt.

Transport
Kør kun korte strækninger med 
maskinen ved skift af stedet, hvor 
den skal benyttes. Benyt et 
transportkøretøj til længere 
strækninger.
Henvisning: Maskinen er ikke 
godkendt til kørsel på offentlige 
gader og veje. 

Korte strækninger
Fare

Genstande kan opfanges/slynges 
ud af det roterende skære værk og 
forårsage derved skader. 
 Slå skæreværket fra, før De 

kører med maskinen.

Lange strækninger
OBS

Transportskader
De anvendte transportmidler (f.eks. 
transportkøretøj, lasterampe e.l.) 
skal anvendes 
bestemmelsesmæssig (se den 
tilhørende betjeningsvejledning). 
Sørg for at sikre maskinen for 
transport, så den ikke kan glide.

!

!

!



Betjeningsvejledning – Plæneklipper med forbrændingsmotor Dansk 

73

Fare for miljøet som følge af spildt 
brændstof
Ikke transportér maskinen i vippet 
stilling. 
 Stil et transportkøretøj parat.
 Anbring en lasterampe ved 

transportkøretøjet.
 Skub maskinen med hånden op 

på ladet i tomgang.
 Fastgør maskinen, så den ikke 

kan glide.

Rengøring/
vedligeholdelse

Fare
Kvæstelsesfare som følge 
af utilsigtet motorstart
Beskyt dig selv mod kvæstelser. 
Før alle arbejder på denne maskine
– Stands motoren,
– Træk tændingsnøglen ud (hvis 

den findes),
– Vent til alle bevægelige dele står 

helt stille og motoren er afkølet,
– Træk tændrørshætten ud på 

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

Rengøring
Rengøring af maskinen

OBS
Maskinen må ikke rengøres med 
en højtryksrenser.
 Maskinen skal helst rengøres 

umiddelbart efter klipning.
 Stil maskinen på et fast og jævnt 

underlag.
Rengøring af skæreværket

Fare
Kvæstelsesfare som følge af 
skarpe skæreknive
Brug arbejdshandsker.
Ved maskiner med flere 
skæreværktøjer kan en bevægelse 
af et af skæreværktøjerne medføre, 
at de øvrige skæreværktøjer 
roterer. Vær forsigtig ved rengøring 
af skæreværktøj.

OBS
Motorskader
Maskinen må ikke vippes mere end 
30°. Brændstoffet kan løbe ind i 
forbrændingskammeret og føre til 
motorskade.
 Stil skæreværket helt opad.
 Rengør klipperummet med en 

børste, fejekost eller en klud.
Skæreværk med rensedyse 
(valgfrit)
Billede 18
Stil plæneklippertraktoren på et 
jævnt terræn uden sten, også løse 
sten o.s.v.
1.Fastgør en vandslange med en 

gængs lynkobling på 
rensedysen.

2.Start motoren.
3.Tænd slåværket og lad det være 

i gang nogle minutter.
4.Sluk for slåværket og motoren.
5.Fjern vandslangen.
Gentag trin 1–5 på den anden ren-
sedyse (hvis den findes).
Efter afslutning af 
rengøringsprocessen (trin 1–5):
 Slå motoren og slåværket til og 

lad dem være i gang nogle 
minutter for at tørre slåværket.

Græsfang rengøres
(kun for maskiner med græsfang)
Det er nemmest at rengøre 
græsfanget umiddelbart efter 
græsklipningen.
 Græsfanget løftes af og tømmes.
 Græsfanget kan rengøres med 

en kraftig vandstråle fra en 
haveslange.

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

Vedligeholdelse
Følg vedligeholdelsesforskrifterne i 
motormanualen. 
Få et fagværksted til at kontrollere 
og vedligeholde maskinen, når 
sæsonen er forbi.

OBS
Miljøet udsættes for fare som følge 
af motorolie
Aflever gammel olie på en 
genbrugsplads eller til en 
renovationsvirksomhed.
Fare for miljøet som følge af 
batterier
Udtjente batterier hører ikke til 
normalt husholdningsaffald. 
Aflevér udtjente batterier til Deres 
forhandler eller til en 
affaldshåndteringsvirksomhed. 
Afmontér batteriet inden maskinen 
skal skrottes.

Bemærk
Følg kontrol- og 
vedligeholdelsesintervallerne i 
motormanualen.

Efter 2 driftstimer
 Første motorolieskift. 

Se motormanualen vedrørende 
efterfølgende intervaller.
Benyt oliekanal eller Quick-
olieaftapning (Billede 20) 
(valgfrit) til aftapning af olie.

Efter hver 25 driftstimer
 Smør alle dreje- og lejesteder 

(betjeningshåndtag, 
højdeindstilling på slåværk,..) 
med et par dråber let olie.

Hver 2. måned
 Kun type 2:

Fyld battericellerne med 
destilleret vand op til 1 cm under 
påfyldningsåbningen.

 Fyld dækkene i henhold til 
angivelserne på dæksiden. 
Pump dækkene op til 1,3 bar, 
hvis lufttrykket ikke er angivet på 
dækkets side.

Efter hver 50 driftstimer
Billede 17
 Smør hjulene på slåværket i 

smøreniplerne på 
hjulfastgørelserne og hjullejet 
med en fedtpistol med 
universalfedt.
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Efter behov
Opladning af batteri:
Hvis De ikke skal bruge maskinen i 
en længere periode, anbefales det 
at afmontere batteriet af maskinen 
og at oplade det før opbevaringen 
og ligeledes hver 2. måned under 
opbevaringen og før det skal tages 
i drift igen.

Henvisning:
Følg anvisningerne i betjenings-
vejledningen for batteriladeren.
Udskiftning af sikringer:
 Defekte sikringer må kun 

udskiftes med sikringer af 
samme styrke.

Én gang i hver sæson
 Smør alle dreje- og lejesteder 

(betjeningshåndtag, 
højdeindstilling på slåværk,..) 
med et par dråber let olie.

 Rengør tændrøret og indstil 
elektrodeafstanden eller udskift 
tændrøret, se motormanual.

 Få et fagværksted til at smøre de 
bagerste hjulaksler med 
specialfedt (vandafvisende).

 Få et fagværksted til at skærpe 
eller udskifte skærekniven.

Opmagasinering

OBS
Materialeskader på maskinen
Opbevar kun maskinen med 
afkølet motor i rene og tørre rum. 
Beskyt altid maskinen mod rust ved 
længere opbevaring, f.eks. om 
vinteren.

Når sæsonen er forbi eller hvis 
maskinen står ubrugt hen i mere 
end en måned:
 Rengør maskinen og 

græsfangeanordningen.
 Alle metaldele tørres over med 

en oliefugtet klud eller sprøjtes 
ind med sprøjteolie for at 
beskytte dem mod rust.

 Oplad batteriet med en lader.
 Ved driftsindstilling om vinteren 

skal batteriet afmonteres, 
oplades og opbevares på et tørt/
køligt sted (frostsikker). Oplad 
det hver 4.–6. uge og før det skal 
monteres igen.

 Aftap brændstoffet (kun ude i det 
fri) og tag motoren ud af drift som 
beskrevet i motormanualen.

 Fyld dækkene i henhold til 
angivelserne på dæksiden. 
Pump dækkene op til 1,3 bar, 
hvis lufttrykket ikke er angivet på 
dækkets side.

 Opbevar maskinen i et rent, 
tørt rum.

Garanti
I hvert land gælder de garantibe-
tingelser, som vort salgsselskab 
hhv. importør har udgivet.
Fejl på din maskine repareres 
gratis som led i i garantien, hvis de 
skyldes en materiale- eller produk-
tionsfejl. Hvis du vil gøre din garanti 
gældende, bedes du henvende dig 
til din forhandler eller nærmeste 
filial.

Information om motoren
Motorproducenten er ansvarlig for 
alle motorrelaterede problemer 
med hensyn til kapacitet, 
kapacitetsmåling, tekniske data, 
garanti og service. Informationer 
herom findes i den separat medle-
verede ejer-/brugermanual fra 
motorproducenten.

Hjælp i forbindelse med 
fejl

Fare
Kvæstelsesfare som følge 
af utilsigtet motorstart
Beskyt dig selv mod kvæstelser. 
Før alle arbejder på denne maskine
– Stands motoren,
– Træk tændingsnøglen ud (hvis 

den findes),
– Vent til alle bevægelige dele står 

helt stille og motoren er afkølet,
– Træk tændrørshætten på 

motoren af, så en utilsigtet start 
af motoren ikke er mulig.

Der er ofte simple årsager til de 
driftsfejl, som kan opstå på din 
maskine, som du bør kende og 
som du til dels selv kan afhjælpe. I 
tvivlstilfælde kan du hente råd på 
dit fagværksted.
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Problem Mulig årsag Afhjælpning

Kabelstarter kan ikke trækkes ud. Motor defekt. Opsøg et autoriseret værksted.

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

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

Chokeren er ikke aktiveret. Betjen chokeren.

Intet brændstof i tank. Tank fyldes med ren, frisk benzin.

Motor starter ikke. Tændrørshætte ikke sat på. Sæt tændrørsstikket på.

Brændstof gammelt eller 
snavset.

Brændstof tømmes og rent 
brændstof påfyldes.

Luftfilter tilsmudset. Rengør luftfilteret.

For klippere med elektrostart Akkumulator afladet. Opladning af akkumulator.

Ledning beskadiget. Kontrollér om elektriske ledningen 
er i orden.

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.

Urent snit eller omdrejningstallet 
reduceres.

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

Knivene er sløve. Kniven udskiftes eller efterslibes på 
et fagværksted. 

For stor kørehastighed. Reducér kørehastigheden.

Græsset bliver liggende, eller 
græsfanget er ikke fyldt (kun 
maskiner med græsfang) 

Græs for fugtigt. Lad græsplænen blive rigtig tør. 

Udkast forstoppet. Sluk for motoren, fjern tilstopningen. 

Utilstrækkelig motorkapacitet. Græsset klippes tiere, større 
klippehøjde vælges.

Græsfang fuldt. Motor slukkes, græsfang tømmes. 

Græsfang snavset. Motor slukkes, luftåbninger i 
græsfang rengøres. 

Hjultræk fungerer ikke. Kilerem sprunget eller gear 
defekt.

Beskadigede dele udskiftes på et 
fagværksted.




