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Angivelser på typeskiltet
Disse angivelser er meget vigtige 
for at kunne identificere maskinen 
ved bestilling af reservedele på et 
senere tidspunkt og for kunde-
servicen. Typeskiltet findes 
nedenunder førersædet. Notér alle 
angivelser fra typeskiltet på Deres 
maskine i nedenstående kasse.

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

Fold billedsiderne forrest 
i betjeningsvejledningen ud.
Grafiske illustrationer kan afvige 
i detalje fra den købte maskine.

For Deres egen 
sikkerheds skyld 
Korrekt brug af maskinen
Denne maskine er beregnet til brug
– som plæneklippertraktor til 

klipning af græsplæner omkring 
boligen og i fritidshaver,

– med tilbehør, der udtrykkeligt er 
godkendt til denne maskinen,

– i henhold til beskrivelserne og 
sikkerhedshenvisningerne 
i denne driftsvejledning.

Enhver anden brug er ikke 
bestemmelsesmæssig. En ikke 
bestemmelsesmæssig brug 
medfører, at garantien bortfalder 
og at producenten fraskriver sig 
ethvert ansvar.
Brugeren hæfter for alle skader på 
tredjemand og dennes ejendom.
Egenmægtige ændringer af 
maskinen udelukker producentens 
ansvar for deraf resulterende 
skader.
Denne maskine er ikke godkendt til 
drift på offentlige gader og veje og 
til transport af personer.
Almindelige 
sikkerhedshenvisninger
Læs nærværende driftsvejledning 
omhyggeligt igennem og følg 
anvisningerne, før maskinen tages 
i brug for første gang.
Sørg for, at andre brugere infor-
meres om den korrekte brug af 
maskinen.
Benyt kun maskinen i den af 
producenten foreskrevne og 
leverede tekniske tilstand.
Opbevar nærværende drifts-
vejledning på et sikkert sted, hvor 
den altid er ved hånden.
Sørg for, at driftsvejledningen 
følger med maskinen i forbindelse 
med et ejerskift.
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.
Lad udelukkende et fagværksted 
udføre reparationer.

Før arbejdet med maskinen
Ved træthed og sygdom må mas-
kinen ikke benyttes.
Personer, som benytter maskinen, 
må ikke være påvirket af rusmidler 
(f.eks. alkohol, narkotika eller 
medikamenter).
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.
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.
Gør Dem fortrolig med alle 
anordningerne og betjenings-
elementerne samt disses 
funktioner, inden arbejdet 
påbegyndes.
Opbevar kun brændstoffet i derfor 
godkendte beholdere og aldrig 
i nærheden af varmekilder (f.eks. 
ovne eller varmtvandsbeholdere).
Udskift udstødningsrør, brænd-
stoftank eller tanklåg, hvis disse 
dele er beskadiget.
Anhængere eller tilsluttede 
maskiner skal tilkobles forskrifts-
mæssigt. Tilsluttede maskiner, 
anhængere, balastvægte samt 
fyldte græsfanganordninger har 
indflydelse på kørselsadfærden, 
især på styreevnen, bremseevnen 
og vippeadfærden.
Under arbeidet med 
maskinen
Bær ved arbejder med eller på 
maskinen tilsvarende arbejds-
beklædning (f.eks. sikkerheds-
fodtøj, lange bukser, tætsiddende 
beklædning, beskyttelsesbriller 
og høreværn).
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Benyt kun maskinen, når den er 
i teknisk fejlfri stand.
Benyt aldrig maskinen uden 
påmonteret skæreværk.
De forudindstillede motorind-
stillinger må aldrig ændres.
Optank aldrig maskinen, når 
motoren er i gang eller når den er 
varm. Optank kun maskinen ude 
i det fri.
Undgå åben ild, gnistdannelse 
og rygning.
Overbevis Dem om, at der ikke 
opholder seg personer, især børn, 
eller dyr i arbejdsområdet.
Undersøg det terræn, som 
maskinen skal anvendes på og 
fjern alle genstande, som kan 
opfanges og slynges ud. Derved 
undgås fare for personer og skader 
på maskinen.
Klip ikke græs på skråninger med 
en hældning på mere end 20%. 
Arbejdet på skråninger er farligt; 
maskinen kan vippe eller glide. 
Kør aldrig opad og nedad på 
skråningen men altid på tværs af 
skråningen. 
Start og brems så vidt muligt altid 
blødt på skråninger; kør langsomt 
nedad med tilkoblet motor.
Brug aldrig tunge tilsluttede 
maskiner, som f.eks. græsfang-
anordningen, trailer eller 
græstromle, på skråninger med 
en hældning på mere end 9%.
Ikke slå græsarealer, hvor græsset 
er over 25 cm højt.
Arbejd kun med maskinen ved 
dagslys eller tilstrækkelig kunstig 
belysning.
Maskinen er ikke godkendt til 
transport af personer. Tag ikke 
med passagerer.
Før alle arbejder på 
maskinen
Beskyt Dem selv mod kvæstelser. 
Før alle arbejder på denne maskine
– sluk for motoren,
– træk tændingsnøglen ud,
– lås parkeringsbremsen,
– vent indtil alle bevægelige dele 

står helt stille; motoren skal være 
afkølet,

– træk tændrørshætten ud på 
motoren, således at en utilsigtet 
start af motoren ikke er mulig.

Efter arbejdet med maskinen
Forlad først maskinen, når motoren 
er slukket, parkeringsbremsen 
aktiveret og tændingsnøglen 
trukket ud.
Sikkerhedsanordninger
Sikkerhedsanordningerne har til 
opgave at beskytte Dem og skal 
altid være funktionsdygtige.
Der må ikke foretages ændringer 
på sikkerhedsanordningerne og 
deres funktion må ikke omgås.
Sikkerhedsanordninger er:
Udkastningsklap
Billede 18
Udkastningsklappen beskytter 
Dem mod kvæstelser som følge af  
skærekniven eller udslyngede 
genstande. Maskinen må kun 
benyttes med påmonteret 
udkastningsklap.
Sikkerhedsspærresystem
Som følge af sikkerhedsspærre-
systemet kan motoren kun startes, 
når
– føreren har taget plads på sædet,
– bremsepedalen er trådt i bund 

hhv. parkeringsbremsen er 
i parkeringsstilling,

– PTO-kontakten er i „Aus/Off“ 
position.

Sikkerhedsspærresystemet 
slukker automatisk for motoren, 
så snart brugeren forlader sædet, 
uden først at have aktiveret 
parkeringsbremsen. Sikkerheds-
spærresystemet slukker automa-
tisk for skæreværket (PTO'en), 
så snart brugeren forlader sædet, 
uanset om han først har aktiveret 
parkeringsbremsen.
Ved maskiner uden OCR-funktion 
eller hvis OCR-funktionen er 
deaktiveret, forhindrer sikkerheds-
spærresystemet bakning med 
indkoblet skæreværk (automatisk 
udkobling af skæreværket).

Henvisning vedrørende PTO-
kontakten
Ved automatisk udkobling ved 
hjælp af sikkerhedsspærre-
systemet (f.eks. bakning med 
indkoblet skæreværk) skal 
kontakten først slukkes og derefter 
tændes igen for at ophæve 
spærringen af koblingen.

Symboler på maskinen
Maskinen er forsynet med 
forskellige symboler i form af 
etiketter. Symbolerne har følgende 
betydning:

Pas på! Læs 
brugsanvisningen 
inden ibrugtagning!

Hold tredjemand 
borte fra fareområdet!

Kvæstelsesfare som 
følge af roterende 
knive eller dele. Hold 
hænder og fødder 
væk fra åbninger, når 
maskinen kører.

Kvæstelsesfare som 
følge af roterende 
knive eller dele.

Før arbejder på 
skæreværktøjerne 
træk tændrørshætten 
ud!
Hold fingre og fødder 
borte fra skære-
værktøjerne! Inden 
indstilling eller 
rengøring af 
maskinen eller inden 
kontrol skal maskinen 
slukkes og 
tændrørshætten 
trækkes ud.
Kvæstelsesfare som 
følge af udkastet 
græs eller faste 
genstande.
Der må ikke opholde 
sig personer, især 
børn, eller dyr 
i arbejdsområdet.

!
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Arbejde på stejle 
skråninger kan være 
farligt.

Kør aldrig opad og 
nedad på skråningen 
men altid på tværs af 
skråningen.

En maskine må kun 
bruges med det 
valgfrie græsfang, 
når der er påmonteret 
kontravægt foran. 

Pas på!
Eksplosionsfare.

Batterisyre/
Ætsningsfare.

Advarsel mod varm 
overflade!

Før alle arbejder på 
maskinen træk 
tændingsnøglen ud 
og følg henvis-
ningerne 
i nærværende 
vejledning. 
Træd aldrig på 
skæreværket ved op- 
og nedstigning!

Ved anhængerdrift må følgende 
maksimale værdier ikke 
overskrides:
Maks. Hældning 
af skråningen ........................... 9%
Maks. støttelast på 
anhængertrækket..................22 kg
Maks. Anhængerlast 
(anhænger og last)............. 225 kg

Maskinen må kun bruges med 
påmonteret udkastningsklap eller 
biokliplåsedel.
Hold altid disse symboler på 
maskinen i læsbar tilstand.
Symboler i denne vejledning
I nærværende vejledning benyttes 
følgende symboler:

Fare
De gøres opmærksom på farer, der 
står i sammenhæng med den 
beskrevne aktivitet, og hvor 
personer udsættes for fare.

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

Henvisning
Kendetegner vigtige informationer 
og anvendelsestips.
Positionsangivelser
Ved positionsangivelser 
(f.eks. venstre, højre), går vi altid 
ud fra førersædet med blikket 
i maskinens arbejdsretning.
Bortskaffelseshenvisning
Rester fra emballagen, gamle 
maskiner osv. skal bortskaffes 
i henhold til de lokale forskrifter.

Montering

Henvisning
Hvis traktoren skal kunne bevæges 
manuelt, skal håndtaget til udkob-
ling af gear stå i den tilsvarende 
stilling. Se hertil afsnit „Betjenings- 
og visningselementer – Udkobling 
af gear“.
Batteriet tages i brug

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.

Pas på
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 under arbejder på 
batteriet. Værktøjer eller 
metalgenstande må ikke lægges 
på batteriet.

Henvisning
Batteriet er placeret under 
førersædet.
Billede 2a
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.

 Oplad batteriet med en batteri-
lader (maks. ladestrøm 12 volt, 
6 ampere) i 1–2 timer, før det 
tages i brug første gang. Når 
batteriet er opladet, træk først 
laderens netstik ud, derefter klem 
batteriet af (se også laderens 
driftsvejledning).

Pas på
Vær opmærksom på monterings-
rækkefølgen ved afklemning og 
fastklemning af batteriet.

kkg
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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.

Montering af ratstamme
Billede 2b
Nederste del (A) af ratstammen
 Pres den nederste del (A) af 

ratstammen ud af transport-
stillingen og fremad og fastgør 
den med de to medfølgende 
skruer og skiver (1).

Øverste del (B) af ratstammen
 Løsn klemarmen (2) mod urets 

retning.
 Vip ratstammen (B) til den 

ønskede stilling.
 Spænd klemarmen (2) fast i urets 

retning for at låse ratstammen 
fast i denne position.

Montering af rat
Billede 2c
 Fjern afdækningskappen (1, alt 

efter udførelse) fra rattet. Tag 
skruen (2) og mellemlægsskiven 
(3) ud.

 Sæt rattet på ratakslen med 
hjulende stående lige fremad.

 Læg mellemlægsskiven (3) på 
plads med rundingen opad og 
sikre rattet med skruen (2).

 Sæt afdækningskappen (1, alt 
efter udførelse) ind.

Montering af sæde
Billede 2d

Henvisning

Pas på ikke at komme til at 
beskadige kablet til sæde-
kontakten, når sædet monteres! 
Skub overskydende kablet tilbage 
og ind i åbningen på sæde-
holderen.
Montering af udkastnings-
klappen på slåværket
Billede 2e
 Fjern skruerne (1) og 

møtrikkerne (2) ved 
skæreværkets udkaståbning (4).

 Montér udkastningsklappen (3) 
med skruerne (1) og møtrik-
kerne (2) ved udkaståbningen (4).

Montering af anhænger-
trækket (valgfrit)
Billede 2f
 Fjern anhængertrækket (1) med 

skruerne (2) og møtrikkerne (3) 
på maskinens bagside (4).

 Drej anhængertrækket (1) 180° 
vandret og montér det på maski-
nens bagside (4) igen med 
skruerne (2) og møtrikkerne (3).

Betjenings- og 
visningselementer

Pas på. Skader på maskinen.
Her beskrives først funktionerne af 
betjenings- og visnings-
elementerne. Udfør endnu ikke 
funktioner!
Billede 1
1 Kørepedal til fremadkørsel
2 Kørepedal til bakning
3 Klemarm til ratstamme
4 Klippehøjde-indstillingshåndtag
5 Gashåndtag/choker *
6 Choker *
7 Kombinationsindikator *
8 PTO-kontakt
9 Tændingslås *
10 Benzinhane
11 Brændstoftank
12 Tankindholdsindikator *
13 Håndtag til udkobling af gear
14 Anhængertræk *
15 Dåseholder
16 Håndtag til sædejustering *
17 Rat
18 Pedal til parkeringsbremse/

fartpilot
19 Bremsepedal
(* alt efter model)
Kørepedal til fremadkørsel (1)
Billede 12

Pedalen regulerer 
kørehastigheden 
i fremadgående retning.

Kørepedal til bakning (2)
Billede 12

Pedalen regulerer kørehastig-
heden ved bakning.

Henvisning vedrørende køre-
pedal til fremadkørsel/bakning

Slip den pågældende pedal for at 
stoppe (standse) og for at stifte 
kørselsretning.
Klemarm til ratstamme (3)
Billede 1
Bruges til at låse den justerbare 
ratstamme fast med.
Klippehøjde-indstillings-
håndtag (4)
Billede 8
Klippehøjde-indstillingshåndtaget 
bruges til at indstille højden på 
skæreværket med. 
Transportstilling: Håndtaget 
i øverste position „T“ og i indgreb 
på denne position. 
Afmonterings-/monteringsstilling 
for skæreværket: Låsebolt (2) 
i nederste position „ “ og 
klippehøjde-indstillingshåndtaget 
ovenover i indgreb på låsebolten. 
Klippestilling: Sæt låsebolten (2) 
i hullerne mærket „1“ til „4“ og 
klippehøjde-indstillingshånd¬taget 
ovenover gået i indgreb på 
låsebolten.

Henvisninger
– Låsebolten skal drejes nedad, 

når den er sat i, så den ikke kan 
gå ud af låsehullet af sig selv. 
Ved positioner „klippestilling“ 
hhv. „afmontering/montering“ 
skal låsebolten altid befinde sig 
under klippehøjde-indstillings-
håndtaget, og dette skal være 
gået i indgreb på låsebolten.

– Til klipning må „transportstilling“ 
samt „afmonterings-/monterings-
stilling“ ikke benyttes, ellers kan 
kileremmen på skæreværket 
blive beskadiget.

 Tryk på knappen (1) på klippe 
højde-indstillingshåndtaget og 
træk håndtaget helt op, indtil det 
går i indgreb i transportstilling/„T“.

 Indstil klippehøjden ved at sætte 
bolten (2) ind i et hul på 
rasterpladen.
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Henvisning
Hvert hul giver en forskydning af 
skæreværket på ca. 6,4 mm.
Mindste klippehøjde er ca. 3,2 cm 
og største klippehøjde ca. 10 cm. 
 Tryk på knappen (1) på klippe-

højde-indstillingshåndtaget og 
sænk håndtaget ned til den 
ønskede position. Lad det gå 
i indgreb på låsebolten (2) ved 
at slippe knappen (1).

Gashåndtag (5)
Billede 4 
Trinløs indstilling af motor-
omdrejningstallet.
Hurtigt motoromdrejningstal = .
Langsomt motoromdrejnings-
tal = .
Choker (6/5, alt efter model)
Billede 5
For at starte ved kold motor træk 
i chokeren (billede 5a) eller stil 
gashåndtaget i position  
(billede 5b).
Kombinationsindikator (7) 
(valgfrit) 
Billede 7
Kombinationsindikatoren kan alt 
efter udførelse bestå af følgende 
elementer:
Olietryk (1):
Hvis indikatorlampen lyser, når 
motoren er i gang, sluk omgående 
for motoren og kontrollér olie-
standen. Kontakt evt. et værksted.
Bremse (2):
Indikatorlampen tændes, hvis der 
ikke er trådt på bremsepedalen ved 
motorstart, hhv. hvis parkerings-
bremsen ikke er låst.
Skæreværk (PTO) (3):
Indikatorlampen tændes, hvis 
skæreværket (PTO) ikke er slukket 
ved motorstart.
Batteriladeindikator (4):
Hvis indikatorlampen lyser, når 
motoren er i gang, oplades 
batteriet ikke tilstrækkeligt. Kontakt 
evt. et værksted.
Driftstimetæller (5):
Viser driftstimerne i timer og 1/10 
time i displayet.
Amperemeter (6):
Viser ladestrømmen fra dynamoen 
til batteriet.

Valgfrie funktioner 
(alt efter model)
Billede 7a: Type 1
Billede 7b: Type 2
Driftstimetæller (type 1, type 2):
Når tændingen slås til, vises 
batterispændingen kortvarigt og 
skifter herefter til visning af drifts-
timer. Driftstimerne tælles altid, 
hvis da ikke tændingsnøglen står 
i position „Stop“ eller er trukket ud.
Olieskiftsindikator (type 1):
Hver 50. driftstime (alt efter 
udførelse) vises en olieskifts-
indikator „CHG/OIL“ i 5 minutter 
i displayet. Denne melding vises de 
næste 2 driftstimer. Se motor-
manualen med hensyn til olie-
skiftsintervaller.
Vedligeholdelsesindikator (type 2):
Vedligeholdelsesindikatoren 
minder brugeren om vedlige-
holdelsesintervallerne for skift af 
motorolie, skift af luftfilteret og 
udsender advarselssignaler for 
olieniveau og batterispænding.
Olieskift:
Hver 50. driftstime 
(olieskiftsinterval) lyser bogstaverne 
CHG – OIL – SOON – TIME efter 
hinanden i displayet i 7 minutter. 
Skift omgående motorolie, se 
betjeningsvejledningen til motoren.
Oliestand:
Hvis bogstaverne LO – OIL – TIME 
lyser efter hinanden i displayet, er 
motoroliestanden for lav. 
Sluk omgående for motoren og 
kontrollér motoroliestanden, se 
betjeningsvejledningen til motoren. 
Fyld olie på ved behov.
Batterispænding:
Når nøglen drejes til 
stilling , vises batterispændingen 
et kort øjeblik og derefter det 
samlede antal driftstimer.
Hvis bogstaverne LO – BATT – 
TIME lyser efter hinanden 
i displayet, er batterispændingen 
for lav (< 11,5 volt). 
Få batteriet ladet op så hurtigt som 
muligt, som beskrevet i afsnittet 
„Vedligeholdelse“ i denne 
brugermanual. 
Lad under omstændigheder et 
fagværksted kontrollere 
opladesystemet for mulige skader.

Luftfiltervedligeholdelse:
Hver 25. driftstime (interval 
for luftfiltervedligeholdelse) lyser 
bogstaverne CLN – AIR – Filt – 
TIME efter hinanden i displayet i 7 
minutter. 
Foretag omgående vedlige-
holdelse på luftfilteret, se 
betjeningsvejledningen til motoren.
Henvisninger: 
– TIME betyder: Det samlede antal 

driftstimer vises (se ovenfor).
– Hvis intervallerne for olieskift og 

luftfiltervedligeholdelse falder på 
samme tidspunkt, så vil olie-
skiftsindikator lyse først, derefter 
luftfilterindikator.

PTO-kontakt (8)
Billede 6
Skæreværket tændes og slukkes 
med PTO-kontakten via en 
elektromekanisk kobling.
Tænd = træk i kontakten.
Sluk = tryk på kontakten.

Henvisning
Ved automatisk udkobling ved 
hjælp af sikkerhedsspærre-
systemet (f.eks. bakning med 
indkoblet skæreværk) skal 
kontakten først slukkes og derefter 
tændes igen for at ophæve 
spærringen af koblingen.
Tændingslås 
(9, alt efter model)
Tændingslås
Billede 3a
Starte: 
Drej nøglen til højre  indtil 
motoren er i gang og slip den 
derefter. Nøglen står på .
Stoppe: 
Drej nøglen mod venstre på .
Tændingslås med OCR-
funktion 
Billede 3b
Denne tændingslås er udstyret 
med en OCR-funktion (= bruger-
kontrolleret klipning ved bakning).
Starte: 
Drej nøglen til højre  indtil 
motoren er i gang og slip den 
derefter. Nøglen står på  
(normalstilling) og tillader klipning 
ved kørsel i fremadgående retning.
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OCR-stilling:
Drej nøglen mod venstre fra normal-
stilling til stilling for klipning ved 
bakning  og tryk på 
kontakten (1). 
Kontrollampen (2) lyser og infor-
merer brugeren om, at maskinen 
nu kan klippe ved bakning eller ved 
kørsel i fremadgående retning.
Stoppe: 
Drej nøglen mod venstre på .

Henvisning
Benyt kun OCR-funktionen, hvis 
det absolut er nødvendigt og arbejd 
ellers i normalstilling. OCR-
funktionen slås automatisk fra, når 
nøglen drejes til normalstilling eller 
motoren slukkes (stopstilling eller 
slukning af motor ved hjælp af 
sikkerhedsspærresystemet).
Benzinhahn (10)
Billede 9
Bruges til at åbne for brændstoftil-
førslen fra venstre eller højre 
brændstoftank eller til at lukke for 
hele brændstoftilførslen.

 = Brændstoftilførsel fra begge 
tanke lukket.

 = Brændstoftilførsel fra højre 
tank åben.

 = Brændstoftilførsel fra venstre 
tank åben.
Brændstoftank (11)
Billede 1
På hver side af maskinen er der en 
brændstoftank.
Tankindholdsindikator (12)
Billede 1
Viser fyldstanden på brændstof-
tanken i kontrolvinduet.
Udkobling af gear (13)
Billede 13

Til skubning af maskinen ved 
slukket motor.
 

Træk begge håndtag ud (i nær-
heden af hvert baghjul) og tryk dem 
derefter til højre.

For kørsel skub håndtagene 
mod venstre og tryk dem 
ind.

Anhængertræk (14)
Billede 1
Bruges, når der skal hægtes 
tilbehør på, f.eks. en græstromle, 
en trailer osv.
Dåseholder (15)
Billede 1
Indstilleligt sæde 
(16, valgfrit)
Billede 10 
Træk i håndtaget og indstil sædet.
Rat (17)
Billede 1
Parkeringsbremse/
fartpilot (18)
Billede 12
Denne pedal har dobbeltfunktion:
Aktivere parkeringsbremsen :
Træd bremsepedalen (19) helt 
i bund og træd på pedalen.
Løsne parkeringsbremsen:
Træd bremsepedalen (19) helt 
i bund, pedalen løsner sig.
Indkobling af fartpiloten :
Træd på pedalen under kørsel.
Hastigheden, der er valgt 
i fremadgående retning på dette 
tidspunkt (men ikke den maksimale 
hastighed), bibeholdes; foden kan 
fjernes fra kørepedalen. 
Når der trædes på fremad-
kørepedalen eller bremsepedalen, 
slukkes fartpiloten automatisk.
Bremsepedal (19)
Billede 12 
Bremsepedalen kan benyttes til 
hurtig opbremsning, til aktivering/
deaktivering af parkeringsbremsen 
eller til slukning af fartpiloten.

Henvisning
Kørepedalen til fremadkørsel og 
bakning må ikke bruges, når der 
trædes på bremsepedalen. Det kan 
føre til gearskader.

Betjening
Følg desuden henvisningerne 
i motormanualen!

Fare
Kvæstelsesfare
Personer, især børn, eller dyr må 
aldrig opholde sig i nærheden af 
maskinen under klipningen. De kan 
komme til skade som følge af 
udslyngede sten eller lignende. 
Maskinen må aldrig betjenes af 
børn.
Vær særlig forsigtig ved klipning 
ved bakning (maskiner med OCR-
kontakt). Der må ikke opholde sig 
personer i maskinens arbejds-
område.
Tøm aldrig græsfanganordningen 
med løbende skæreværk. Ved 
tømning af græsfanganordningen 
kan De selv eller andre personer 
komme til skade som følge af 
udslynget græs. 
Ved klipning på stejle skråninger 
kan maskinen vippe og De kan 
komme til skade. Kør aldrig opad 
og nedad på skråningen men altid 
på tværs af skråningen. Kør kun på 
skråninger med en maksimal 
hældning på 20 %. Vend ikke på 
skråningen.
Ved klipning af fugtigt græs kan 
maskinen glide på grund af redu-
ceret greb i jorden og De kan 
styrte. Klip kun når græsset er tørt.
Overdreven hastighed kan øge 
risiko for uheld.
Hold tilstrækkelig afstand ved 
klipning i grænseområder som 
f.eks. i nærheden af stejle 
skråninger eller under træer, ved 
buske og hække.
Pas især på, når De kører 
baglæns.
Undersøg det terræn, som 
maskinen skal anvendes på og 
fjern alle genstande, som kan 
opfanges og slynges ud.
Hvis skæreværket rammer et 
fremmedlegeme (f.eks. en sten) 
eller hvis maskinen begynder at 
vibrere unormalt: Sluk omgående 
for motoren. Få maskinen tjekket 
for skader på et fagværksted, før 
den bruges igen.
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Ved plæneklipperere med segl må 
man aldrig stille sig hen foran 
græsudkaståbningerne.
Led aldrig hænder eller fødder hen 
mod eller under roterende dele.
Stands motoren og træk tændings-
nøglen og tændrørshætten ud 
inden blokeringer frigøres eller 
tilstopninger i udkastkanalen 
fjernes. Benyt ikke maskinen ved 
dårlige vejrforhold, som f.eks. fare 
for regn- eller tordenvejr.
Kvælningsfare som følge af kulilte 
Forbrændingsmotoren må kun 
være i gang udendørs. 
Eksplosions- og brandfare
Brændstof-/benzindampe er 
eksplosive og brændstof er 
særdeles brændbart.
Påfyld brændstoffet, før motoren 
startes. Hold brændstoftanken 
lukket, når motoren er i gang eller 
når den 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.
Motoren må ikke startes, hvis 
brændstoffet er løbet over.
Skub maskinen fra det brænd-
stoftilsnavsede areal og vent, indtil 
brændstofdampene er forsvundet.
For at undgå brandfare hold 
følgende dele fri for græs og 
udtrædende olie: motor, udstød-
ningsrør, batteri, brændstoftank.

Fare
Kvæstelsesfare som følge af defekt 
maskine
Benyt kun maskinen, når den er 
i fejlfri stand. Gennemfør en visuel 
kontrol før hver drift. Kontrollér især 
sikkerhedsanordninger, skære-
værktøjer med holder, betjenings-
elementer og skrueforbindelser for 
beskadigelser og korrekt 
montering.
Udskift beskadigede dele før drift.

Driftstider
Iagttag de nationale/kommunale 
forskrifter hvad brugstider angår 
(spørg evt. hos den pågældende 
myndighed).

Hver gang inden brug
Kontrollér:
 alle beskyttelsesanordninger,
 motoroliestanden (se 

motormanual),
 tankpåfyldningen,
 dæktrykket, 
 sideskærme, tilsluttede 

maskiner, luftfilterområde for 
snavs og græsrester.

Tankning og kontrol af 
oliestanden

Henvisning
Motoren er der allerede fyldt med 
olie på fabrikken – kontrollér og 
efterfyld om nødvendigt.
 Påfyld benzin, blyfri. 

Se motor-manual.
 Fyld brændstoftanken maks. til 

2 cm under påfyldningsstudsens 
underkant.

 Luk brændstoftanken fast igen.
 Kontrollér oliestanden. 

Oliestanden skal ligge mellem 
„Full/Max.“- og „Add/Min.“-
markeringen (se desuden 
motormanualen).

Kontrol af dæktrykket
 Kontrollér dæktrykket (se 

dæksiden) på alle hjul. Korrigér 
det ved behov.

Indstillinger før kørsel
 Stil maskinen på et fast, jævnt 

underlag og lås 
parkeringsbremsen.

 Gennemfør kun arbejder, når 
motoren er slukket.

 Træk tændingsnøglen ud.
Ved alle arbejder på roterende 
dele: 
 Fjern desuden tændrørshætten 

på tændrøret.
Indstilling af førersædet
Billede 10
 Tag plads på førersædet.
 Stil sædet i den ønskede 

position.
Indstilling af ratstammen
Billede 2b
 Løsn klemarmen (2) ved at dreje 

den mod urets retning.
 Vip ratstammen (B) til den 

ønskede stilling.
 Spænd klemarmen (2) fast i urets 

retning for at låse ratstammen 
fast i denne position.

Indstilling af skæreværkshjul
Billede 11
Skæreværkshjulene skal altid 
befinde sig mindst 6–12 mm over 
jorden i laveste skæreværksstilling. 
Skæreværkshjulene er ikke 
konstrueret til at bære lasten af 
skæreværket. Justér dem evt. 
ensartet.

Henvisning
Antallet af skæreværkshjul varierer 
alt efter model.
Motoren startes
 Indtag plads på førersædet.
 Åbn benzinhanen (til højre eller 

venstre brændstoftank).
 Skæreværket slåes fra:

Slå PTO fra og stil skæreværket 
opad.

 Træd bremsepedalen helt i bund 
og hold den nede eller lås 
parkeringsbremsen.

 Der må ikke trædes på 
kørepedalerne (= neutral 
position, N-stilling). 

 Stil gashåndtaget på . 
 Ved kold motor træk i chokeren 

hhv. stil gashåndtaget på .
 Drej tændingsnøglen på  indtil 

motoren er i gang (startforsøg 
maks. 5 sekunder, vent 10 
sekunder inden næste forsøg). 
Når motoren kører stil 
tændingsnøglen på /  .

 Stil chokeren langsomt tilbage. 
 Stil gashåndtaget tilbage indtil 

motoren går roligt.
Motoren stoppes
 Stil gashåndtaget i midter-

position.
 Lad motoren være i gang ca. 20 

sekunder.
 Stil tændingsnøglen på .
 Træk tændingsnøglen ud.
 Lås parkeringsbremsen, inden 

maskinen forlades.
Kørsel

Fare
Abrupt starting, pludselig 
standsning og kørsel med for stor 
hastighed øger risikoen for uheld 
og kan føre til skader på maskinen. 
Ratstammen og førersædet må 
aldrig indstilles/justeres under 
kørsel.
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Henvisning
Vær særlig forsigtig ved bakning. 
Maskinen skal stå helt stille, inden 
der stiftes kørselsretning.
 Start motoren som anført.
 Løsne parkeringsbremsen: Træd 

bremsepedalen helt i bund og 
slip den.

 Tryk langsomt på kørepedalen, 
indtil den ønskede hastighed er 
nået.

Henvisning
Kørepedalen til fremadkørsel og 
bakning må ikke bruges, når der 
trædes på bremsepedalen. Det kan 
føre til gearskader.
Maskinen standses
 Slip kørepedalen.
 Træd bremsepedalen, indtil 

maskinen standser.
Klipning

Henvisning
– I normaldrift /  (se 

betjening af tændingslås): 
Skæreværket slås fra inden 
bakning og stilles opad.

– Ved bakning  (se 
betjening af tændingslås): Vær 
særlig forsigtig ved klipning ved 
bakning og gør det kun, hvis det 
er absolut nødvendigt.

– Skift ikke kørselsretning, hvis 
maskinen ikke står helt stille eller 
kører.

 Start motoren som anført.
 Stil gashåndtaget på  for at 

sikre tilstrækkelig ydelse.
 Slå skæreværket til.
 Sænk skæreværket.
 Løsne parkeringsbremsen:

Træd bremsepedalen helt i bund 
og slip den.

 Vælg kørselsretning fremad med 
kørepedalen til fremadkørsel og 
hastigheden (træd langsomt på 
pedalen). Maskinen kører.

Henvisning vedrørende PTO-
kontakten
Ved automatisk udkobling ved 
hjælp af 
sikkerhedsspærresystemet (f.eks. 
bakning med indkoblet skæreværk) 
skal kontakten først slukkes og 
derefter tændes igen for at ophæve 
spærringen af koblingen.

Generelt
Ved indstilling af klippehøjden og 
kørehastigheden skal det 
iagttages, at maskinen ikke 
overbelastes. 
Afhængigt af længde, art og 
fugtighed er det nødvendigt at 
tilpasse snithøjden og kørehastig-
heden for at kunne opsamle det 
afklippede græs uden problemer 
med græsfanganordningen. 
I tilfælde af tilstopning reduceres 
kørehastigheden, og klippehøjden 
indstilles større.
Optimal klipning af 
græsplænen
De første to baner skal klippes 
således, at det afklippede græs 
falder i siden og ind mod midten.
 Sørg for at græsset aldrig bliver 

for langt
 Klip aldrig græsset for kort
 Kør i lige baner
 Klip ikke med høj kørehastighed, 

især hvis der er installeret 
bioklipsæt eller græsfang.

Bioklip
Med tilsvarende tilbehør kan man 
også udføre bioklip med forskellige 
maskiner. Spørg Deres forhandler 
mht. tilbehør.

Henvisning
Denne maskine er konstrueret til at 
klippe græsplæne. Klip aldrig krat, 
ukrudt eller for højt græs.
Maskinen parkeres
 Maskinen standses:

Slip kørepedalen og træd 
bremsepedalen, indtil maskinen 
standser.

 Slå skæreværket fra.
 Stil gashændtaget i midter-

position.
 Stil skæreværket opad.
 Stil tændingsnøglen på  efter 

20 sekunder.
 Lås parkeringsbremsen, inden 

maskinen forlades.
 Luk benzinhanen.
 Træk tændingsnøglen ud.
Maskinen skubbes
Billede 13
Maskinen må kun skubbes, når 
motoren er slukket.
 Løsn parkeringsbremsen.

 Begge gear udkobles:
Træk begge håndtag til 
udkobling af gear ud og tryk 
dem til højre.

Stil begge håndtag til udkobling af 
gear tilbage inden motoren startes.

Henvisning
Maskinen må aldrig bugseres. Det 
kan have alvorlige gearskader til 
følge.

Tips til pleje af 
græsplænen
Klipning
Græsplæne består af forskellige 
græsarter. Hvis De klipper græsset 
hyppig, vokser især græssorter, 
som danner et stærkt rodnet og 
sikrer en fast græsbevoksning. Ved 
ikke så hyppig græsklipning 
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 plænen ned til 
normalhøjde. 
Plænen skal helst ikke klippes 
kortere end 4 cm, da rodnettet 
ellers beskadiges i tørre perioder. 
Højtvokset græs (f.eks. efter at De 
har været på ferie) bør klippes 
i flere omgange ned til normal-
højde.
Bioklip med tilbehør (valgfrit)
Ved klipning snittes græsset i små 
stykker (på ca. 1 cm) og efterlades 
på plænen. Derved forbliver mange 
næringsstoffer på græsplænen. 
Læs og overhold følgende:
 Ikke klip vådt græs.
 Klip aldrig mere end maks. 2 cm 

af græssets samlede højde.
 Kør langsomt.
 Udnyt maks. 

motoromdrejningstal
 Rengør skærmen oven på 

græsslåmaskinen med 
regelmæssige mellemrum.
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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. 
Kørsel på korte strækninger

Fare
Genstande kan opfanges og 
slynges ud af det roterende 
skæreværk og forårsage derved 
skade. 
 Slå skæreværket fra, før De 

kører med maskinen.
 Før De kører, skal skæreværket 

stilles i højeste position 
hhv. i transportstilling „T“.

Kørsel på lange strækninger
Pas på

Transportskader
De anvendte transportmidler (f.eks. 
transportkøretøj, lasterampe e.l.) 
skal anvendes bestemmelses-
mæssig (se den tilhørende 
betjeningsvejledning). 
Sørg for at sikre maskinen for 
transport, så den ikke kan glide.
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. Først skal 
gearen udkobles. Dertil træk 
begge håndtag til udkobling af 
gear ud (13, billede 1; i nær-
heden af hvert baghjul) og tryk 
dem derefter til højre.

 Lås parkeringsbremsen.
 Fastgør maskinen, så den ikke 

kan glide.

Rengøring/
vedligeholdelse

Fare
Kvæstelsesfare som følge af 
utilsigtet motorstart
Beskyt Dem selv mod kvæstelser. 
Før alle arbejder på denne maskine
– sluk for motoren,
– træk tændingsnøglen ud,
– lås parkeringsbremsen,
– vent indtil alle bevægelige dele 

står helt stille; motoren skal være 
afkølet,

– træk tændrørshætten ud på 
motoren, således at en utilsigtet 
motorstart ikke er mulig.

Rengøring
Rengøring af maskinen

Pas på
Benyt ikke en højtryksrenser til 
rengøring.
 Maskinen skal helst rengøres 

umiddelbart efter klipning.
 Stil maskinen på et fast og jævnt 

underlag.
 Lås parkeringsbremsen.
Rengøring af skæreværket

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

Pas på
Motorskade
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 19
Stil maskinen på et jævnt underlag 
uden sten, også løse sten osv., og 
aktivér parkeringsbremsen.
1.Fastgør en vandslange med en 

gængs lynkobling på 
rensedysen.

2.Start motoren.
3.Sænk slåværket, slå til og lad det 

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

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

Vedligeholdelse
Følg vedligeholdelsesforskrifterne 
i motormanualen. Få et fagværk-
sted til at kontrollere og vedlige-
holde maskinen, når sæsonen er 
forbi.

Pas på
Fare for miljøet som følge af 
motorolie
Aflevér spildolien fra et olieskift til et 
indsamlingssted for spildolie eller 
en affaldshåndteringsvirksomhed.
Fare for miljøet som følge af 
batterier
Udtjente batterier hører ikke til 
normalt husholdningsaffald. 
Aflevér udtjente batterier til Deres 
forhandler eller til en affalds-
håndteringsvirksomhed. 
Afmontér batteriet inden maskinen 
skal skrottes.
Brug af startkabel

Fare
Man må aldrig bruge et startkabel 
på et defekt eller frosset batteri.
Pas på, at maskinerne og 
kabelklemmerne ikke berører 
hinanden og at tændingerne er 
slukket.
 Klem det røde startkabel på 

pluspolerne (+) på det afladede 
og det strømgivende batteri.
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 Klem først det sorte startkabel 
fast på minuspolen (–) på det 
strømgivende batteri. Klem den 
anden klemme fast til stellet på 
traktorens motorblok med det 
afladede batteri (med så stor 
afstand til batteriet som muligt).

Henvisning
Hvis forsyningsbatteriet er 
monteret i et køretøj, så må dette 
køretøj ikke startes under 
starthjælp-proceduren.
 Start traktoren med det afladede 

batteri og aktivér parkerings-
bremsen.

 Klem startkablet af i omvendt 
rækkefølge.

Dæktryk 
Pas på 

Det maksimalt tilladte dæktryk (se 
dæksiden) må aldrig overskrides. 
Stå aldrig foran eller over dækket, 
når det pumpes op.
Et for højt dæktryk nedsætter 
dækkenes levetid. Dæktrykket skal 
kontrolleres før hver kørsel. 
Efter 5 driftstimer
 Første motorolieskift. Se 

motormanualen vedrørende 
efterfølgende intervaller.

 Benyt Quick-olieaftapning 
(billede 16) (valgfrit) til aftapning 
af olie.

Efter 10 driftstimer
 Smør alle dreje- og lejesteder på 

køre- og bremsepedalen med 
nogle dråber let olie.

 Rengør batteripoler og 
-klemmer.

Hver 25. driftstime
 Smør alle knivaksler, 

spændehjul og spændehjuls-
holdere på smøreniplerne med 
fedt type 251H EP. Lad et 
fagværksted udføre disse 
arbejder.

 Smør hjullejer og aksler på 
forhjulene på smøreniplerne med 
fedt type 251H EP.

 Fjern græs og snavs på 
knivakslerne under afdæk-
ningerne. Lad et fagværksted 
udføre disse arbejder.

 Smør styretøjet på ratnavets 
smørenipler med fedt type 251H 
EP. Lad et fagværksted udføre 
disse arbejder.

Hver 50. driftstime
 Få et fagværksted til at fjerne 

snavs og græsrester fra gear.
Efter behov
Opladning af batteriet
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.
Kontrollér batterispænding med en 
voltmeter. Oplad med en batteri-
lader ved en spænding på under 
12,6 volt (DC) ifølge skemaet 
(maksimal ladestrøm: 12 volt, 
6 ampere).

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

udskiftes med sikringer af 
samme styrke.

Ekspansionsbeholder hydraulik 
Billede 17
Tjener som ekspansionsbeholder 
til hydraulikolie under driften. 
Vedligeholdelse og kontrol må kun 
udføres på et fagværksted 
i forbindelse med den årlige 
vedligeholdelse.

Henvisninger
– Kontrollen må kun udføres, når 

hydraulikolien er kølet fuld-
stændig af.

– Oliestanden skal mindst ligge 
mellem beholderens bund og 
mærket (1).

Én gang i hver sæson
 Smør alle dreje- og lejesteder 

(betjeningshændtag, 
højdeindstilling på skæreværk, 
...) 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.

Henvisning
Lad tilstanden af kileremmen på 
slåværket kontrolleres med jævne 
mellemrum (ved besøg på 
værkstedet). 

Afmontering/montering 
samt indstilling af 
skæreværk

Fare
Kvæstelsesfare som følge af 
utilsigtet motorstart
Beskyt Dem selv mod kvæstelser. 
Før alle arbejder på denne maskine
– stil maskinen på et jævnt areal,
– sluk for motoren,
– træk tændingsnøglen ud,
– sluk PTO,
– lås parkeringsbremsen,
– vent indtil alle bevægelige dele 

står helt stille; motoren skal være 
afkølet,

– træk tændrørshætten ud på 
motoren, således at en utilsigtet 
motorstart ikke er mulig.

Fare
Kvæstelsesfare som følge af 
skarpe klippeknive.
Bær arbejdshandsker.
Afmontering

Pas på 
Ophængning/løftet er fjederstøttet 
og kan fare hurtigt opad, så snart 
skæreværket skilles fra ophæng-
ningen – arbejd forsigtigt.
Vær sikker pà at klippehøjde-
indstillingshåndtaget er gået 
korrekt i indgreb på låsebolten. 

Voltmeter
-visning

Batteriets- 
ladetilstand

Nødvendig 
opladningstid

12,7 volt 100 % –
12,4 volt 75 % ca. 90 min.
12,2 volt 50 % ca. 180 min.
12,0 volt 25 % ca. 280 min.
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Når klippehøjde-indstillingshånd-
taget løsnes ved et afmonteret 
skæreværk, kan det fare ukontrol-
leret opad på grund af affjedringen. 
 Montér skæreværkshjulene 

i højeste position.
 Stil skæreværket opad i en 

position, hvor kileremmen så vidt 
muligt står i vandret position 
mellem skæreværk og PTO-
kobling.

 Fjern kileremmen (1) på PTO-
koblingen/motorremskiven (2) – 
billede 20. 
Dertil træk venstre eller højre 
side af kileremmen bagud og 
derefter nedad, mens motor-
remskiven drejes i modsat 
retning med hånden.
Henvisning: Arbejd forsigtigt, så 
fingrene ikke kommer i klemme.

 Stil klippehøjde-indstillings-
håndtaget i laveste position .

 Træk stiften (1) på højre og 
vens¬tre side af bagerste 
skæreværksophængning (2) ud, 
for at skille skæreværket fra 
ophængningen – billede 21. 
Hold samtidig fast på skære-
værket, så det ikke falder ned på 
jorden.

 Skub skæreværket fremad for at 
skille det fra den forreste 
ophængning (3) – billede 21.

 Træk skæreværket ud under 
maskinen.

Montering
Pas på 

Når klippehøjde-indstillingshånd-
taget løsnes ved et afmonteret 
skæreværk, kan det fare ukontrol-
leret opad på grund af affjedringen. 
Udfør ovennævnte trin 
(afmontering af skæreværk) 
i omvendt rækkefølge ved 
genmontering af skæreværket. 
Proceduren er nemmere, hvis en 
anden person hjælper til.  

Henvisning
Kontrollér efter monteringen, at 
kileremmen er sat rigtigt på og ikke 
er snoet – billede 22. 

Indstillinger af 
skæreværksniveau
Hvis det synes at skæreværket 
klipper ujævnt, kan det indstilles 
i siden.

Henvisning
Kontrollér maskinens dæktryk 
inden skæreværket justeres. 
Indstilling af sideværts niveau
Billede 14
 Stil skæreværket i en midter-

position.
 Drej de ydre skæreknive 

forsigtigt (kvæstelsesfare) på 
tværs af kørselsretningen.

 Mål afstanden til jorden af de to 
ydre knive (knivenderne mod 
jorden). Resultatet bør være det 
samme. Ved behov kan det 
rigtige niveau indstilles ved at 
dreje på indstillingssegmentet (1) 
på skæreværkssiden.
Løfte:
 Løsn møtrik (2) mod urets 

retning og drej møtrik (3) i urets 
retning, indtil niveauet 
stemmer.

 Spænd møtrikken (2) fast igen.
Sænke:
 Drej møtrik (3) mod urets ret-

ning, indtil niveauet stemmer.
 Spænd møtrik (2) fast i urets 

retning.
Indstilling af niveauet forfra og 
bagud
Billede 15

Henvisning
Indstil/kontrollér niveauet i siden, 
inden denne indstilling udføres.
 Stil skæreværket i en midter-

position.
 Drej de ydre skæreknive 

forsigtigt (kvæstelsesfare) 
parallelt med kørselsretningen.

 Mål højre knivs afstand til jorden 
(knivenderne mod jorden). Den 
forreste knivende skal være ca. 
3,2–6 mm dybere end den 
bagerste knivende. Ved behov 
kan forreste holde¬bøjle (1) 
justeres ensartet.
Løfte:
 Løsn begge møtrikker (3) mod 

urets retning.

 Drej begge møtrikker (2) 
ensartet i urets retning, indtil 
niveauet stemmer.

 Spænd begge møtrikker (3) 
fast i urets retning igen. 

Sænke:
 Drej begge møtrikker (2) 

ensartet mod urets retning, 
indtil niveauet stemmer.

 Spænd begge møtrikker (3) 
fast i urets retning.

Driftsindstilling

Pas på
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.
Efter sæsonen eller hvis maskinen 
står ubrugt i mere end en måned:
 Rengør maskinen og 

græsfanganordningen.
 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.

 Kontrollér dæktrykket. 
 Opbevar maskinen i et rent, tørt 

rum.

Garanti
I hvert land gælder de garanti-
betingelser, som vort salgsselskab 
hhv. importør har udgivet.
Fejl på Deres maskine repareres 
gratis i garantiperioden, hvis de 
skyldes en materiale- eller 
produktionsfejl. Hvis De vil gøre 
Deres garanti gældende, bedes De 
henvende Dem til Deres forhandler 
eller nærmeste filial.
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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 
medleverete ejer-/brugermanual 
fra motorproducenten.

Hjælp i forbindelse med 
fejl

Fare
Kvæstelsesfare som følge af 
utilsigtet motorstart
Beskyt Dem selv mod kvæstelser. 
Før alle arbejder på denne maskine
– sluk for motoren,
– træk tændingsnøglen ud,
– lås parkeringsbremsen,

– vent indtil alle bevægelige dele 
står helt stille; motoren skal være 
afkølet,

– træk tændrørshætten ud på 
motoren, således at en utilsigtet 
start af motoren ikke er mulig.

Der er ofte simple årsager til de 
driftsfejl, som kan opstå på Deres 
maskine, som De bør kende og 
som De til dels selv kan afhjælpe. 
i tvivlstilfælde kan De hente råd hos 
Deres fagværksted.

Problem Mulig(e) årsag(er) Afhjælpning

Starteren vil ikke drejes. Sikkerhedsspærresystem udløst. For at starte, tag plads på førersædet, træd 
bremsepedalen helt i bund hhv. lås 
parkeringsbremsen.
Sluk for PTO.

Batteri ikke tilsluttet korrekt. Tilslut det røde kabel til batteriets (+)-pol og 
det sorte kabel til batteriets (–)-pol.

Tomt eller svagt batteri. Kontrollér, oplad eller udskift batteriet.

Sikring udløst. Udskift sikringen. Søg årsagen til fejlen, hvis 
sikringen udløses flere gange (for det meste 
kortslutning).

Massekabel mellem motor og ramme 
sidder løst.

Tilslut massekablet.

Starteren drejer, men 
motoren starter ikke.

Choker og gashåndtag står forkert. Aktivér chokeren. Stil gashåndtaget på .

Karburator får ikke tilført brændstof, 
tom brændstoftank.

Fyld tanken op med brændstof.

Defekt eller snavset tændrør. Kontrollér tændrøret, se motormanual.

Ingen tændgnist. Få et fagværksted til at kontrollere 
tændingen.

Motor ryger. For meget motorolie i motoren. Sluk straks for maskinen. Kontrollér 
motoroliestanden.

Motor defekt. Sluk straks for maskinen. Få et fagværksted 
til at kontrollere motoren.

Stærke vibrationer. Beskadiget knivaksel eller defekt 
skærekniv.

Sluk straks for maskinen. Få et fagværksted 
til at udskifte de defekte dele.

Skæreværket kaster ikke 
noget græs ud eller urent 
snit.

Lavt motoromdrejningstal. Giv mere gas.

For stor kørehastighed. Reducér kørehastigheden.

Skærekniv uskarp. Få et fagværksted til at skærpe eller udskifte 
skærekniven.

Motor går, skæreværk 
klipper ikke.

Kilerem revet over. Få et fagværksted til at udskifte kileremmen.




