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Uppgifter på typskylten
Dessa uppgifter är mycket viktiga 
för senare identifiering vid 
reservdels-beställning och för 
kundtjänsten. Masinens typskylt 
sitter i närheten av motorn. 
Anteckna alla uppgifter från denna 
typskylten i fältet här nedan.

Dessa och andra uppgifter om 
maskinen återfinnes i den separata 
CE-försäkran om överens-
stämmelse, vilken är en 
beståndsdel av denna 
bruksanvining.
Bilder

Vik ut bildsidorna i början av 
bruksanvisningen.
I denna bruksanvisning beskrivs 
olika modeller. Detaljer på bilderna 
kan avvika från din maskin.

För din säkerhet
Avsedd användning
Denna maskin är avsedd för 
användning
– enligt de i denna bruksanvisning 

angivna beskrivningarna och 
säkerhetsanvisningarna;

– för klippning av gräsmattor om-
kring huset och i trädgårdar.

Varje annan användning gäller som 
icke avsedd. Icke avsedd använd-
ning leder till att garantin upphör att 
gälla och tillverkaren ikläder sig inget 
ansvar för följderna. Användaren 
ansvarar för alla skador som 
uppstår på andra och deras 
egendom.
Egenmäktiga förändringar på mas-
kinen uteslutar tillverkarens ansvar 
för skador som resulterar av detta.
Anvisningar om säkerhet 
och användning
Läs igenom och följ denna bruks-
anvisning noggrant innan 
maskinen tas i bruk första gången. 
Handla därefter och förvara bruks-
anvisningen för senare 
användning. Låt aldrig barn eller 
andra personer som inte läst 
bruksanvisningen använda 
maskinen.
Överlämna bruksanvisningen till 
den nya ägaren vid ägarbyte.
Allmänna säkerhets-
anvisningar
I detta avsnitt hittar du allmänna 
säkerhetsanvisningar. 
Varningar beträffande maskinens 
enskilda delar och funktioner eller 
virksomheter återfinns på resp. 
plats i denna anvisningen.
Före användning
Vid trötthet och sjukdom får 
maskinen inte användas.
Den som använder maskinen får 
inte vara påverkad av rusnings-
medel som t.ex. alkohol, droger 
eller läkemedel.
Barn under 16 år får ej använda 
maskinen eller utföra andra 
arbeten, som t ex skötsel, 
rengöring eller inställning, på den - 
lokala bestämmelser kan fastställa 
användarens minimiålder.
Denna maskin är ej avsedd för att 
användas av personer (inkl barn) 
med begränsad fysisk, sensorisk 
eller psykisk förmåga eller utan 
erfarenhet/kunskap såvida inte de 
övervakas av en för deras säkerhet 
ansvarig person eller av denna 
instruerats om hur maskinen ska 
användas.
Barn bör övervakas för att 
säkerställa att de inte leker med 
maskinen.

Gör dig före start förtrodd med alla 
anordningar och manöverorgan 
liksom deras funktion.
Använd utomhus endast för utom-
husbruk godkänd och på motsva-
rande sätt markerad anslutnings-
kabel, t.ex. H07RN – F 3 x 1,5 mm²  
(max 50 m).
Anslutningskablarnas anslutnings-
delar måste vara 
stänkvattenskyddade och av 
gummi eller med gummiöverdrag.
Kontrollera för varje användning 
om anslutningskabeln är defekt, 
bräcklig eller tilltrasslad.
Stäng för detta ändamål av 
maskinen och dra ut nätkontakten. 
Använd endast felfria anslutnings-
kablar.
Kontrollera före användning,
– att gräsuppsamlaren fungerar 

och utkastarluckan sluter riktigt. 
Ersätt omgående slitna eller 
saknade delar.

– om klippverktyg, fästbultar och 
hela klippaggregatet är slitet eller 
skadat. För att utesluta obalans 
får slitna eller skadade delar 
endast bytas ut satsvis av 
fackverkstad.

– om kabeln mellan motor och 
omkopplar-/kontaktkombina-
tionen är felfri. Defekt kabel 
måste omgående bytas ut av en 
fackverkstad.

Reservdelar och tillbehör måste 
uppfylla tillverkarens krav. 
Använd därför endast originalre-
servdeler och originaltillbehör eller 
av tillverkaren godkända 
reservdelar och tillbehör.
Reparationer får endast utföras ar 
fackverkstad.
Under drift
Under arbete med eller på 
maskinen måste du bära lämplig 
arbetsklädsel, som t.ex.:
– säkerhetsskor,
– långbyxor,
– åtsittande kläder,
– skyddsglasögon.
Använd maskinen endast i av 
tillver-karen föreskrivet och 
levererat tekniskt tillstånd.
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Före alla arbeten på 
maskinen
För att förhindra skador måste 
följande åtgärder vidtas före alla 
arbeten (t.ex. underhåll och 
inställning) på denna maskinen
– stäng av motorn,
– vänta tills alla rörliga delar står 

helt stilla,
– dra ut nätkontakten,
– låt motorn svalna (ca 30 min).
Efter användning
Dra alltid ut nätkontakten innan du 
lämnar maskinen.
Säkerhetsanordningar
Bild 1

! Fara
Använd aldrig maskinen med 
defekta eller ej monterade 
säkerhetsanordningar.
Säkerhetsbygel (1)
Säkerhetsbygeln är till för din 
säkerhet för att kunna stänga av 
motorn och klippaggregatet i nödfall.
Dess funktion får ej kringgås.
Utkastarlucka (2) eller 
stötskydd (3)
Utkastarluckan/stötskyddet 
skyddar mot skador genom 
klippaggregat eller utslungade 
fasta föremål. Maskinen får endast 
användas med utkastarlucka eller 
stötskydd.
Symboler på maskinen
På maskinen finns klistermärken 
med olika symboler.  
Förklaring av symboler:

OBS!  
Läs igenom bruks-
anvisningen innan 
maskinen tas i bruk! 

Se till att ingen 
uppehåller sig inom 
det farliga området!

Håll anslutningsled-
ningen på avstånd 
från klippverktygen!

Håll händer och fötter 
på avstånd från 
roterande delar.

Dra alltid ut nätkontak-
ten innan arbeten på 
klippverktygen påbör-
jas! Håll fingrar och föt-
ter på avstånd från 
klippverktygen! Stäng 
alltid av maskinen och 
dra ut nätkontakten 
före inställning eller 
rengör-ing av maski-
nen resp kontrollen om 
anslut-ningskabeln är 
skadad eller tilltarsslad. 
Håll anslutningskabeln 
på avstånd från klipp-
verktygen.

Se till att symbolerna alltid är 
läsbara.
Byt klistermärken om symbolerna 
är skadade eller inte går att läsa.
Symboler i anvisningen 
I denna anvisning används 
symboler för att påpeka faror eller 
viktiga anvisningar.
Förklaring av symboler:

! Fara
Hänvisar till de risker som är 
förknippade med den beskrivna 
verksamheten vid vilken 
personskada kan uppstå. 

OBS!
Hänvisar till de risker som är 
förknippade med den beskrivna 
verksamheten vid vilken skada 
på maskinen kan uppstå.

Hänvisning
Hänvisar till viktiga informationer 
och användningstips.

Avfallshantering
Förpackningsrester, förbrukade 
maskiner osv ska hanteras enligt 
lokala avfallsföreskrifter.

Elektriska apparater får ej 
kastas i hushållssoporna! 
 

Av miljöskyddsskäl ber vi dig att 
beakta gällande avfalls-föreskrifter 
vid skrotning av maskinen.

Montering
På det bifogade bladet visas, med 
hjälp av bilder, hur maskinen med 
få handgrepp monteras och görs 
driftberedd.

Handhavande
! Fara 

Elektriska stötar
– Använd en skyddsbrytare vid 

nätuttaget (Jordfelsbrytare med 
max 30 mA utlösnings-
strömstyrka).

– Om kabeln kapas under arbetet 
uppstår fara för liv och lem. 
Avlägsna dig långsamt med små 
steg från maskinen. Dra ut 
kontakten ur uttaget. Se under 
arbete med maskinen till att 
anslutningskabeln aldrig kommer in 
i klippområdet.

Olyckor
– Personer – särskilt barn – eller 

djur får under klippning ej 
uppehålla sig inom maskinens 
arbetsområde. Risk för 
personskada genom utslungade 
stenar eller andra föremål. 

Fall
– Kör inte maskinen fortare än att du 

själv hinner gå med den.
– Var särskilt försiktig när du klipper 

baklänges eller drar maskinen 
mot dig.

– Vid klippning på branta sluttningar 
kan maskinen välta og du kan ta 
skada. Klipp alltid på tvären på 
sluttningar och aldrig uppåt/nedåt. 
Klipp ej på sluttningar med mer än 
20% lutning.

– Var särskilt försiktig när du ändrar 
körriktning och se till att du står 
stadigt, särskilt på sluttningar.
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– Vid klippning i gränsområden 
uppstår risk för skador. Klippning i 
närheten av kanter, häckar eller 
på branta sluttningar är farligt. 
Iaktta alltid föreskrivet 
säkerhetsavstånd.

– Vid klippning av fuktigt gräs kan 
maskinen halka på grund av 
minskat grepp och du kan ramla. 
Klipp därför endast när gräset är 
torrt.

– Använd maskinen endast i 
dagsljus eller god belysning.

Personskador
– Säkerhetsavståndet till det 

roteran-de verktyget, som är 
definierat av styrstången, måste 
alltid beaktas.

– Under drift är användarens 
arbetsområde bakom 
styrstången. 

– Håll händer och fötter på avstånd 
från roterande delar.

– Stoppa motorn om maskinen 
måste lutas och för transport över 
andra ytor än gräs.

– Lyft eller bär aldrig maskinen när 
motoren är igång. Dra först ut nät-
kontakten ur uttaget.

– Stäng av motorn och dra ut 
nätkontakten när du åtgärdar 
blockeringar och andra hinder 
från utkastkanalen eller innan du 
kontrollerar, rengör, transporterar 
eller arbetar på maskinen.

– Vid avtagning av 
gräsuppsamlaren kan 
användaren eller andra skadas av 
utslungat material. Töm därför 
aldrig gräsuppsamlaren när 
motorn är igång. Koppla från 
maskinen.

– Kontrollera ytan som ska klippas 
och avlägsna alla föremål som 
kan gripas och slungas ut.

– Använd ej maskinen vid dåligt väder 
som t.ex. vid risk för regn eller åska.

– Om ett främmande föremål (t.ex. 
en sten) träffar klippverktyget eller 
om maskinen börjar vibrera på ett 
ovanligt sätt: Stäng genast av 
motorn och dra ut nätkontakten. 
Låt en fackverkstad undersöka 
maskinen avseende skador innan 
driften återupptas.

– Stå aldrig framför utkastaröpp-
ningen vid gräsklippare med 
skäran.

– Dra alltid ut nätkontakten innan du 
lämnar maskinen.

Snubbla
– När du vänder maskinen uppstår 

risk för att du snubblar över 
anslutnings-kabeln och skadar dig.  
För alltid kabeln så, att den aldrig 
kan komma in i gång- och 
klippområdet.

– Kör inte maskinen fortare än att du 
själv hinner gå med den.

OBS! 
Undvik maskinskada
– Stenar, grenar eller liknande 

föremål kan skada maskinen eller 
dess funktion. Avlägsna därför 
först sådana föremål från den yta 
som ska klippas.

– Använd maskinen endast i felfritt 
tillstånd. Okulärbesiktiga 
maskinen före varje användning. 
Kontrollera särskilt att 
säkerhetsanordningar, elektriska 
manöverorgan, ström- förande 
kablar och skruvförbin-delser är 
felfria och sitter ordentligt. Byt ut 
defekta delar innan maskinen 
används.

Tillåtna arbetstider
Beakta nationala/kommunala 
föreskrifter för användningstider 
(fråga behörig myndighet vid 
behov).

Positionsangivelser
Positionsangivelser på maskinen 
(t.ex. höger, vänster) ses alltid 
i maskinens arbetsriktning från 
styrstången.
1. Montering av  

gräsuppsamlaren
Bild 2
 Lyft upp utkastarluckan och häng 

fast gräsuppsamlaren.
2. Klipphöjdsinställning

OBS!
Ställ på ojämn mark in klipphöjden 
så, att kniven aldrig kommer i 
kontakt med jorden.

Bild 3
Ställ in önskad klipphöjd.
Inställningsmöjlighet (beroende på 
modell) från ca 3 cm till max 9 cm.

Hänvisning
Ställ in alla hjul på samma höjd hos 
maskiner med separat 
hjulinställning.
Modell A:
 Skruva av hjulen och ställ in dem 

i motsvarande höjdläge.
Modell B:
 Dra i lasken och låt den snäppa 

fast i önskat läge.
Modell C:
 För spaken för central 

höjdinställing framåt eller bakåt 
och låt den snäppa fast i önskat 
läge.

Modell D:
 Använd spärren och ställ in 

önskad höjd genom att samtidigt 
dra i eller trycka på handtaget/
spaken. När spärren släpps, 
griper den valda inställningen.

Modell E:
 Dra hjulet framåt och ställ det 

i önskat läge.
3. Anslutningskabel
Bild 4
 Fäst anslutningskabeln på 

kabeldragavlastningen.
 Anslut kabeln först till omkopplar-

/kontaktkombinationen och 
därefter till ett 230 V uttag.

4. Starta motorn
! Fara

Håll händer och fötter på avstånd 
från klippaggregatet;

OBS!
– Luta inte maskinen vid start.
– Vid försök att starta maskinen i 

högt gräs kan motorn överhettas 
och ta skada.

Bild 5
 Ställ maskinen på en jämn yta 

med så kort eller så lite gräs som 
möjligt. 

 Stå bakom maskinen och tryck in 
och håll fast spärrknappen.

 Dra ut och håll fast säkerhets-
bygeln, släpp spärrknappen.

Motorn och klippverktyget är igång 
och du kan börja arbeta.
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5. Till-/frånkoppling 
av hjuldrift

(endast hos maskiner med hjuldrift)
Bild 9
Tillkoppling :
 Dra spaken mot dig och håll 

den fast.
Frånkoppling :
 Släpp spaken.
6. Stanna motorn
 Släpp säkerhetsbygeln.

Motorn och klippverktyget 
stannar efter kort tid.

7. Avtagning och tömning 
av gräsuppsamlaren

Bild 2
När avklippt material blir liggande 
kvar på marken eller fyllnings-
indikatorn (tillval, bild 10) visar att 
korgen är full:
 Släpp säkerhetsbygeln och 

vänta tills motorn står stilla.
 Lyft upp utkastarluckan och ta av 

gräsuppsamlaren.
 Töm gräsuppsamlaren.
8. Klippning utan 

gräsuppsamlaren
Om du tar av gräsuppsamlaren 
fälls utkastarluckan ner. Vid 
klippning utan gräsuppsamlare 
kastas det klippta gräset ut direkt 
nedåt.
9. Omställning till 

bioklipp
(endast för maskiner med 
bioklipptillbehör/tillval).
Maskiner med bakutkast:
Bild 7A
 Lyft upp utkastarluckan.
 Ta av gräsuppsamlaren.
 Sätt i bioklippkilen (beroende 

på modell).
 Släpp ner utkastarluckan.

Hänvisning
Modeller med inbyggd 
bioklippfunktion behöver ingen 
separat bioklippkil – denna funktion 
övertas av en speciell konstruerad 
baklucka (bild 7B).
Maskiner med sidutkast:
 Demontera sidutkastet – 

stötskyddet/bioklippklaffen 
stängs automatiskt (bild 8A).

10.  Omställning av 
maskinerna till 
sidutkast

(beroende på utförande)
 Såvida sådan finns: 

Ta av gräsuppsamlaren och sänk 
den bakre utkastarluckan.

 Lyft upp stötskydd/bioklippklaff 
och montera sidutkastet (bild 
8B).

11.  När arbetet är färdigt
 Töm gräsuppsamlaren.
 Dra ut nätkontakten ur uttaget och 

maskinen.
 Låt motorn svalna (ca 30 min) 

innan maskinen rengörs, 
underhålls, ställs in för förvaring 
eller läggas ner.

Tips för grässkötsel
Klippning
En gräsmatta består av olika 
grässorter. Om den klipps ofta, 
växer mest grässorter med starka 
rötter som bildar en tät gräsmatta.  
Om den klipps sällan, utvecklas 
mest långa grässorter och vilda 
örter (som t.ex. klöver och 
tusensköna).
Gräsmattans normalhöjd är  
ca 4–5 cm. Endast 1/3 av den totala 
höjden bör klippas av, alltså klipp 
till normal höjd vid 7–8 cm. Klipp 
den helst inte kortare än 4 cm, 
eftersom den då kan ta skada vid 
torka. Klipp högt gräs (t.ex. efter 
semestern) stegvis ner till 
normalhöjd.
Klipp alltid i något överlappande 
banor.
Bioklippning (med 
tillbehör)
Gräset klipps i små bitar (ca 1 cm) 
och får ligga kvar på gräsmattan, 
vilket ger gräsmattan många 
näring-sämnen. För optimalt 
resultat måste gräsmattan alltid 
klippas kort, se även punkt 
”Klippning”.
Beakta följande anvisningar vid 
bioklippning:
– Klipp ej vått gräs. 
– Klipp aldrig av mer än max 2 cm av 

den sammanlagda gräslängden.
– Kör långsamt.

– Rengör klippaggregatet regel-
bundet.

Transport
! Fara

Före transport på eller i ett fordon: 
Stäng av motorn och avlägsna 
anslutningskabeln. Låt motorn 
svalna (ca 30 min).
Se vid transport på eller i ett fordon 
till att maskinen inte kan rutscha.
Dra ut nätkontakten innan 
maskinen lyfts eller bärs. Stäng av 
motorn innan du kör maskinen över 
ytor som t.ex. gångbanor eller 
gårdsinfarter.

OBS!
Kläm inte fast och böj inte heller 
kabeln mellan motorn och 
omkopplar-/kontaktkombinationen.
Bild 6
 Spara plats genom att fälla ihop 

styrstången.

Underhåll/Rengöring
! Fara

För att förebygga eventuella 
skador, måste följande punkter 
beaktas innan arbeten på 
maskinen påbörjas
– stäng av motorn,
– vänta tills alla rörliga delar står 

helt stilla,
– dra ut nätkontakten,
– låt motorn svalna (ca 30 min).

Underhåll
! Fara

Som skydd mot skador av klipp-
aggregatet ska alla åtgärder som 
byte eller slipning av kniven endast 
utföras av fackverkstad (special-
verktyg nödvändiga).
Före varje drift
 Kontrollera anslutningskabeln.
 Kontrollera att skruvförbanden är 

riktigt åtdragna.
 Kontrollera säkerhetsanordnin-

garna.
 Kontrollera maskinen – se 

avsnittet ”Före användning”.

feil
Notiz
Marked festgelegt von feil
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Kontroll av kopplings-
ingreppspunkt:
(endast hos maskiner med hjuldrift)
– När motorn är igång och hjuldriften 

frånkopplad får maskinen ej röra 
sig framåt.

– När motorn är igång och hjuldriften 
tillkopplad ska maskinen röra sig 
framåt.

 Ställ vid behov in ingreppspunkten 
med ställskruven/ställmuttern på 
hjuldriftspaken eller 
bowdenvajern.

En gång per säsong
 Smörj alla ledpunkter och vrid-

fjädrar på utkastarluckan.
 Låt en fackverkstad se över och 

underhålla maskinen efter varje 
säsong.

Rengöring
OBS!

– Spruta inte av maskinen med 
vatten, eftersom det kan skada 
de elektriska delarna.

– Rengör maskinen efter varje 
användning. Användning av en 
icke rengjord maskin kan leda till 
material- och funktionsskador. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengöring av gräs-
uppsamlaren
Rengöring är lättast direkt efter 
klippning.
 Ta av gräsuppsamlaren och töm 

den.
 Gräsuppsamlaren kan rengöras 

med en kraftig vattenstråle 
(trädgårdsslang).

 Låt den torka ordentligt innan du 
använder den nästa gång.

Rengöring av gräsklipparen
! Fara

När du arbetar på skäraggregatet 
är det lätt hänt att du skadar dig. 
Använd därför alltid skyddshand-
skar. Rengör helst maskinen direkt 
efter klippning.
 Luta maskinen åt sidan.
 Rengör området runt knivarna 

och utkastarluckan med en liten 
borste eller en trasa.

 Ställ maskinen på hjulen och 
avlägsna alla gräs- och smuts-
rester. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Längre förvaring
OBS! 

Materialskador på maskinen
Förvara maskinen (med avsvalnad 
motor) endast i rena och torra rum. 
Skydda i varje fall maskinen mot 
rost vid längre förvaring, t.ex. under 
vintern.
Åtgärder efter en säsong eller om 
maskinen inte ska användas på 
minst en månad,
 Rengör maskinen och gräsupps-

amlaren.
 Skydda alla metalldelar genom 

att avtorka dem med en oljad 
trasa (hartsfri olja) eller bespurta 
dem med oljaspray.

Garanti
För varje land gäller vår 
representants garantivillkor. 
Eventuella fel på maskinen 
repareras kostnadsfritt under 
garantitiden såvida orsaken 
är material- eller tillverkningsfel. 
Kontakta återförsäljaren eller vår 
representant vid garantifall.

När det blir fel på 
maskinen
Driftstörningar hos gräsklipparen 
har ofta enkla orsaker, som du bör 
känna till och delvis kan åtgärda 
själv. Kontakta din försäljare om du 
är tveksam.

Problem Orsak Åtgärd

Motor startar inte. Anslutningskabeln ej ansluten eller 
defekt.

Kontrollera kabeln, byt den vid behov 
eller låt en fackman reparera den.

Hushållssäkringen överbelastad. Koppla till säkringen, använd en 
anslutning med starkare säkring eller 
låt en fackman installera en sådan.

Omkopplar-/kontaktkombinationen 
defekt.

Låt reparera den i en fackverkstad.

Motorn brummar, men går inte 
igång.

Gräsklipparen står i högt gräs. Ställ gräsklipparen på en yta med 
kort gräs.

Kniv blockerad. Dra ut nätkontakten och åtgärda 
blockeringen.
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Motorn stannar plötsligt. Kontakten sitter löst. Kontrollera kabeln och se till att den 
sitter i kabeldragavlastningen och 
stick in kontakten igen.

Överbelastningsskyddet har 
reagerat (beroende på modell).

Dra ut nätkontakten, åtgärda det 
tilltäppta utkastet, vänta ca 30 
minuter innan maskinen kopplas till 
igen.

Ovanliga ljud (det skramlar, 
rasslar eller skallrar).

Skruvar, muttrar eller andra 
fästanordningar sitter löst.

Fäst delarna och uppsök 
fackverkstad om ljuden ej försvinner.

Starka skakningar. Defekt knivaxel eller skärkniv. Stäng genast av maskinen.
Låt en fackverkstad byta ut defekta 
delar.

Hjuldriften fungerar inte. Kilrem resp växel defekt. Låt en fackverkstad byta ut de 
defekta delarna.

Ojämnt snitt eller varvtalet 
sjunker.

För högt gräs. Ställ in högre klipphöjd, klipp två 
gånger vid behov.

Gräset ligger kvar eller 
gräsuppsamlaren blir inte full.

Gräset för vått. Låt gräsmattan torka.

Utkast tilltäppt. Dra ut nätkontakten, åtgärda det 
tilltäppta utkastet.

Kniven slö. Låt en fackverkstad byta eller slipa 
kniven.

Gräsuppsamlaren är full. Stäng av gräsklipparen, töm 
gräsuppsamlaren.

Gräsuppsamlaren är smutsig. Stäng av gräsklipparen, rengör 
luftöppningarna i gräsuppsamlaren.

Problem Orsak Åtgärd




