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Håndplæneklipper HP38 
HN 12391 

 

Brugervejledning 
 
Læs denne manual omhyggeligt før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne 
manual til senere reference. 
 

Sikkerhedsinstruktioner 
• Pas på klipperens skarpe dele, mens den klipper græs, eller når den flyttes. 
• Gå. Løb aldrig, mens du klipper græs. 
• Brug kraftigt, skridsikkert fodtøj. 
• Hold børn og dyr væk fra klippeområdet. 
• Undersøg plænen for fremmede genstande og el-ledninger før klipning. 
• Klip ikke plæne på stejle skråninger. Der er fare for at snuble. 
• Tjek, at alle skruer og bolte er spændt. Udskift ødelagte dele før brug. 
• Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele på plæneklipperen under brug og under 

rengøring og servicering. 

Beskrivelse af håndplæneklipperen 

Oversigt over dele: 
1) Klippedel 
2) Nederste håndtag 
3) Øverste håndtag 
4) Midterste håndtag (forbindelsesdel) 
5) Forbindelse møtrikker og bolte 
6) Græsboks 
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Samling
1) Tryk enderne på det nederste håndtag (2) ind i åbningerne på klippedelen som vist på 

tegningen (fig. 2).

Fig. 2
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2) Forbind det øverste håndtag (3) med forbindelsesdelen (4) og forbind herefter med det 
nederste håndtag (2) (Fig. 3).

3) Monter græsboksen (6) på plæneklipperen (Fig. 4).

Indstilling af klippehøjde
Indstil klippehøjden ved at flytte bagrullen vertikalt. Der er 3 højdepositioner. Fjern møtrikkerne 
og skruerne. Sæt skruerne i den ønskede højde og spænd møtrikkerne igen.

Finjuster klipperen om nødvendigt ved at løsne møtrikkerne og flytte kniven vertikalt efter 
behov. Stram møtrikkerne.

FIG.3

FIG.46
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Indstilling af knivblade 

Hvis klipperen ikke klipper jævnt, drej indstillingsskruerne, indtil knivcylinderen lige akkurat 
berører underkniven. 
 

Klipning af plæne 

Det bedste klipperesultat opnås ved at overlappe på den afklippede bane. 
 

Vedligehold og opbevaring 
• Brug ikke klipperen, hvis den er beskadiget. Tjek jævnligt knivbladene. 
• Rens klipperen med en blød børste efter brug. Brug aldrig vand eller opløsningsmidler. 
• Fjern klipperester, vend klipperen om på siden og rens afklippet græs fra knivbladene med 

en træpind. 
• Klipperen opbevares i et tørt rum. 
 
Tekniske data 
 
Klippebredde:  38 cm 
Antal knivblade: 5 stk. 
Klippehøjde:  15-42 mm 
 
 

 
Importeret af: 
Harald Nyborg A/S 
Gammel Højmevej 30 
DK-5250 Odense SV 
 

 Der tages forbehold for trykfejl. 

 

 


