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Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før plæneklipperen tages i 
brug. 

 

Brugervejledningen indeholder vigtige informationer om sikkerhed, 
samling, brug og vedligeholdelse. 
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  INFORMATION TIL EJEREN  

 
Læs og følg disse vejledninger, før plæneklipperen tages i brug. 

 

Lær maskinen at kende 

Det vil give det bedste resultat, hvis man forstår maskinens opbygning, og hvordan den fungerer. Når man 
læser denne brugervejledning, vil det give mening at sammenligne illustrationerne med maskinen. Lær  
hvor kontrolgrebene er placeret og lær brugen af dem. For at undgå ulykker, så følg instruktionerne for 
brug samt sikkerhedsanvisningerne. 

 

Vigtigt! 

Sørg for at følge samleanvisningerne i denne brugervejledning præcist. Kontroller omhyggeligt maskinen 
som angivet i denne instruktion, før den tages i brug første gang. 

 
 

  EJERENS ANSVAR  
 

1. Læse og følge reglerne for sikker brug af maskinen. 

2. Følge instruktionerne for forberedelse og samling. 
3. Kontrollere maskinen. 
4. Være sikker på, at brugeren af maskinen kender den korrekte brug af maskinen og dens tilbehør. 
5. Brug kun maskinen, når alle sikkerheds- og beskyttelsesanordninger er på plads og virkerkorrekt. 
6. Juster maskinen korrekt. 

7. Servicer kun maskinen med godkendte og originale reservedele. 

8. Overhold al service på maskinen. 

 
Advarsel! 

Motorudstødning og noget af dens indhold samt visse dele på maskinen indeholder eller kan udskille 

kemikalier, der kan være kræftfremkaldende eller kan give fødselsskader samt være skadelige for 
forplantningsevnen. Det samme er tilfældet med bly og blyforbindelser, f.eks. fra batteripoler. 
Vask hænder efter at have håndteret ovennævnte ting. 

 

  SIKKERHEDSANVISNINGER  

 
Plæneklippere kan amputere hænder og fødder og slynge genstande op. Overholdes nedenstående 
anvisninger ikke, kan det føre til alvorlige personskader og død. 

 

1. Generel brug 

1. Læs, forstå og følg alle instruktioner på maskinen og i brugervejledningen. Hav fuldstændig kendskab 

til kontrolgrebene og deres korrekte funktion, før maskinen tages i brug. 
2. Tillad aldrig, at personer, der ikke kender disse instruktioner, bruger maskinen. 
3. Husk på, at brugeren er ansvarlig for skader på andre personer og deres ejendom. 

4. Hvis der spildes brændstof, så start ikke motoren, men flyt maskinen væk fra området og undgå alt, 

der kan skabe antændelse, indtil dampene er væk. Sæt dæksel på brændstofdunk og på motorens 
brændstofbeholder. 

5. Udskift udtjente lydpotter. 

6. Før hver brug skal kniven, dens skruer og møtrikker samt hele klippesystemet inspiceres for skader. 

Udskift udtjente knive og skruer i sæt for at bevare balancen i kniven. 
7. Pas på ved maskiner med flere knive, når man drejer det ene blad, drejer det andet blad med. 
8. Brug ikke maskinen på indelukkede steder, hvor giftige kuliltedampe kan samles. 
9. Sæt ikke hænder eller fødder under roterende dele. Hold afstand til udkaståbninger. 

10. Tillad kun ansvarlige personer, der kender instruktionerne, at bruge maskinen. 

11. Inspicer løbende maskinen og det område, hvor maskinen bruges. Fjern genstande som sten, legetøj 

og pinde, der kan blive slynget op af maskinen. 
12. Vær sikker på, at der ikke er andre personer i området. Stop maskinen, hvis der kommer personer 

ind i arbejdsområdet. 
13. Brug ikke maskinen med bare fødder eller med åbne sandaler. Brug altid lange bukser og kraftigt 

fodtøj. 

14. Træk ikke maskinen baglæns, med mindre det er nødvendigt. Se ned og tilbage, før maskinen 

trækkes baglæns. 
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15. Brug aldrig maskinen uden beskyttelsesplader eller andre sikkerhedsanordninger. Afbøjningsplader 

skal være på plads. 
16. Vær ekstra forsigtig, når du trækker maskinen hen i mod dig. 

17. Løft eller bær aldrig maskinen med motoren kørende. 

18. Stop motoren og fjern tændkablet, før der fjernes blokeringer eller udkastet renses. Dette gælder 

også, når maskinen rengøres eller serviceres. 
19. Nedsæt hastigheden, før motoren stoppes, og luk for brændstofventilen, hvis motoren er forsynet 

med en sådan, når brugen af maskinen er forbi. 

20. Følg producentens anvisninger for korrekt brug og montage af tilbehør. Brug kun tilbehør, der er 
godkendt af producenten. 

21. Stop motoren, når grusstier, fortove eller veje skal passeres. 
22. Stop motoren, når maskinen forlades, før rengøring og før udkastet renses. 
23. Slå kun græs i dagslys eller med tilstrækkeligt kunstigt lys. 

24. Maskinen må ikke bruges, hvis man er under indflydelse af alkohol, medicin eller stoffer, der kan 
forårsage døsighed eller nedsætte evnen til at bruge maskinen sikkert. 

25. Brug ikke maskinen i vådt græs. Hav et godt fodfæste, hold godt fast i maskinen og gå altid, løb 
aldrig. 

26. Hvis maskinen begynder at vibrere unormalt, så stop omgående motoren og find årsagen. Vibrationer 

er altid en advarsel om, at noget er galt, f.eks. at kniven er beskadiget, at knivskruerne er løse, eller 

at motorens skruer er løse. 
27. Brug altid beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse for at beskytte øjnene mod opslyngede genstande. 

28. Planlæg græsslåningen, så der ikke slynges slået græs ud på fortove, veje eller omkringstående 

personer. 

29. Rammes en fremmed genstand, skal motoren stoppes. Fjern tændkablet. Undersøg kniven og 

maskinen for skader. Skader skal repareres, før maskinen bruges igen. 
30. Hold udstødning og serviceåbninger på maskinen lukket under brug. 

 

2. Græsslåning på skråninger 

Græsslåning på skråninger er en væsentlig årsag til skrid- og faldulykker, der kan resultere i alvorlige 
skader. Græsslåning på skråninger kræver ekstra opmærksomhed. Hvis du føler dig utryg ved at slå græs 
på en skråning, så lad være. 

 

Gør sådan: 

Kør på langs ad skråningen, aldrig op og ned. Slå ikke græs på stejlere skråninger end skråninger med en 
hældning på 15 grader. Se den specielle guide for slåning på skråninger senere i denne vejledning. 
Fjern genstande som sten, grene o.l. 

Pas på huller, spor og forhøjninger. Højt græs kan skjule forhindringer. 

Stop kniven, hvis maskinen skal vippes for at blive transporteret over andre overflader end græs. 
 

Vigtigt! 

Slå ikke græs i nærheden af afløb, grøfter eller volde. Man kan miste fodfæstet og balancen. 

 

Vip ikke maskinen ved start eller ved tilkobling af motoren. Hvis maskinen skal vippes for at starte, så vip 
ikke maskinen mere end højst nødvendigt og vip den del, der vender væk fra brugeren. 
Start ikke motoren, hvis du står foran græsudkastet. 

 

3. Børn 

Der kan ske alvorlige ulykker, hvis brugeren ikke er klar over, at der er børn til stede. Børn er ofte 
nysgerrige for at se, at der slås græs. Tro aldrig på, at børn er der, hvor du sidst så dem. 

 
1. Hold børn ude af arbejdsområdet og lad en ansvarlig voksen holde øje med dem. 
2. Vær årvågen og stop maskinen, hvis der kommer børn ind i arbejdsområdet. 

3. Hvis maskinen trækkes baglæns, så vær opmærksom på mindre børn bag dig. 

4. Lad aldrig børn bruge maskinen. 

5. Vær ekstra opmærksom, når du nærmer dig blinde hjørner, krat, træer og andre ting, der kan hindre 

udsynet. 
 

4. Service 

1. Vær ekstra forsigtig ved omgang med benzin og andre brændstoffer. De er brandfarlige, og dampene 

kan eksplodere. 
a. Brug kun godkendte beholdere til benzin. Skru aldrig dækslet af benzinbeholdere eller påfyld 

benzin, mens motoren kører. Lad motoren køle af, før der påfyldes benzin, og ryg ikke. 
b. Tank aldrig maskinen op indendørs. 
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c. Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild. 
d. Hvis brændstoffet skal tappes af, så gør det udendørs. 

2. Lad ikke motoren køre indendørs eller i et indelukket område. 

3. Foretag ikke reparationer eller justeringer som f.eks. højdeindstillinger, mens motoren kører. Fjern 

tændkablet og hold det væk fra tændrøret for at undgå utilsigtet start. Brug altid beskyttelsesbriller 
ved justeringer. 

4. Hold skruer og møtrikker, specielt knivskruerne, godt tilspændt, og hold generelt maskinen i orden. 

5. Lav aldrig ændringer på sikkerhedsanordningerne, men kontroller, at de er i orden og virker. 

6. Reducer brandfare ved at holde motor, lydpotte og opbevaringssted fri for grene, blade og andet 

brændbart affald. Lad motoren køle af, før maskinen sættes til opbevaring. Tør spildt brændstof og 
olie op. 

7. Stop maskinen, hvis den rammer en fremmed genstand, og undersøg maskinen. Reparer, hvis 

nødvendigt. 
8. Foretag aldrig højdejusteringer, mens motoren kører. 

9. Kontroller jævnligt maskinens komponenter og udskift, hvis nødvendigt, med originale reservedele. 

10. Kniven er skarp og kan skære. Pak noget om kniven eller brug kraftige handsker, hvis kniven skal 

skiftes eller serviceres. 

11. Foretag ikke ændringer på motorregulatoren og lad ikke motoren køre med for højt omdrejningstal. 

Det kan ødelægge motoren. 
12. Kontroller jævnligt kniven for revner og hakker. En kniv, der er bøjet eller beskadiget, skal omgående 

udskiftes. For sikkerhed og gode skæreevner, skal kniven udskiftes for hvert 2. år. Kontroller jævnligt 
knivens og motorens fastspændingsskruer. 

13. Brug kun originale reservedele. 

 
  GUIDE TIL SIKKER GRÆSSLÅNING 

 
Det er vigtigt at lære forskellen mellem rigtig og forkert brug og sikker og usikker græsslåning. Læs de 
følgende sider omhyggeligt. De kan hjælpe dig. 

 

Er brugeren af maskinen uerfaren, ikke ordentligt instrueret eller har ikke læst 
brugervejledningen og instruktionerne på selve maskinen, før maskinen tages i 

brug, kan det resultere i usikker brug, der kan bringe brugeren, omkringstående 
og maskinen i fare. 

 

Sørg for, at alle, der skal bruge maskinen, får læst instruktionerne og har fået 
at vide, hvordan man bruger maskinen på sikker måde. 

 

Maskinen er produceret til at yde god service og holdbarhed i private haver. Hvis maskinen ikke bliver 
korrekt serviceret og vedligeholdt eller brugt på ukorrekt måde i uegnet terræn, vil maskinens ydeevne og 
sikkerhed blive reduceret. 

 

Korrekt tøj sammen med sikkerhedsbriller og kraftigt fodtøj er en vigtig del af 
sikker græsslåning. Skjorte og bukser, der dækker arme og ben, kan stoppe eller 

afbøje opslyngede genstande. 
 

Øv dig med plæneklipperen, før du rigtigt begynder at slå græs. Vælg et stort åbent areal. Lær placeringen 
og funktionen af de enkelte kontrolgreb. Det er vigtigt, at kniven kan stoppes hurtigt i nødstilfælde. Lær 
hvordan græsset slås, og hvordan du altid har kontrol over maskinen. 

 

Mange græsslåmaskiner startes manuelt ved at trække i startsnoren. Sørg for godt fodfæste og hold 

fødderne væk fra kniven. Hold starthåndtaget med et fast greb, og sno aldrig startsnoren om hånden eller 
fingrene for at få ”bedre greb”. 

 

Maskinen er beregnet til at bruges af én person. Slå altid græs alene og 

sæt aldrig personer på maskinen. 

 

Slå ikke græs, hvis græsset er vådt. Det kan udløse en ulykke. Det kan 
også skade maskinen og gøre skade på græsplænens groning. Vådt græs 
er glat og kan være skyld i, at brugeren falder, og maskinen vælter, så 
man kan komme til skade på kniven. Vådt græs har en tendens til at 
forstoppe græsudkastet. Vådt græs lægger sig i klumper på plænen og 

hindrer groning. En våd maskine kan udvikle rust, der reducerer levetiden. 
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Når du kigger hen over plænen, så tænk på, om der ligger ting, der ikke kan 
flyttes såsom store sten og rør, så du kan undgå dem, når du skal slå græs. 

Disse ting kan beskadige maskinen og forårsage skader på brugeren og 

omkringstående. Tag en affaldsspand og gå hen over plænen. Saml løse 
genstande som sten, legetøj, tråd osv. op. Disse ting kan også beskadige 
maskinen og slynge ting op. Maskinens kniv roterer meget hurtigt og kan 
slynge sten op med stor kraft over lang afstand. Disse genstande kan slå 
ruder i stykker og forårsage kvæstelser. Ofte er det omkringstående, børn 
eller dyr, der bliver ramt af disse genstande. Hold personer og kæledyr på afstand fra 
arbejdsområdet. Ret ikke maskinens udkast i retning af personer. At planlægge sin 

græsslåning kan både reducere risikoen for skader og gøre plænen lettere at rydde op 
efter slåningen. 

 

Hvis der er grøfter, mure, væsentlige skråninger og andet i vejen for græsslåningen, så 
planlæg hvordan du får slået omkring disse risikoområder. Skråninger og højt græs skal 
slås forsigtigt, og områder med højt græs skal måske slet ikke slås med en 
plæneklipper. Slå skråninger på langs, ikke op og ned, så du og maskinen ikke 
kolliderer, hvis du falder. Slå ikke skråninger med en hældning på mere end 15 grader. 

 

Vær sikker på, at maskinen er samlet korrekt efter instruktionerne i brugervejledningen. Kontroller også, 

selv om maskinen er samlet ved købet. Er alle skruer og møtrikker tilspændt korrekt? Er der olie på 
motoren? Disse ting skal kontrolleres jævnligt i maskinens levetid. 

 

Maskinen har en benzinmotor. Benzin er farligt. Opbevar kun benzin i godkendte beholdere, og opbevar 
ikke store mængder. Sluk cigaretter o.l., før benzin håndteres. Opbevar maskinen og benzin i godt 
ventilerede rum væk fra mulige antændelseskilder. Hvis maskinen skal opbevares i længere tid, så tøm 
brændstofbeholderen for benzin. Dette reducerer risikoen for brand og holder beholderen fri for rester fra 
gammel benzin, hvilket forbedrer maskinens ydelse. 

 

Flyt maskinen udendørs, før der påfyldes benzin. Brug en tragt og tør spildt 
benzin op. Husk, at benzin udvider sig ved højere temperaturer, så efterlad 

plads i brændstofbeholderen, så benzinen kan udvide sig. Brug altid et 
ordentligt og tæt dæksel. Påfyld aldrig benzin på maskinen med motoren 
kørende eller varm efter brug. 

 

Fjern tørt græs og planterester fra maskinen. Når maskinen holdes ren vil det forbedre ydelsen, hjælpe 
motoren med at afkøle og forlænge levetiden på bevægelige dele samt minimere risikoen for brand. Det 
tager ofte kun få sekunder for motoren og udstødningen at blive varm. Berør ikke disse dele, når motoren 

kører. Stop motoren og lad den køle af før enhver servicering af maskinen. Husk, at benzindampe kan 
være farlige. Brug aldrig maskinen indendørs eller i aflukkede områder. 

 

Husk, at maskinen ikke er legetøj, og at den ikke er for børn eller enhver 
anden, der ikke har kendskab til at bruge maskinen. Som ethvert andet 
stykke værktøj, kan maskinen være farlig, hvis den ikke er samlet korrekt 
eller er misligholdt. Pas på hænder og fødder. Stik aldrig hånden ind i 
udkaståbningen. Behandl altid maskinen, som om kniven roterer. Forsøg 
aldrig at justere ting, bortset fra karburatoren, mens motoren kører. 

 

Brug kun tilbehør, der er beregnet til maskinen. Brug af forkerte dele kan 

forringe sikkerheden både for maskinen og for delen, og det kan ødelægge 
maskinen. Læs og følg vejledningen, der kommer sammen med delen. 

Brug kun originale reservedele og godkendte erstatninger for originale 

reservedele. Vælg et serviceværksted, hvis du har brug for hjælp. Hvis du selv 
foretager service, så følg instruktionerne i brugervejledningen. 

 

Husk, at børn og kæledyr nogle gange bliver tiltrukket af, at der bliver slået 
græs. Vær specielt opmærksom rundt om buskadser, eller hvis du går baglæns. 
Hvis overhovedet muligt, så slå ikke græs, når du går baglæns. Det er farligt, 
fordi dit udsyn er begrænset, og kniven er også beregnet til at klippe, når der 
køres fremad, så klippeydelsen reduceres ved baglæns kørsel. 

Efterlad aldrig maskinen med motoren kørende. Sluk motoren og stil maskinen, 
så den ikke kan køre. 
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Vær opmærksom på, at du kan blive træt, når du har slået græs i længere tid. Så kan dine reaktioner 
være blevet langsommere og din opmærksomhed slækket. Hvis det er meget varmt, så pas på ikke at 

blive dehydreret. Hold ofte hvil. Lad være med at slå græs, hvis du er ophidset, træt eller på anden måde 

ikke kan give græsslåningen din fulde opmærksomhed. Brug ikke maskinen, eller noget andet værktøj, 
hvis du har drukket alkohol. 

 
Hvis vejret bliver værre, mens du arbejder, så stop og gør det færdigt senere. 

Græsslåning i regnvejr kan være farligt. Søg i ly, hvis det bliver tordenvejr. I 
meget tørre perioder kan dine sikkerhedsbriller ikke bare beskytte øjnene mod 
opslyngede genstande, man også mod pollen i øjnene. 

 

Maskinen er udstyret med adskillige sikkerhedsanordninger, som er vigtige for brugeren og for 
omkringstående. Disse anordninger må aldrig sættes ud af funktion eller ændres. Hvis en 
sikkerhedsanordning bliver sat ud af funktion, bliver mistet eller ødelagt, skal den repareres eller 
udskiftes, før maskinen tages i brug igen. 

 

Motorens max. hastighed er indstillet fra fabrikken, så lad være med at ændre på regulatoren på nogen 
måde. Vælg den kørefart, der passer til terrænet og græssets højde. Løb aldrig eller gå meget stærkt for 

at få det overstået i en fart. Nedsæt kørehastigheden og vær ekstra forsigtig på skråninger. 

 

Det er sikrest at slå græs i dagslys, men hvis du er nødt til at slå græs uden for 
dagtimerne, så sørg for godt kunstigt lys. 

 

Maskinen vil kræve service og justeringer før og efter brug som enhver anden maskine. 
Serviceintervallerne er grundlæggende baseret på antal drifttimer, men 
serviceintervallerne kan variere efter omstændighederne. Se i brugervejledningen for 
detaljer. Foretag aldrig justeringer, bortset fra på karburatoren, med motoren kørende. 
Efter at maskinen er stoppet, så fjern altid tændkablet for at undgå utilsigtet start, 
mens maskinen serviceres. 

 

Hvis maskinen støder på en fremmed genstand, så stop maskinen og undersøg 
for beskadigelser. Foretag nødvendige reparationer før start. Hvis maskinen 
begynder at vibrere unormalt, så stop omgående motoren og find årsagen. 
Vibrationer er generelt et tegn på, at noget er forkert. Hold alle skruer og 
møtrikker korrekt tilspændt. 

 

Kontroller kniven og dens befæstigelse jævnligt. Hvis kniven rammer en hård 

genstand, så kontroller for deformationer og revner, og udskift kniven hvis nødvendigt. Udskift kniven 
hvert andet år for sikkerhedens skyld. En skarp kniv reducerer belastningen på motoren og klipper 
græsset mere rent. Tænk på, at kniven altid er tæt på ydersiden af klippehuset. Det bedste klipperesultat 
for maskiner med sideudkast opnås ved at køre med venstre side af klippehuset mod det græs, der skal 
slås. 

 

Undgå at klippe græsset for kort, hvilket kan dræbe græsplanterne og få græsset til at blive gult samt få 
plænen til at se brun ud. Brug den lave klippehøjde i kolde perioder, hvor græsset er saftigt. Brug høj 
klippehøjde i tørre perioder. Slåning med en sløv kniv og lav motorhastighed kan beskadige og trævle 
græsplanterne og kan også rive planterne op med rødder. Det kan få plænen til at se kedelig og brun ud få 
dage efter slåning. Slå altid med hastighedskontrollen i FAST-position. Ændr slåningsmønstret en smule 

hver gang. Hvis ikke, kan der dannes ”slåningsspor ”, og udkastet vil samle sig på de samme steder. 
 

Servicer ikke maskinen på plænen. Spildt olie og benzin kan ødelægge græsset. 

 

Ved meget højt græs skal græsset slås af to gange med forskellig klippehøjde. Man kan også køre ganske 

langsomt igennem det høje græs, så maskinen kan nå at rense sig selv, mens der køres frem. 
 

Slå altid græs ved at skubbe maskinen, træk den ikke. Når man skubber, så er brugeren bag maskinen, 
hvilket er sikkert og giver den bedste kontrol. Når maskinen skubbes, kan man også se nøjagtigt, hvor 
man kører hen. Der kan være situationer, hvor man må trække maskinen baglæns. Pas på, at dine fødder 
er væk fra maskinen, stå godt væk fra maskinen med godt fodfæste og gå tilbage skridt for skridt, mens 
du ser dig tilbage. Gå tilbage til normal slåning snarest. 

 

Husk, at maskinen kan være farlig. Følg anvisningerne i brugervejledningen nøje. 
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  SPECIFIKATIONER 
 
 

Model nr. 16304 / M510I-T6 

Motor Benzinmotor 2,6 kW 

Motoromdrejningstal 3000 min-1
 

Klippebredde 50,1 cm 

Justerbar klippehøjde 28,2–74,5 mm 

Garanteret maks. lydeffekt 97,0 dB(A) 

 
 

  FØLG DISSE TRIN  

 
Før græsslåning 
 Vær rigtigt påklædt. Brug kraftige sko, ikke sandaler eller tennissko. 
 Undersøg kniven. En kniv, der er bukket, revnet eller ødelagt, skal udskiftes med en original kniv. 

 Påfyld benzin udendørs. Tør spildt benzin op. 
 Læs og følg brugervejledningen og instruktionerne for motor og tilbehør. 
 Udstødningsdampe er giftige. Start motoren udendørs. 
 Instruer børn om at holde sig væk fra arbejdsområdet. 
 Slå ikke græs uden tilstrækkeligt lys. 

 Saml løse genstande op og fjern dem fra arbejdsområdet. 

 

Mens du slår græs 
 Se efter faste genstande og undgå dem. De kan ødelægge maskinen. 
 En varm motor og udstødning kan give forbrændinger. Undgå at berøre dem. 
 Skrænter og skråninger skal slås med forsigtighed. Se guiden senere i vejledningen. 

 Mangel på dagslys og kunstigt lys er grund til at stoppe slåningen. 

 Undersøg maskinen, kniven og andre dele for beskadigelser, hvis maskinen har ramt en fremmed 
genstand, eller hvis der opstår unormale vibrationer. 

 Foretag aldrig justeringer eller reparationer uden at have stoppet motoren. Fjern tændkablet. 
 Se efter trafik, hvis du er nær en vej. Hold udkastet væk fra veje. 

 Undgå områder med usikkert greb i for hjulene. Se nedad og bagud, før du går baglæns. Pas på mindre 
børn. 

 Forøg klippehøjden i kraftigt græs. Stop motoren, hvis der skal fjernes tilstopninger fra udkastet. 
 Fjern aldrig sikkerhedsanordninger. 

 Påfyld ikke benzin på en varm motor. 

 

Efter græsslåning 

 Lad maskinen køle af, før den sættes væk i et lukket rum. 
 Tørt materiale på maskinen er farligt. Fjern græsrester, blade, smørefedt og olie, før maskinen sættes 

væk. 
 Rengør tilbehør. 
 Fjern tændkablet for at undgå utilsigtet start. 

 Vær opmærksom på, at maskinen ikke opbevares nær antændingskilder. Benzindampe kan forårsage 
en eksplosion. 

 Brug kun originale eller producentgodkendte reservedele. 
 Tøm brændstofbeholderen, hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid. 
 Instruer børn om, at de skal holde sig på afstand af maskinen. Den er ikke legetøj. 

 Opbevar aldrig benzin nær antændelseskilder og brug altid en godkendt beholder. Hold børn væk fra 
benzin. 

 Foretag smøring som angivet i brugervejledningen. Se ”Smøring”. 

 

Vigtigt! Læs brugervejledningen og opbevar den til senere brug. 
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Advarsel! 
 

Se efter dette symbol, der betyder vigtige sikkerhedsanvisninger. Det betyder Vær på vagt – din sikkerhed 
er på spil. 

 
 

  SAMLING 

 
Læs og følg instruktionerne for samling og justering. 

Alle samlingsdele findes i posen. Smid ingen dele væk, indtil maskinen er samlet. 

    Fjern tændkablet, før samling begyndes. 

OBS! Moment måles i footpounds (eng.) og Nm (metrisk). Skruer og møtrikkers tilspændingsmoment 
angiver, hvor meget en skrue/møtrik skal spændes. Tilspænding sker med en momentnøgle. 

 

Samling af afbøjningspladen til udkastet 
 

    Afbøjningspladen er nødvendig for din sikkerhed og beskyttelse. Brug ikke plæneklipperen, hvis 
afbøjningspladen ikke er monteret eller monteret forkert. 

 
Skru afbøjningspladen på maskinen med skruer og møtrikker (fig. 1). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Samling af håndtaget 

1. Før enderne af det 

nederste håndtag ind 
i håndtagsbeslaget på 
maskinen (fig. 2). 

2. Fastgør hver side af 

håndtaget til 
maskinen med 
vingeskrue, skive, 

afstandsstykke og 
møtrik (fig. 2). 

3. Saml den øverste del 
af håndtaget med den 
nederste del med 
vingeskruer og 

låsemøtrikker (fig. 3). 

Møtrik 15x116 Skrue 1x121 

Afbøjningsplade 
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Afsluttende samling 

Kontroller, at samlingen af håndtag, hjul og kontrolgreb er korrekt. Kontroller, at alle skrueforbindelser er 

tilspændt korrekt, og at motorens stopgreb fungerer korrekt. 

 

  BRUG 

 
Stopgrebet 

Når stopgrebet slippes, stopper motoren og kniven automatisk. Når motoren skal startes, skal stopgrebet 

holdes op imod håndtaget (fig. 5). 
 

Før stopgrebet op og ned nogle gange, før motoren startes for at sikre, at kablet let kan bevæges. 
 

 
Stop af motoren 

For at stoppe motoren slippes stopgrebet. Fjern tændkablet for at undgå, at motoren kan startes. 

Hvis motoren ikke vil stoppe, så hold en skruetrækker mod tændrøret og motorens køleribber. 

Tændkredsløbet vil nu kortslutte og motoren stoppe. Kontroller stopgrebets kabel, før motoren startes 

igen. Kontroller, at kablet er samlet korrekt. Udskift kablet, hvis det er bøjet eller ødelagt. 
 

Start af motoren 
 

    Kniven roterer, når motoren kører! 

Kontroller, at stopgrebets kabel bevæger sig frit ved at bevæge det flere gange, før motoren startes. 

 

Motoren har ikke et gashåndtag til at regulere motorhastigheden. Motoren er indstillet til at køre på den 
bedste hastighed til at klippe græs og til den længste levetid. 

 

1. Kontroller olien. 

2. Fyld blyfri benzin på tanken. Kontroller at benzinen er ren. 
Benzin med bly vil give aflejringer og forkorte ventilernes 
levetid. 

Brug ikke metanol eller metanolblandet benzin. Brug ikke 
Premium eller tilsvarende benzin. 
Brug altid en beholder, der er godkendt til benzin. Ryg ikke 
mens der påfyldes benzin. Påfyld ikke benzin i et lukket 
område. Stop motoren og lad den køle af i flere minutter 
før der tankes op igen. 

3. Kontroller at tændkablet sidder på tændrøret. 

4. Stå bag maskinen (fig. 6). Brug en hånd til at holde 
stopgrebet og den anden hånd til at tage fat om 

starthåndtaget. 
5. Træk hurtigt i starthåndtaget og slip det langsomt igen. 

6. Hvis motoren ikke starter efter 5-6 træk, så se kapitlet ”Problemløsning”. 

I koldt vejr er det nødvendigt at trykke på tipperen på luftfilteret før der trækkes i starthåndtaget. 

Dette vil pumpe brændstof direkte fra karburatoren ind i forbrændingskammeret. 
 

Temperatur Tryk - gange 

< 0℃  2～3 

0℃～10℃  1～2 

10℃～20℃  0～1 

> 20℃ 0 

Start position 

Stop position 
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Påfyld olie før start 
Påfyld 0,5 l SAE30 motorolie, før maskinen tages i brug. 

Kontroller efterfølgende oliestanden før hver start. Påfyld olie hvis nødvendigt. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Plæneklipperen er leveret uden olie. 
 

OBS! Overfyld ikke motoren med olie, da den så vil ryge ved start, og motoren kan også beskadiges. 

 Plæneklipperen skal stå på et plant underlag. 
 Tag oliepinden ud af påfyldningsrøret. 
 Påfyld olie og sæt oliepinden fast i røret igen. 

 
Vigtigt! 
Kontroller oliestanden før hver start. Efterfyld til ”full” markeringen på oliepinden. 

Skift olie for hver 25 driftstimer eller før hver sæsonstart. Du kan eventuelt være nødt til at skifte olie 

oftere, hvis maskinen bruges i snavsede eller støvede omgivelser. Se afsnittet ”Olieskift” i 
brugervejledningen. 

 

Justering af klippehøjden 
 

ADVARSEL: Kniven vil rotere, når motoren kører. Før klippehøjden indstilles, stop 
motoren og fjern tændkablet fra tændrøret. 

 

For at ændre klippehøjden, skiftes positionen på justeringsarmene på hvert hjul (se figur 8). Sørg for, at 

hver justeringsarm er i samme position, så plæneklipperen klipper plant. 
 

1. Frigør justeringsarmen. 

2. Flyt justeringsarmen til en anden position. 

 

 

Øverste grænse 

Nedre grænse 
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  VEDLIGEHOLDELSE 

 
Brug disse anvisninger til at holde maskinen i god stand. 

 
Før enhver inspektion og reparation af maskinen (undtagen karburatoren), skal tændkablet 

fjernes fra tændrøret. 
 

Smøring 
Smør hjulene og andre drejelige dele med motorolie for hver 25 drifttimer. 

 

OBS! Smør ikke stopgrebets kabel. Kablet kan så ikke bevæge sig frit og vil ødelægges. 
 

Rengøring af knivhuset 
Kniven vil køre, så længe motoren kører. Stop motoren og fjern tændkablet før rengøring. 

Græs og andre blad- og planterester kan forhindre, at maskinen arbejder korrekt. Rengør knivhuset efter 
hver slåning. 
1. Stop motoren. 
2. Fjern tændkablet 

3. Rengør over- og underside af knivhuset. 

 

Gnistfang 

Hvis udstødningen er forsynet med gnistfang, skal det vedligeholdes jævnligt. 

 

Kniven 
 

    Før du inspicerer kniven eller dens befæstigelse, så fjern tændkablet. Hvis kniven rammer en 

genstand, så stop omgående motoren. 
 

Kniven skal jævnligt kontrolleres for slitage og skader som f.eks. revner. Kontroller også jævnligt skruen, 

der holder kniven fast. Hold skruen tilspændt. Stop motoren, hvis kniven rammer en genstand. Kontroller 
både kniven og dens befæstigelse. Kontroller, om kniven er bøjet, har fået revner eller er ødelagt. Hvis 
kniven er beskadiget, skal den udskiftes, før maskinen tages i brug igen. 
Udskift kniven hvert 2. år for sikkerhedens skyld. Hold kniven skarp. En sløv kniv vil forårsage skader på 

græsset, så enderne af græsstråene bliver brune. 

 

Udskiftning af kniven 
Kniven er skarp, brug handsker! 
1. Tøm benzinbeholderen. 

2. Løft den side af maskinen, hvor maskinens lydpotte eller 

tændrør sidder. 
3. Brug et stykke træ til at forhindre, at kniven drejer. 

4. Skru skruen, der holder kniven, af. 

5. Kontroller kniven som anført ovenfor. Udskift en nedslidt 
eller ødelagt kniv med en original kniv. 

6. Monter den nye kniv med de drejede ender opad, som 

vist på fig. 11. Hvis kniven monteres omvendt, kan den 
ikke klippe ordentligt. 

7. Fastgør kniven med den originale fjederskive og skrue. 
Fjederskivens yderkant skal ligge an mod kniven. 

8. Tilspænd skruen med et tilspændingsmoment på 40 Nm. 

 

 

 

 

 

Hold altid kniven skarp. 
 

Kontroller jævnligt 

tilspændingen på knivskruen. 

 

En løs skrue eller en løs kniv 
kan forvolde alvorlige 
personskader. 
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Slibning af kniven 
 

OBS! Hvis kniven ikke er korrekt afbalanceret, skaber det vibrationer, der kan beskadige maskinen. 

En kniv med revner eller andre skader kan være skyld i ulykker. 
 
1. Slib kniven to gange om året eller efter hver 25 timers drift. 
2. Slib ikke kniven, mens den sidder på maskinen. Demonter kniven som vist ovenfor. 

3. Rengør kniven med børste, sæbe og vand. Undersøg kniven og se efter revner, hakker eller andre 

beskadigelser. Hvis kniven er bøjet, udslidt eller ødelagt, skal den udskiftes med en original kniv. 
4. Slib kniven med en fil og bibehold dens originale affasede kant (fig. 12). 

 

 

 
Kontroller klipningen 

Test maskinen på et lille område. Hvis klipningen ikke er lige, eller der ikke kommer græs i udkastet, kan 
årsagen være: 1. Kniven er bøjet eller ødelagt, 2. Kniven er ikke skarp, 3. Kniven er nedslidt, 4. 
Knivbefæstigelsen er knækket. Løs problemet, før klipning fortsættes. 

 

Olieskift 

1. Lad motoren køre et øjeblik for at varme olien op, så den er 

lettere at tappe af. 
Stop motoren og lad den køle lidt af. 

2. Tag tændrørskablet af og hold det væk fra tændrøret. 

3. Fjern olieaftapningsskruen (A), mens motoren stadig er lidt 

varm, og tap olien af i en egnet beholder. 
4. Rengør olieaftapningsskruen, før den skrues i igen. 

5. Sæt maskinen på et plant underlag. Tag oliepinden op. 
Påfyld 0,3 l af den foreskrevne olie op til oliepindens øverste 
markering. Påfyld ikke mere! 

6. Sæt oliepinden på plads igen. 
A
 

 
OBS! Undgå hudkontakt med brugt motorolie. Vask hænderne med sæbe efter olieskift. 

 

OBS! Olie er et farligt spildprodukt. Det skal afleveres på genbrugspladsen og må ikke 

bortskaffes med husholdningsaffald. 
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Tændrør 

Lad motoren køle af og fjern tændrøret. Rengør det med en metalbørste. Brug et søgerblad til 

at indstille gnistgabet til 0,75 mm. Skru tændrøret i igen og pas på ikke at spænde det for 

hårdt. 
 

 
 
 

Luftfilter 

Clips dækslet over luftfiltret af. Fjern filterelementet af skumgummi og papirfilteret. 

Skumgummifiltret kan rengøres med lunkent vand og mildt rengøringsmiddel. Filtret skal være 

tørt, før det isættes. 
Papirfiltret kan børstes forsigtigt, men skal udskiftes, hvis det er udtjent. 

Sæt filterdækslet på, mens filtrene rengøres, da der ellers kan komme urenheder i 

luftindsugningen. 

 

      Papirfilter 

Aftapning af brændstof fra brændstoftank og karburator 

1. Placer en beholder godkendt til benzin under karburatoren og brug en tragt for at undgå 

spild. 
2. Skru drænskruen af, og før armen til benzinventilen til ON-position. 

3. Efter at benzinen er løbet over i beholderen, skru drænskrue og skive på igen, spænd 

skruen sikkert til. 
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  OPBEVARING 

Obs! Tøm ikke benzin af indendørs, nær ild eller mens du ryger. Benzindampe kan eksplodere. 
 

1. Tøm benzinbeholderen. 
2. Lad motoren køre, indtil der ikke er mere benzin i karburatoren. 

3. Tap motorolien af, mens motoren er varm. Fyld krumtaphuset med ny olie. 

4. Skru tændrøret af cylinderen. Fyld ½ dl olie i cylinderen. Træk langsom i starthåndtaget, så stemplet 

bevæger sig og fordeler olien. Skru tændrøret i igen. 
5. Rens græs og snavs af cylinderens køleribber. 

6. Rengør bunden af knivhuset. 
7. Rengør maskinen for at bevare malingen. 

8. Sæt maskinen på et tørt sted med god ventilation 
 

  PROBLEMLØSNING 

 
Hvis motoren ikke starter 
1. Kontroller, at motoren er påfyldt ren benzin. Brug ikke gammel benzin. 
2. Tryk tipperen, hvis vejret er koldt. 
3. Kontroller, at tændkablet sidder på tændrøret. 

4. Juster karburatoren, se Motorinstruktionsbogen. 

5. Der er for meget benzin i cylinderen. Motoren er ”druknet”. Skru tændrøret af og tør det af. 

Hold stopgrebet op imod håndtaget. Skru tændrøret i. Træk i starthåndtaget flere gange. Sæt 
tændkablet på tændrøret. Start motoren. 

6. Motoren er svær at starte i højt eller kraftigt græs. Flyt maskinen til en ren, tør overflade. 
7. Kontroller, at stopgrebet er holdt op imod håndtaget. 

8. Kontroller, at brændstofventilen er åben (ON). 
 

Motoren vil ikke stoppe 

1. Slip stopgrebet. 

2. Kontroller kablet til stopgrebet. Udskift kablet, hvis det er bøjet eller beskadiget. 
 

Motorens ydelse er dårlig 
1. Kontroller klippehøjden. Forøg klippehøjden, hvis græsset er højt. 
2. Kontroller bunden af knivhuset. Rens knivhuset for græs og planterester. 

3. Kontroller tændkablet. Kablet skal være tilsluttet. 

4. Rens cylinderens køleribber for græs og snavs. 

5. Kontroller karburatorjusteringen. Se Motorinstruktionsbogen. 

Karburator 
Filter til brændstof 

Bolt i ansigtet 
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6. Kontroller tændrørets gnistgab. Det skal være 0,75 mm. 
7. Kontroller motorolien, efterfyld hvis nødvendigt. 

8. Kontroller luftfiltret. 
9. Benzinen er gammel. Tøm beholderen og rengør den. Fyld ny, ren benzin på. 

 
Unormale vibrationer 
1. Demonter kniven og undersøg den. Se ”Vedligeholdelse”. 
2. Kontroller, at kniven ikke er bøjet eller brækket. En ødelagt kniv er farlig og skal udskiftes! 
3. Kontroller knivbefæstigelsen. Udskift hvis ødelagt. 

4. Hvis vibrationerne fortsætter, så kontakt et plæneklipperværksted. 

 
Græsset vil ikke kastes ud 
1. Rengør bunden af knivhuset. 

2. Kontroller kniven. Demonter kniven og slib den. 

 

Græsset klippes ikke lige 

1. Kontroller højdeindstillingen på hvert hjul. Indstillingen må være ens for alle hjul. 
2. Kontroller, at kniven er skarp. 
3. Kontroller, at kniven ikke er bøjet eller brækket. En beskadiget kniv er farlig og skal udskiftes. 

4. Kontroller knivbefæstigelsen, udskift hvis ødelagt. 

 

 
 

En 15 grader skråning er en bakke, der forøger højden med ca. 77 cm på 3 meter. 
En 10 grader skråning er en bakke, der forøger højden med ca. 52 cm på 3 meter. 

 

Vær ekstremt forsigtig og undgå pludselige drejninger og manøvrer. Følg anvisningerne i denne 
brugervejledning om græsslåning på skråninger. Gå altid på langs af skråningen og aldrig op og ned. 

 
 

GARANTI / REKLAMATIONSRET 
 

Der ydes to års reklamationsret på dette produkt, såfremt der ikke er tegn på uhensigtsmæssig brug. Ved 

ethvert tegn på vold, uhensigtsmæssig brug, uautoriserede reparationer eller lignende bortfalder 
reklamationsretten uden videre. 

 
 

 

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

 
Der tages forbehold for trykfejl. 

  



 

 


