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DK: Læs brugsanvisningen før brug!

SE: Läs bruksanvisningen före 
användning!

DK: Brug høreværn!

SE: Använd hörselskydd!

DK: Brug arbejdshandsker!

SE: Använd arbetshandskar!

DK: Brug øjenværn!

SE: Använd ögonskydd!

DK: Brug støvmaske!

SE: Använd munskydd!

DK: Brug egnet fodtøj!

SE: Använd lämpliga skor!

DK: Hold fødder på sikker afstand af 
de roterende knive.

SE: Håll fötter på säkert avstånd från 
de roterande knivarna.

DK: Støjniveau LWA i dB iht. 
Støjdirektivet.

SE: Bullernivå LWA i dB enligt 
Bullerdirektivet.98
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DK

Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af 
din nye havehavefræser, beder vi dig 
gennemlæse denne brugsanvisning, før du 
tager havefræseren i brug. Vi anbefaler dig 
desuden at gemme brugsanvisningen, hvis 
du senere skulle få brug for at genopfriske 
din viden om havefræserens funktioner. 

Tekniske data

Motor: 4-takts 3,8 kW, 196 CC

Brændstof: 95 oktan blyfri benzin

Motorhastighed:  3.600 o/min

Arbejdsbredde:  30/50/85 cm

Arbejdsdybde: 35 cm

Gear: 1 frem, 1 bak

Brændstoftank: 3,6 l

Motorolietank: 0,6 l

Vægt, tør: 51 kg

Lydniveau: 98 db

Lydtryk, L
pA

: 85,3 dB(A), K: 3 dB(A)

Lydeff ekt, L
wA

: 98 dB(A), K: 3 dB(A)

Vibration: 6,2 m/s2, K=1,5 m/s2

EURO V-motoren er godkendt efter 
Euronorm V med typenummer:  

e9*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1109*00

HAVEHAVEFRÆSER
Om vibrationsværdien

Tabellen viser, hvor lang tid man 
dagligt må udsætttes for vibration, hvis 
vibrationsbelastningen på 2,5 m/s2 ikke skal 
overskrides:

Vibration Maksimal tid

2,5 m/s2 8 timer

3,5 m/s2 4 timer

5,0 m/s2 2 timer

7,0 m/s2 1 time

10,0 m/s2 30 minutter

Særlige sikkerhedsforskrifter

Sikkerhedsforskrifter for motoren

Motoren leveres uden påfyldt motorolie. 
Husk at påfylde 0,6 liter motorolie (SAE 10W-
30) inden brug!

Motoren kører på blyfri benzin. Fyld derfor 
aldrig blyholdig benzin, diesel, petroleum 
eller lignende i tanken.

Benzin skal opbevares utilgængeligt for børn 
i en tydeligt mærket og godkendt beholder.

Aftør eventuelt spildt benzin med en tør klud 
efter brændstofpåfyldning.

Rygning og brug af åben ild under 
påfyldning af benzin er forbudt.

Påfyld aldrig benzin eller motorolie, mens 
motoren kører eller er varm.

Påfyld ikke for meget benzin eller motorolie, 
da det medfører brandfare.

Skru dækslet på brændstoftanken, og skru 
låget på beholderen efter tankning.

Opbevar brændbare materialer på sikker 
afstand af motoren, da udstødningsgasserne 
er meget varme og kan antænde 
materialerne. 
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Start aldrig motoren inden døre. 
Udstødningsgasserne indeholder kulilte 
og kulbrinte, der er livsfarligt for både 
mennesker og dyr, hvis det indåndes. 

Start aldrig motoren, hvis luftfi lteret ikke er 
monteret.

Husk altid at bortskaff e brændstof- og 
olierester samt brugte fi ltre i henhold til de 
regler, der gælder i din kommune.

Forsøg aldrig at hæve motorens hastighed 
ud over den fabriksindstillede maksimale 
hastighedhed, da det kan medføre 
personskade og skade på motoren. 

Rør aldrig ved motorens dele under eller 
lige efter brug, da de bliver meget varme. 
Hold hænder og fødder på afstand af 
de bevægelige og roterende dele ved 
start og under brug. Løft eller bær aldrig 
havefræseren, mens motoren kører.

Følg altid samtlige vedligeholdelses-
anvisninger for motoren i afsnittet 
Vedligehold.

Sørg for, at ledningen til tændrøret er 
taget af inden justering, rengøring eller 
vedligeholdelse af havefræseren.

Sluk altid motoren, inden havefræseren 
forlades.

Kontroller før brug, at havefræseren er fuldt 
funktionsdygtig og ikke udviser tegn på 
skader eller fejl. 

Sikkerhedsforskrifter for havefræseren

Brug kun havefræseren til jordbehandling. 
Den må ikke bruges til andre formål.

Havefræseren må kun bruges af ansvarlige 
personer over 18 år, som er grundigt 
instrueret i brugen af den , og som er 
bekendt med de risici, der er forbundet ved 
at bruge den. 

Brug lange bukser, sikkerhedsstøvler, 
handsker, høreværn og øjenværn, når du 
bruger havefræseren.

Hold altid tilskuere og dyr på sikker afstand 
af havefræseren, når den er i brug.

Arbejd kun i dagslys eller med tilstrækkelig 
kunstig belysning.

Hold hænder og fødder på sikker afstand 
af de roterende knive! Gå altid bag ved 
havefræseren!

Bøj dig ikke ind over håndtagene. Hold 
godt ved håndtagene på havefræseren med 
begge hænder. Hvis havefræseren rammer 
en forhindring såsom en sten eller rødder 
i jorden, kan den slå håndtagene opad og 
fremad eller til siden. Hold ikke ved andre 
steder på havefræseren, når den er i brug.

Fræs ikke jord, som indeholder mange sten, 
rødder eller andre hårde genstande. 

Fjern synlige sten, rødder og andre 
genstande fra arbejdsområdet, inden du 
påbegynder arbejdet.

Fræs ikke meget våd, mudret eller frossen 
jord. 

Fræs ikke på steder, hvor der kan være gravet 
ledninger, rør eller lignende ned i jorden

Start først knivene, når havefræseren står på 
det sted, hvor der skal fræses.

Vær særligt påpasselig, hvis du arbejder 
på skråninger, så havefræseren ikke 
vælter under arbejdet. Fræs altid på tværs 
af skråningen, aldrig op eller ned ad 
skråningen. Pas på, når du ændrer retning 
ved arbejde på skråninger. Fræs ikke på 
skråninger med en hældning på over 10 
grader.

Løb eller gå ikke for hurtigt bag 
havefræseren. Pas på, hvis du trækker 
havefræseren baglæns.

Brug ikke de roterende knive til at trække 
havefræseren fremad, når du skal køre med 
den.
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Havefræserens dele

1. Håndtag

2. Koblingsgreb til kørsel fremad

3. Låsegreb til aktivering af knive

4. Gashåndtag

5. Koblingsgreb til kørsel baglæns

6. Øverste styrdel

7. Fingerskrue

8. Nederste styrdel

9. Justeringsled til kabel

10. Strip til kabel

11. Kabel

12. Luftfi lter

13. Lyddæmper

14. Tankdæksel

15. Brændstoftank

16. Dæksel over remtræk

17. Oliepind

18. Aftapningsskrue til motorolie

19. Gearkasse

20. Stift og split til knive

21. Knive

22. Transporthjul

23. Skærm

24. Spyd

25. U-greb til indstilling af transporthjul

26. Starthåndtag

27. Benzinhane

28. Choker

29. Greb til Gasspjæld

30. Hovedafbryder til motor
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Samling og klargøring

Monter den nederste styrdel (8) på siden 
af havefræserens stel med to bolte og to 
møtrikker i hver side.

Sørg for, at kablerne er ført korrekt. Monter 
den øverste styrdel (6) på den nederste 
styrdel (8) med en bolt og en fi ngerskrue (7) 
i hver side. 

Fastgør betjeningsgrebene (2, 4, 5) på den 
øverste styrdel (6).

Fastgør kablerne (11) med strips (10).

Monter spyddet (24) i den ønskede position 
i det yderste hul bagest på havefræserens 
stel, og fastgør det med en split. Spyddet 
bestemmer, hvor langt havefræseren 
arbejder sig ned i jorden. 
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Monter skærmene (23) på havefræseren ved 
hjælp af skruer.

Monter knivene på havefræserens aksel 
med stifter og splitter (20). Arbejdsbredden 
bestemmes af den måde, som du monterer 
knivene på.

Træk U-grebet ud, og vip transporthjulene 
(22) til den ønskede position. Skub U-grebet 
ind, så transporthjulene låses fast igen. 
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Transporthjulene skal være slået op, når du 
bruger havefræseren.

Kontrol af motor før start

Kontrol af benzinstand

Skru tankdækslet (14) af. Kontroller, at 
der er tilstrækkeligt med blyfri benzin i 
benzintanken, og fyld om nødvendigt efter 
med frisk blyfri benzin.

Kontrol af motorolie

Havefræseren skal stå på et plant underlag. 
Skru oliepinden (17) løs, træk ud, tør den af, 
og sæt den i igen. Husk at skrue den fast.
Træk den ud, og afl æs oliestanden, som skal 
være mellem markeringerne på oliepinden. 
Efterfyld om nødvendigt med ny motorolie, 
og skru oliepinden fast.
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Start af motor

Foretag alle indstilling af havefræseren, 
inden du starter motoren.

Drej motorens hovedafbryder (30) til 
positionen ”ON”.

Skub benzinhanen (27) til positionen ”ON” for 
at åbne for benzintilførslen til motoren.

Hvis motoren er kold, skal du skubbe 
chokeren (28) til lukket position (”CHOKE”).

Hvis motoren er varm, skal du skubbe 
chokeren (28) til åben position (”RUN”).

Skub gashåndtaget (4) cirka 1/3 fremad mod 
positionen ”FAST” (hurtig).

Træk ud i starthåndtaget (26), til du mærker 
modstand.  Træk nu hårdt i starthåndtaget 
for at starte motoren. Lad ikke starthåndtaget 
slå ind mod motoren, men før det langsomt 
tilbage.

Når motoren er startet, skal du gradvist 
skubbe chokeren (28) tilbage til åben 
position (”RUN”), efterhånden som motoren 
bliver varm. 
Tilpas motorhastigheden ved hjælp af 
gashåndtaget (4).

Slukning af motor

Træk gashåndtaget helt tilbage mod 
positionen ”SLOW” (langsom). 

Drej motorens hovedafbryder til positionen 
”OFF”. Motoren går i stå. Skub benzinhanen 
(27) til positionen ”OFF”.
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Brug

Fjern eventuelle fremmedlegemer fra jorden, 
som skal fræses.

Start motoren, og lad motoren varme op i 
nogle få minutter.

Hold godt fast i begge håndtag (1). Tryk 
låsegrebet (3) ned med tommelfi ngeren, og 
aktiver koblingsgrebet (2), hvis du vil køre 
forlæns, eller tryk låsegrebet (3) ned med 
tommelfi ngeren, og aktiver koblingsgrebet 
(5), hvis du vil køre baglæns. 

Knivene (21) begynder at rotere.

Hold igen på havefræseren, så den ikke 
trækker sig fremad, men lad i stedet knivene 
skære sig ned i jorden, til de har den ønskede 
arbejdsdybde. 

I første omgang bør du kun fræse ned til 
halvdelen af den arbejdsdybde du ønsker. 
Når hele arealet er fræset, kan du fræse det 
igen og gå helt ned til den ønskede dybde.

Hvis knivene blokeres af et fremmedlegeme, 
skal du omgående slippe koblingsgrebet og 
slukke for motoren.

Fjern blokeringen, inden du genoptager 
arbejdet.

Sluk motoren, når du er færdig med at fræse. 

Rengøring og vedligehold

Vask knivene grundigt med vand efter hver 
brug, så alle rester af jord og planter fj ernes. 

Tør havefræseren af med en hårdt opvredet 
klud. Vær især opmærksom på at fj erne 
rester af jord og lignende fra undersiden af 
havefræseren. 

Kontroller regelmæssigt, at alle skruer, 
bolte og møtrikker er spændt forsvarligt. 
Udskift nedslidte, defekte eller beskadigede 
dele. Hvis lyddæmperen er defekt, skal den 
udskiftes.

Spray eventuelt knivene med et 
rustforebyggende smøremiddel.

Lad motoren køle helt af, inden havefræseren 
stilles til opbevaring.

Opbevar havefræseren på et tørt sted 
utilgængeligt for børn. 

Hvis der er brændstof i brændstoftanken, 
må havefræseren ikke opbevares på 
steder, hvor der kan forekomme gnister 
eller åben ild. Aftøm eventuelt brændstof 
fra brændstoftanken udendørs i en egnet 
beholder. Se afsnittet Aftømning af 
brændstof.

Hvis havefræseren skal opbevares i en 
længere periode, skal du afmontere 
tændrøret, hælde 20 ml motorolie i 
tændrørshullet, trække langsomt i 
startsnoren, så olien fordeles, og sætte 
tændrøret i igen. 
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Vedligehold af havefræseren

Efter de første 20 driftstimer:

Udskift motorolien.

Det er nemmest at aftappe motorolien, 
mens den er varm, da den så er tyndere. 
Placér en passende opsamlingsbakke under 
aftapningsskruen (18) på motoren. 

Skru oliepinden (17) ud, så der kan komme 
luft til olietanken.

Skru aftapningsskruen (18) af, fj ern 
pakningen, og lad olien løbe ud i 
opsamlingsbakken.

Skru pakningen og aftapningsskruen fast 
igen, når al olie er løbet ud. Fyld 0,6 liter ny 
motorolie på motoren gennem hullet til 
oliepinden. Skru oliepinden i igen.

Bemærk! Brugt motorolie skal bortskaff es 
i henhold til de regler, der gælder i din 
kommune!

For hver 50 driftstimer/6 måneder:

Udskift motorolien som beskrevet ovenfor.

Rengør luftfi lteret. 

Løsn skruen på oversiden af luftfi lterdækslet 
(12), og løft dækslet af. Vask dækslet i lunkent 
sæbevand, og tør det med en klud.

Løsn vingeskruen over luftfi lterenheden, og 
løft luftfi lterenheden af. 

Tag skumfi lteret af, og vask det i lunkent 
sæbevand. Hvis skumfi lteret ikke kan 
rengøres ordentligt, skal det udskiftes. Klem 
vandet ud af skumfi lteret, og lad det lufttørre 
helt.  

Dryp nogle dråber ren motorolie (SAE30) på 
skumfi lteret, og klem den overskydende olie 
ud af det. 

Papirfi lteret inde bag skumfi lteret må ikke 
vaskes eller rengøres med trykluft. Slå det 
nogle gange mod en plan fl ade for at ryste 
eventuelt snavs af det.

Sæt skumfi lteret på luftfi lterenheden 
igen, og monter delene i den modsatte 
rækkefølge. Havefræseren må ikke bruges, 
hvis luftfi lteret ikke er monteret!

btbt

bsbs



12

Stram koblingskablerne ved hjælp af 
justeringsleddet (9), så remmen fortsat sidder 
stramt mod drivhjulet, når koblingsgrebene 
er trykket ned.

Fjederen ved koblingskablet skal udvide 
sig 1,5-2,5 mm, når koblingsgrebet går fra 
frakoblet til tilkoblet.

For hver 100 driftstimer:

Afmonter tændrøret, og rengør det med en 
messingbørste. Kontrollér med et søgerblad, 
at elektrodeafstanden er 0,6-0,7 mm, og 
juster den, hvis den ikke er.

Afmonter de to smøreskruer på gearkassen, 
og påfyld rent gearkassefedt gennem 
indgangshullet med en fedtpresse, til der 
kommer rent fedt ud af udgangshullet. 
Spænd de to smøreskruer fast igen.

1,5-2,5 mm

Aftømning af brændstof

Hvis du har behov for at tømme 
brændstoftanken i forbindelse med f.eks. 
opbevaring eller transport, skal du gøre som 
følger:

Kontroller, at benzinhanen (27) er i 
positionen ”OFF”.

Skru aftapningsskruen (a) og pakningen (b) 
af karboratoren. Skru bundkarret (c) og O-
ringen (d) af af karburatoren. 

Rengør delene, og tør dem.

Løsn tankdækslet (14). Hold en tragt og en 
egnet beholder under karburatoren, og skub 
benzinhanen til positionen ”ON” for at åbne 
den. 

Benzinen i brændstoftanken (15) tømmes nu 
ud i beholderen. 

Bemærk! Benzinen skal bortskaff es i henhold 
til de regler, der gælder i din kommune!

Saml karburatoren igen.

a

b

c

d
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Fejlafhjælpning

Problem Mulig årsag Løsning

Motoren starter ikke. Benzinhanen er lukket. Skub benzinhanen til 
positionen ”ON”.

Chokeren er i åben position 
(”RUN”).

Skub chokeren til lukket 
position (”CHOKE”) ved 
koldstart.

Motorens hovedafbryder er i 
positionen ”OFF”.

Drej hovedafbryderen til 
positionen ”ON”.

Benzinen i brændstoftanken 
har stået for længe.

Tøm brændstoftanken, og 
påfyld frisk benzin.

Brændstoftanken er tom. Påfyld benzin.

Tændrøret er sodet til. Afmonter tændrøret, 
og rengør det med en 
messingbørste.

Tændrøret er vådt (motoren 
er druknet).

Afmonter tændrøret, og tør 
det af. Sæt gashåndtaget i 
positionen ”FAST”, når du 
prøver at starte motoren 
igen.

Motoren mangler kraft. Luftfi lteret er snavset eller 
tilstoppet.

Rengør eller udskift 
luftfi lteret.

Motoren kører med for få 
omdrejninger til at kunne 
klare opgaven.

Skub gashåndtaget mod 
positionen ”FAST”.

Havefræseren fræser ikke 
ordentligt.

Jorden er hård. Hold igen på havefræseren, 
så knivene arbejder i 
længere tid på det samme 
sted.

Spyddet sidder for lavt eller 
for højt.

Juster spyddet.

Knivene er blevet sløve eller 
er blevet slået skæve.

Få knivene slebet eller 
udbedret hos en fagmand.
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Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer 
skal altid oplyses i forbindelse med din 
henvendelse. 

Modelnummeret fremgår af forsiden på 
denne brugsanvisning og af produktets 
typeskilt.

Når det gælder:

• Reklamationer

• Reservedele

• Returvarer

• Garantivarer

• www.schou.com

Produceret i P.R.C.

Fabrikant:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK–5250 Odense SV

Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejled-
ning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på 
nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske 
hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, 
oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og 
-hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra Schou 
Company A/S.
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Bemyndiget repræsentant:

Firmanavn Schou Company A/S  

Adresse Nordager 31

Postnummer 6000

By Kolding

Land Danmark

erklærer herved, at produktet

Produktidentifi kation: Havefræser 196 ccm benzin Euronorm V. Motor 3,8 kW

Mærke: Adano. Art.-nr. 16305/68072

er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EF-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)

Reference-nr. Titel

2006/42/EF Maskindirektivet

2014/30/EU EMC-direktivet

2016/1628/EU Grænseværdier for emission og typegodkendelsesregler for mobile 
ikke-vejgående maskiner

Referencer af standarder og/eller tekniske specifi kationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller 
dele heraf:

Harmoniseret standard nr. Navn på standard

EN 709:1997+A4:2009

EN 55012:2007+A1:2009

Andre standarder og/eller tekniske specifi kationer

Standard eller teknisk specifi kation Titel på standard eller teknisk specifi kation

EU-typeafprøvningsnummer e9*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1109*00

(1) Hvor det er muligt, skal der refereres til de gældende dele eller bestemmelser i standarden eller den tekniske specifi kation.

Kolding  23/11/2020

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
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Inledning

För att du ska få så stor glädje som möjligt 
av din nya jordfräs rekommenderar vi att du 
läser denna bruksanvisning innan du börjar 
använda jordfräsen. Vi rekommenderar 
dessutom att du sparar bruksanvisningen 
ifall du behöver läsa informationen om de 
olika funktionerna igen. 

Tekniska data

Motor: 4-takts, 3,8 kW, 196 CC

Bränsle: 95-oktanig blyfri bensin

Motorhastighet:  3 600 v/min

Arbetsbredd:  30/50/85 cm

Arbetsdjup: 35 cm

Växlar: 1 fram, 1 bak

Bränsletank: 3,6 l

Motoroljetank: 0,6 l

Vikt, torr: 51 kg

Ljudnivå: 98 dB.

Ljudtryck, L
pA

: 85,3 dB(A), K: 3 dB(A)

Ljudeff ekt, L
wA

: 98 dB(A), K: 3 dB(A)

Vibration: 6,2 m/s2, K=1,5 m/s2

EURO V-motorer är godkända enligt 
Euronorm V med typnummer:  

e9*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1109*00

JORDFRÄS
Om vibrationsvärden

Tabellen visar hur lång tid man 
dagligen får utsättas för vibration om 
vibrationsbelastningen på 2,5 m/s2 inte ska 
överskridas:

Vibration Maximal tid

2,5 m/s2 8 timmar

3,5 m/s2 4 timmar

5,0 m/s2 2 timmar

7,0 m/s2 1 timme

10,0 m/s2 30 minuter

Särskilda säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter för motorn

Motorn levereras utan påfylld motorolja. 
Kom ihåg att fylla på 0,6 liter motorolja (SAE 
10W-30) före användning!

Motorn går på blyfri bensin. Fyll därför aldrig 
tanken med blyhaltig bensin, diesel, fotogen 
eller liknande.

Bensin ska förvaras utom räckhåll för barn i 
en tydligt märkt och godkänd behållare.

Torka bort eventuell spilld bensin med en 
torr trasa sedan du har fyllt på bränsle.

Det är förbjudet att röka och tända eld under 
påfyllning av bensin.

Fyll aldrig på bensin eller motorolja när 
motorn är igång eller är varm.

Fyll inte på för mycket bensin eller motorolja, 
eftersom detta medför brandfara.

Skruva på locket på bränsletanken och 
skruva på locket på behållaren efter 
tankning.

Förvara brännbara material på säkert avstånd 
från motorn eftersom avgaserna är mycket 
varma och kan antända materialen. 
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Starta aldrig motorn inomhus. Avgaserna 
innehåller kolmonoxid och kolväten som är 
livsfarliga för både människor och djur att 
inandas. 

Starta aldrig motorn om luftfi ltret inte är 
monterat.

Kom alltid ihåg att kassera bränsle- och 
oljerester och förbrukade fi lter i enlighet med 
de regler som gäller i din kommun.

Försök att aldrig höja motorns varvtal över 
det från fabrik inställda maximala varvtalet 
eftersom detta kan leda till personskador och 
till att motorn skadas. 

Rör aldrig vid motorns delar under eller 
precis efter användning, eftersom dessa då 
är mycket varma. Håll händer och fötter på 
avstånd från de rörliga och roterande delarna 
vid start och under användning. Lyft eller bär 
aldrig jordfräsen när motorn är igång.

Följ alltid samtliga underhållsinstruktioner 
för motorn i avsnittet Underhåll.

Se till att ledningen till tändstiftet är 
frånkopplad innan justeringar, rengöring 
eller underhåll utförs på jordfräsen.

Stäng alltid av motorn innan du går ifrån 
jordfräsen.

Kontrollera före användning att jordfräsen är 
helt funktionsduglig och inte uppvisar tecken 
på skador eller fel. 

Säkerhetsföreskrifter för jordfräsen

Använd jordfräsen endast för 
jordbehandling. Den får inte användas till 
något annat.

Jordfräsen får endast användas av 
ansvarsfulla personer över 18 år och som 
har grundliga kunskaper om hur den ska 
användas, och som är medvetna om vilka 
risker som är förknippade med användning 
av den. 

Använd långbyxor, skyddsstövlar, handskar, 
hörselskydd och skyddsglasögon när du 
använder jordfräsen.

Se till att åskådare och djur befi nner sig 
på säkert avstånd från jordfräsen när den 
används.

Arbeta endast i dagsljus eller med tillräcklig 
belysning.

Håll händer och fötter på säkert avstånd 
från de roterande knivarna! Gå alltid bakom 
jordfräsen!

Böj dig inte in över handtagen. Håll ett 
stadigt tag om jordfräsens handtag med 
båda händer. Om jordfräsen träff ar ett 
hinder, exempelvis en sten eller rötter under 
markytan kan handtagen plötsligt och med 
kraft fara uppåt eller åt sidan. Håll inte på 
andra ställen på jordfräsen när den används.

Fräs inte i jord som innehåller många stenar, 
rötter eller andra hårda hinder. 

Ta bort synliga stenar, rötter och andra 
föremål från arbetsområdet innan du 
påbörjar arbetet.

Fräs inte i våt, lerig eller frusen jord. 

Fräs inte på platser där det kan fi nnas 
nedgrävda ledningar, rör eller liknande i 
marken.

Starta inte knivarna förrän jordfräsen står på 
den plats där fräsningen ska påbörjas.

Var särskilt försiktig om du arbetar i 
sluttningar, så att jordfräsen inte välter under 
arbetet. Fräs alltid på tvären i sluttningar, 
aldrig upp och ned för sluttningar. Var 
försiktig när du ändrar riktning vid arbete 
i sluttningar. Fräs inte i sluttningar med en 
lutning på över 10 grader.

Spring inte eller gå inte för snabbt bakom 
jordfräsen. Var försiktig om du drar jordfräsen 
bakåt.

Använd inte de roterande knivarna för att få 
jordfräsen att köra framåt när den bara ska 
transporteras.
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Jordfräsens delar

1. Handtag

2. Kopplingsreglage för körning framåt

3. Låsgrepp för aktivering av knivar

4. Gasreglage

5. Kopplingsreglage för körning bakåt

6. Övre styrdel

7. Stjärnvred

8. Nedre styrdel

9. Justeringsled till kabel

10. Band till kabel

11. Kabel

12. Luftfi lter

13. Ljuddämpare

14. Tanklock

15. Bränsletank

16. Lock över remdrift

17. Oljesticka

18. Avtappningsskruv för motorolja

19. Växellåda

20. Stift och låssprint till knivar

21. Knivar

22. Transporthjul

23. Skärm

24. Spett

25. U-grepp för inställning av transporthjul

26. Starthandtag

27. Bensinkran

28. Choke

29. Grepp till gasspjäll

30. Huvudströmbrytare för motor
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Montering och förberedelse

Montera den nedre styrdelen (8) på sidan 
av jordfräsens ram med två bultar och två 
muttrar på var sida.

Se till att kablarna förs korrekt. Montera den 
övre styrdelen (6) på den nedre styrdelen (8) 
med en bult och ett stjärnvred (7) på var sida. 

Sätt fast manöverreglagen (2, 4, 5) på den 
övre styrdelen (6).

Sätt fast kablarna (11) med band (10).

Montera spettet (24) i önskad position i det 
yttersta hålet längst bak på jordfräsens ram 
och sätt fast det med en låssprint. Spettet 
avgör hur långt jordfräsen arbetar sig ner i 
jorden. 
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Montera skärmarna (23) på jordfräsen med 
skruvar.

Montera knivarna på jordfräsens axel med 
stift och låssprintar (20). Arbetsbredden 
bestäms av det sätt som du monterar 
knivarna på.

Dra ut U-greppet och vinkla transporthjulen 
(22) till önskad position. Skjut in U-greppet så 
att transporthjulen låses fast igen. 



21

SE

Transporthjulen ska vara uppfällda när du 
använder jordfräsen.

Kontroll av motorn före start

Kontroll av bensinnivån

Skruva av tanklocket (14). Kontrollera att 
det fi nns tillräckligt med blyfri bensin i 
bensintanken och fyll vid behov på med 
blyfri bensin.

Kontroll av motoroljenivån

Jordfräsen ska stå på ett plant underlag. 
Skruva loss oljestickan (17), dra ut den och 
torka den ren. Sätt därefter i den igen. Skruva 
fast den. Dra ut den på nytt och kontrollera 
att oljenivån ligger mellan markeringarna 
på oljestickan. Fyll vid behov på med ny 
motorolja och skruva därefter fast oljestickan 
på plats.
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Start av motorn

Gör alla inställningar av jordfräsen innan du 
startar motorn.

Vrid motorns huvudströmbrytare (30) till 
läget “ON” (PÅ).

Skjut bensinkranen (27) till läget “ON” (PÅ) för 
att öppna bensintillförseln till motorn.

Om motorn är kall ska du föra choken (28) till 
stängt läge (“CHOKE”).

Om motorn är varm ska du föra choken (28) 
till öppet läge (“RUN”).

Skjut gasreglaget (4) ca 1/3 framåt mot läget 
“FAST” (snabbt).

Dra ut starthandtaget (26) tills du känner ett 
motstånd.  Starta motorn genom att dra hårt 
i starthandtaget. Låt inte starthandtaget slå 
mot motorn utan för det långsamt tillbaka.

När motorn är i gång ska du gradvis skjuta 
choken (28) tillbaka till öppet läge (“RUN”) 
under tiden som motorn blir varm. 
Anpassa motorvarvtalet med hjälp av 
gasreglaget (4).

Stänga av motorn

Dra gasreglaget helt bakåt mot läget ”SLOW” 
(långsamt). 

Vrid motorns huvudströmbrytare till 
läget “OFF” (AV). Motorn stannar. Skjut 
bensinkranen (27) till läget “OFF” (AV).
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Användning

Avlägsna eventuella främmande föremål från 
jorden som ska fräsas.

Starta motorn och låt den värmas upp under 
några minuter.

Håll ordentligt fast i båda handtagen (1). 
Tryck ner låsgreppet (3) med tummen och 
aktivera kopplingsreglaget (2) om du vill 
köra framåt eller tryck ner låsgreppet (3) med 
tummen och aktivera kopplingsreglaget (5) 
om du vill köra bakåt. 

Knivarna (21) börjar rotera.

Håll emot jordfräsen när knivarna försöker 
dra jordfräsen framåt och låt knivarna istället 
skära sig ner i marken till önskat arbetsdjup. 

Under första vändan bör du fräsa ner till 
halva det fräsdjup som du vill fräsa. När hela 
området är fräst kan du fräsa det igen och då 
gå ner till det fräsdjup som du önskade.

Om knivarna stoppas av ett främmande 
material ska du genast släppa 
kopplingsreglaget och stänga av motorn.

Avlägsna det främmande materialet innan du 
återupptar arbetet.

Stäng av motorn när du är klar med 
fräsningsarbetet. 

Rengöring och underhåll

Skölj av knivarna ordentligt med vatten efter 
varje användning så att alla rester av jord och 
växter avlägsnas. 

Torka av jordfräsen med en väl urvriden trasa. 
Var särskilt uppmärksam på att avlägsna 
rester av jord och liknande från jordfräsens 
undersida. 

Kontrollera regelbundet att alla skruvar, 
bultar och muttrar är ordentligt åtdragna. Byt 
alltid nedslitna, defekta eller skadade delar. 
Om ljuddämparen är defekt ska den bytas.

Spruta eventuellt på rostskyddande 
smörjmedel på knivarna.

Låt motorn svalna helt innan du ställer bort 
jordfräsen för förvaring.

Förvara jordfräsen på en torr plats utom 
räckhåll för barn. 

Om det fi nns bränsle i bränsletanken får 
inte jordfräsen förvaras på platser där det 
kan förekomma gnistor eller öppen eld. 
Töm eventuellt bränsle från bränsletanken 
utomhus i lämplig behållare. Se avsnittet 
Tömning av bränsle.

Om jordfräsen ska förvaras under en längre 
period ska du demontera tändstiftet, hälla 20 
ml motorolja i tändstiftshålet, dra långsamt 
i startsnöret så att oljan fördelas och sätta i 
tändstiftet igen. 
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Underhåll av jordfräsen

Efter de första 20 driftstimmarna:

Byt motorolja.

Det är lättare att tappa ur oljan när den 
är varm eftersom den då är tunnare. 
Placera lämpligt uppsamlingskärl under 
oljeavtappningsskruven (18) på motorn. 

Skruva ut oljestickan (17) så att luft kan 
komma till oljetanken.

Skruva ut avtappningsskruven (18), ta 
bort packningen och låt oljan rinna ut i 
uppsamlingskärlet.

Skruva tillbaka avtappningsskruven med 
packning när all olja runnit ut. Fyll på 0,6 
liter ny motorolja på motorn genom hålet till 
oljestickan. Skruva tillbaka oljestickan.

Obs! Använd motorolja ska kasseras enligt 
gällande regler i kommunen.

Var 50:e driftstimme/6:e månad:

Byt motoroljan enligt beskrivningen ovan.

Rengör luftfi ltret. 

Lossa skruven på ovansidan av luftfi lterlocket 
(12) och lyft av locket. Tvätta locket i 
ljummen tvållösning och torka det med en 
trasa.

Lossa vingskruven på luftfi lterenheten och 
lyft av enheten. 

Ta av skumfi ltret och tvätta det i ljummen 
tvållösning. Om skumfi ltret inte kan rengöras 
ordentligt ska det bytas. Tryck ut vattnet ur 
skumfi ltret och låt det lufttorka helt.  

Droppa några droppar ren motorolja (SAE30) 
på skumfi ltret och kläm ut överskottsolja ur 
det. 

Pappersfi ltret inne bakom skumfi ltret får inte 
tvättas eller rengöras med tryckluft. Slå det 
några gånger mot en plan yta för att skaka 
loss eventuell smuts från det.

Sätt tillbaka skumfi ltret på luftfi lterenheten 
och montera delarna i omvänd ordningsföljd. 
Jordfräsen får inte användas om luftfi ltret 
inte är monterat!

btbt

bsbs
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Spänn kopplingskablarna med 
justeringsleden (9) så att remmen sitter 
spänd mot drivhjulet när kopplingsreglagen 
trycks ner.

Fjädern vid kopplingskabeln ska utvidgas 
1,5-2,5 mm när kopplingsreglaget går från 
frånkopplat till tillkopplat läge.

Efter var 100:e driftstimme:

Demontera tändstiftet och rengör det med 
en mässingsborste. Kontrollera med ett 
bladmått att elektrodavståndet är 0,6-0,7 
mm, och justera det om så inte är fallet.

Skruva loss de två smörjskruvarna på 
växellådan och fyll på rent växellådsfett 
genom inmatningshålet med en fettpress tills 
det kommer ut rent fett ur utmatningshålet. 
Skruva fast de två smörjskruvarna igen.

1,5-2,5 mm

Tömning av bränsle

Om du behöver tömma bränsletanken i 
samband med t.ex. förvaring eller transport 
ska du göra följande:

Kontrollera att bensinkranen (27) är i läget 
“OFF” (AV).

Skruva ut avtappningsskruven (a) och 
packningen (b) ur förgasaren. Skruva 
loss bottenkaret (c) och O-ringen (d) från 
förgasaren. 

Rengör delarna och torka dem.

Lossa tanklocket (14). Håll en tratt och en 
lämplig behållare under förgasaren och skjut 
bensinkranen till läget “ON” (PÅ) för att öppna 
den. 

Bensinen i bränsletanken (15) töms nu i 
behållaren. 

Obs! Bensinen ska kasseras enligt gällande 
regler i kommunen!

Montera ihop förgasaren igen.

a

b

c

d
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Problemlösning

Problem Möjlig orsak Lösning

Motorn startar inte. Bensinkranen är stängd. För bensinkranen till läget 
“ON”.

Choken är i öppet läge 
(”RUN”).

För choken till stängt läge 
(“CHOKE”) vid kallstart.

Motorns huvudströmbrytare 
är i läget “OFF”.

Vrid huvudströmbrytare till 
läget”ON”.

Bensinen i bränsletanken har 
stått för länge.

Töm bränsletanken och fyll 
på ren bensin.

Bränsletanken är tom. Fyll på bensin.

Tändstiftet är smutsigt. Demontera tändstiftet 
och rengör det med en 
mässingsborste.

Tändstiftet är vått (motorn 
är sur).

Ta av tändstiftet och torka av 
det Sätt gasreglaget i läget 
“FAST” när du försöker att 
starta motorn igen.

Motorn saknar kraft. Luftfi ltret är smutsigt eller 
tilltäppt.

Rengör eller byt ut luftfi ltret.

Motorn kör med för lågt 
varvtal för att kunna klara 
uppgiften.

Skjut gasreglaget mot läget 
“FAST”.

Jordfräsen fräser inte 
ordentligt.

Jorden är hård. Stanna upp jordfräsen så att 
knivarna arbetar en längre 
stund på samma plats.

Spettet sitter för lågt eller för 
högt.

Justera spettet.

Knivarna har blivit slöa eller 
har slagits skeva.

Få knivarna slipade eller 
reparerade hos en fackman.
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Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid 
uppges vid kontakt med återförsäljaren. 

Modellnumret fi nns på framsidan i denna 
bruksanvisning och på produktens 
märkplåt.

När det gäller:

• Reklamationer

• Reservdelar

• Returvaror

• Garantivaror

• www.schou.com

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)

Tillverkare:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK–5250 Odense SV

Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna 
bruksanvisning får inte på några villkor, varken i sin 
helhet eller delvis, återges med hjälp av elektroniska 
eller mekaniska hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering 
eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett 
informationslagrings- och informationshämtningssystem, 
utan skriftligt medgivande från Schou Company A/S.
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Tillverkarens representant:

Firmanamn Schou Company A/S  

Adress Nordager 31

Postnummer 6000

Ort Kolding

Land Danmark

förklarar härmed att produkten

Produktbeteckning: Jordfräs 196 ccm bensin Euronorm V. Motor 3,8 kW

Märke: Adano. Art. nr. 16305 / 68072

uppfyller kraven i följande EU-direktiv (inklusive alla gällande ändringar)

Referensnr. Titel

2006/42/EG: Maskindirektivet

2014/30/EU EMC-direktivet

2016/1628/EU Gränsvärden för emission och typgodkännanderegler för mobila 
icke-väggående maskiner

Referenser av standarder och/eller tekniska specifi kationer som gäller för detta intyg om överensstämmelser eller 
delar av det:

Harmoniserad standard nr. Namn på standard

EN 709:1997+A4:2009

EN 55012:2007+A1:2009

Andra standarder och/eller tekniska specifi kationer

Standard eller teknisk specifi kation Titel på standard eller teknisk specifi kation

EU-typkontrollnummer e9*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1109*00

(1) Där det är möjligt ska referenser fi nnas till gällande delar eller bestämmelser i standarden eller teknisk specifi kation.

Kolding  23/11/2020

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager
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