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DK HAVEFRÆSER

Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din 
nye havefræser, 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 4,0 HK, 139 CC OHV

Brændstof: 95 oktan blyfri benzin

Arbejdsbredde:  38 cm

Arbejdsdybde: 15 cm

Lydniveau:  93 dB

Lydeff ekt, LpA:  80,2 dB(A), KpA: 3 dB(A)

Lydeff ekt, LWALydeff ekt, LWALydeff ekt, L :  93 dB(A), KWA : 3 dB(A)

Højre håndtag, vibrationer:  10,646 m/s2, K: 
1,5 m/s2

Venstre håndtag, vibrationer:  7,284 m/s2, K: 
1,5 m/s2

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. 

Brugsanvisning
Læs brugsanvisningen grundigt 
inden brug, og gem den til senere.

Anvendte ikoner

I nogle tilfælde � ndes der ikoner på 
emballagen, på maskinen eller i den 
medfølgende dokumentation. Ikonernes 
betydning er forklaret nedenfor.

Fodtøj
Brug egnet fodtøj!

Høreværn påbudt!
Brug høreværn, når du anvender 
maskinen!
Beskyttelsesbriller påbudt!
Brug beskyttelsesbriller, når du 
anvender maskinen!

Roterende del 
Angiver, at maskinen har roterende 
dele.

Arbejdshandsker
Brug arbejdshandsker!
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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 luft� lteret ikke er 
monteret.

Husk altid at bortskaff e brændstof- og 
olierester samt brugte � 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 vedligeholdelsesanvisnin
ger 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 
stejle skråninger.

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. Koblingsgreb til knive

2. Håndtag

3. Gashåndtag

4. Styr

5. Indstillingsgreb til styr

6. Spyd

7. Skærm

8. Transporthjul

9. Knive

10. Motor

11. Starthåndtag

12. Tankdæksel

13. Brændstoftank

14. Luft� lter

15. Karburator

16. Tændrør

17. Lyddæmper

18. Oliepind
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Samling

Der henvises til illustrationerne bagest i 
brugsanvisningen.

Monter spyddet i det yderste hul bagest 
på havefræserens stel, og fastgør det med 
en split. Se � gur 1. Spyddet bestemmer, 
hvor langt havefræseren arbejder sig 
ned i jorden. Spyddet kan anbringes i 
arbejdsposition eller i transportposition. Se 
� gur 10 og 11.

Monter hjulsættet i det inderste hul bagest 
på havefræserens stel, og fastgør det med 
en split. Se � gur 1. Hjulene er kun beregnet 
til transport af havefræseren og bør 
afmonteres, inden du fræser.

Skru knivene på knivholderne med bolte, 
skiver og møtrikker. De 4 yderste knive skal 
alle vende ind mod havefræserens midte. 
De 4 inderste knive skal vende skiftevis ind 
mod og væk fra havefræserens midte. Se 
� gur 7, 8 og 9.

Monter knivene på havefræserens aksel 
med D-splitter. Se � gur 3 og 4.

Monter styret på havefræseren, og fastgør 
dem i den ønskede position ved hjælp af 
indstillingsgrebene. Se � gur 5 og 6.

Klargøring af motor før start

Kontrol af benzinstand
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 (18) løs, træk ud, tør den af, 
og sæt den i igen. Husk at skrue den fast.
Træk den ud, og a� æs oliestanden, som skal 
være mellem markeringerne på oliepinden. 
Efterfyld om nødvendigt med ny motorolie, 
og skru oliepinden fast.

Start af motor

Skub gashåndtaget (3) til positionen med 
choker-symbolet. 

Træk ud i starthåndtaget (11), 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.

Min

Maks

ivav
Gul seddel
Nyt billede
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Når motoren er startet, skal du gradvist 
trække gashåndtaget tilbage til 
midterpositionen, efterhånden som 
motoren bliver varm. 
Tilpas motorhastigheden ved hjælp af 
gashåndtaget.

Slukning af motor

Træk gashåndtaget helt tilbage. Motoren 
går i stå.

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 (2), og tryk 
koblingsgrebet (1) til knivene ned.

Knivene begynder at rotere.

Hold igen på fræseren, 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.
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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 på motoren. 

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

Skru pakningen og aftapningsskruen fast 
igen, når al olie er løbet ud. Fyld cirka 0,6 
liter ny motorolie på motoren

For hver 50 driftstimer:
Udskift motorolien.

Rengør luft� lteret ved at løsne møtrikkerne 
på oversiden af � lterdækslet, afmontere 
dækslet og rengøre � lterelementet med 
trykluft. Hvis � lterelementet ikke kan 
rengøres ordentligt, skal det udskiftes.

Oliepind

Pakning

AftapningsskrueAftapningsskrue

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

Ind

Ud
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Stram koblingskablet, så remmen 
fortsat sidder stramt mod drivhjulet, når 
koblingsgrebet er trykket ned.

For hver 100 driftstimer:
Afmonter tændrøret. Kontrollér med et 
søgerblad, at elektrodeafstanden er 0,7-0,8 
mm, og juster den, hvis den ikke er.

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  

ivav
Gul seddel
Nyt billede
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EF-overensstemmelseserklæring

Fabrikant: Schou Company A/S, Nordager 
31, 6000 Kolding, Denmark erklærer 
hermed, at

HAVEFRÆSER
78545
4,0 HK

er fremstillet i overensstemmelse med 
følgende standarder:

EN 709:1997+A4

EN ISO 14982:2009

i henhold til bestemmelserne i direktiverne:

2014/30/EU EMC-direktivet

2006/42/EF Maskindirektivet

2000/14/EF Direktivet om støjemission i 
miljøet fra maskiner til udendørs brug

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/1628 om krav vedrørende 
emissionsgrænser for forurenende luftarter 
og partikler

Certi� kat nr. JO 601416860001 udstedt af 
udpeget organ iht. Rådets direktiv 2000/14/EF

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

20.12.2019 - Schou Company A/S, DK-6000 Kolding

Miljøoplysninger

Elektrisk og elektronisk udstyr 
(EEE) indeholder materialer, 
komponenter og stoff er, der kan 
være farlige og skadelige for 

menneskers sundhed og for miljøet, når 
aff aldet af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE) ikke bortskaff es korrekt. Produkter, 
der er mærket med en ”overkrydset 
skraldespand”, er elektrisk og elektronisk 
udstyr. Den overkrydsede skraldespand 
symboliserer, at aff ald af elektrisk og 
elektronisk udstyr ikke må bortskaff es 
sammen med usorteret husholdningsaff ald, 
men skal indsamles særskilt. 

Produceret i P.R.C.

© 2019 Schou Company A/S 
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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JORDFRESER

Introduksjon

For at du skal få mest mulig glede av 
den nye jordfreseren, ber vi deg lese 
denne bruksanvisningen før du tar den i 
bruk. Vi anbefaler også at du tar vare på 
bruksanvisningen, i tilfelle du skulle få 
behov for å repetere informasjonen om 
jordfreserens funksjoner senere. 

Tekniske spesi� kasjoner

Motor: 4-takts, 4,0 HK, 139 CC OHV

Brennstoff : 95 oktan blyfri bensin

Arbeidsbredde:  38 cm

Arbeidsdybde: 15 cm

Lydnivå:   93 dB

Lydeff ekt, LpA:   80,2 dB(A), KpA: 3 dB(A)

Lydeff ekt, LWALydeff ekt, LWALydeff ekt, L :   93 dB(A), KWA : 3 dB(A)

Høyre håndtak, vibrasjoner:   10,646 m/s2, 
 K: 1,5 m/s2

Venstre håndtak, vibrasjoner:   7,284 m/s2, 
 K: 1,5 m/s2

Spesielle sikkerhetsregler

Sikkerhetsforskrifter for motoren
Motoren leveres uten motorolje. Husk å fylle 
på 0,6 liter motorolje (SAE 10W-30) før bruk!

Motoren går på blyfri bensin. Fyll derfor 
aldri blyholdig bensin, diesel, petroleum 
eller lignende på tanken.

Bensin skal oppbevares utilgjengelig 
for barn i en tydelig merket og godkjent 
beholder.

Tørk bort eventuelt bensinsøl med en tørr 
klut etter påfylling.

Røyking og bruk av åpen ild er forbudt 
under påfylling av bensin.

Fyll aldri bensin eller motorolje mens 
motoren går eller er varm.

Ikke fyll på for mye bensin eller motorolje. 
Det medfører fare for brann.

Skru på dekselet på drivstoff tanken, og skru 
på lokket på beholderen etter påfylling.

Oppbevar brennbare materialer i sikker 
avstand fra motoren. Utslippsgassene er 
svært varme og kan antenne materialene. 

Start aldri motoren innendørs. 

Bruksanvisning
Les bruksanvisningen nøye før 
bruk, og ta vare på den for senere 
bruk.

Symboler som brukes

I noen tilfeller � nner du tegnforklaringer 
på emballasjen, på maskinen eller i 
dokumentasjonen som følger med. 
Betydningen av disse er forklart nedenfor.

Hørselsvern påbudt!
Bruk hørselsvern når du bruker 
maskinen.
Vernebriller påbudt!
Bruk vernebriller når du bruker 
maskinen.

Fottøy
Bruk egnet fottøy.

Roterende del 
Angir at maskinen har roterende 
deler.

Arbeidshansker
Bruk arbeidshansker.
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Utslippsgassene inneholder kullos og 
hydrokarboner og er derfor livsfarlige for 
både mennesker og dyr ved innånding. 

Start aldri motoren dersom luft� lteret ikke 
er montert.

Husk alltid å avfallsbehandle rester etter 
drivstoff , oljerester og brukte � ltre i henhold 
til de reglene som gjelder i kommunen der 
du bor.

Prøv aldri å øke motorens hastighet ut over 
den fabrikkinnstilte topphastigheten. Det 
kan medføre personskader og skader på 
motoren. 

Ikke berør motorens deler under eller rett 
etter bruk. De blir svært varme. Hold hender 
og føtter på god avstand fra bevegelige 
og roterende deler ved start og under 
bruk. Aldri løft eller bær jordfreseren mens 
motoren går.

Følg samtlige vedlikeholdsanvisninger for 
motoren i avsnittet Vedlikehold.

Sørg for at ledningen til tennpluggen 
er fj ernet før justering, rengjøring eller 
vedlikehold av jordfreseren.

Slå alltid av motoren før du forlater 
jordfreseren.

Før bruk skal du kontrollere at jordfreseren 
fungerer som den skal og ikke viser tegn på 
skader eller feil. 

Sikkerhetsforskrifter for jordfreseren
Bruk jordfreseren kun til jordbehandling. 
Den må ikke brukes til andre formål.

Jordfreseren skal kun brukes av ansvarlige 
personer over 18 år som har fått grundig 
opplæring i bruken av den, og som kjenner 
til risikoene som er forbundet med bruken. 

Bruk lange bukser, vernestøvler, hansker, 
hørselsvern og vernebriller når du bruker 
jordfreseren.

Hold alltid tilskuere og dyr på sikker avstand 
fra jordfreseren når den er i bruk.

Arbeid kun i dagslys eller med tilstrekkelig 
ekstra belysning.

Hold hender og føtter på sikker avstand 
fra de roterende knivene! Gå alltid bak 
jordfreseren.

Ikke bøy deg inn over håndtakene. Hold 
godt fast i håndtakene på jordfreseren med 
begge hender. Hvis jordfreseren treff er en 
hindring som en stein eller røtter i jorden, 
kan den slå håndtakene oppover og 
fremover eller til siden. Ikke hold på andre 
steder på jordfreseren når den er i bruk.

Ikke fres opp jord som inneholder mange 
steiner, røtter eller andre harde gjenstander. 

Fjern synlige steiner, røtter og andre 
gjenstander fra arbeidsområdet før du 
begynner på arbeidet.

Ikke fres opp svært våt, gjørmete eller 
frossen jord. 

Ikke bruk jordfreseren på steder der det 
kan være nedgravde ledninger, rør eller 
lignende.

Start knivene først når jordfreseren står på 
det stedet der det skal freses.

Vær spesielt påpasselig hvis du arbeider 
i skråninger, slik at jordfreseren ikke 
velter under arbeidet. Fres alltid på tvers 
av skråningen, aldri rett opp og ned i 
skråningen. Pass på når du endrer retning 
under arbeid i skråninger. Ikke fres i bratte 
skråninger.

Ikke løp eller gå for raskt bak jordfreseren. 
Pass på hvis du trekker jordfreseren bakover.

Ikke bruk de roterende knivene til å trekke 
jordfreseren fremover når du skal kjøre med 
den.
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Jordfreserens deler

1. Koblingshåndtak til knivene

2. Håndtak

3. Gasshåndtak

4. Øvre del av styre

5. Innstillingshjul til styret

6. Spyd

7. Skjerm

8. Transporthjul

9. Kniver

10. Motor

11. Starthåndtak

12. Tanklokk

13. Drivstoff tank

14. Luft� lter

15. Forgasser

16. Tennplugg

17. Lyddemper

18. Peilepinne

1
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Det vises til illustrasjonene bakerst i 
bruksanvisningen.

Monter spydet i det ytterste hullet bakerst 
på jordfreserens understell, og fest det med 
en splint. Se � gur 1. Spydet kan settes i 
arbeidsposisjon eller transportposisjon. Se 
� gur 10 og 11. Spydet regulerer hvor langt 
jordfreseren graver seg ned i jorden.

Monter hjulsettet i det innerste hullet 
bakerst på jordfreserens understell, og fest 
det med en splint. Se � gur 1. Hjulene er kun 
beregnet til transport av jordfreseren og bør 
demonteres før du bruker den.

Skru fast knivene på knivholderne med 
bolter, skiver og mutre. Alle de � re ytterste 
knivene skal vende inn mot midten på 
jordfreseren. De � re innerste knivene skal 
vekselsvis vende inn mot og bort fra midten 
på jordfreseren. Se � gur 7, 8 og 9.

Monter knivene på jordfreserens aksel med 
D-splinter. Se � gur 3 og 4.

Monter styret på jordfreseren, og fest 
det i ønsket posisjon ved hjelp av 
innstillingshjulene. Se � gur 5 og 6.

Klargjøring av motor før start

Kontroll av bensinstand
Kontroller at det er tilstrekkelig med blyfri 
bensin i bensintanken, og fyll etter med 
frisk, blyfri bensin etter behov.

Kontroll av motorolje
Jordfreseren skal stå på et plant underlag. 
Skru løs peilepinnen (18), trekk ut, tørk 
av den og sett den inn igjen. Husk å 
skru den fast. Trekk peilepinnen ut og 
les av oljenivået, som skal være mellom 
markeringene på peilepinnen. Etterfyll om 
nødvendig med ny motorolje, og skru fast 
peilepinnen.

Start av motoren

Skyv gasspaken (3) til posisjonen med 
choke-symbolet. 

Trekk i starthåndtaket (11) til du merker 
motstand.  Trekk deretter hardt i 
starthåndtaket for å starte motoren. Ikke la 
starthåndtaket slå inn mot motoren, men 
slipp det langsomt tilbake.

Min.

Maks.
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Når motoren er startet, skal du gradvis 
trekke gasspaken tilbake til midtposisjon, 
etter hvert som motoren blir varm. 
Motorhastigheten kan tilpasses ved hjelp av 
gasshåndtaket.

Slå av motoren

Trekk gasspaken helt tilbake. Motoren går 
i stå.

Användning

Fjern eventuelle fremmedlegemer fra 
jorden som skal freses opp.

Start motoren, og la motoren varmes opp i 
noen få minutter.

Hold godt fast i begge håndtakene (2), og 
trykk ned koblingshåndtaket (1) til knivene.

Knivene begynner å rotere.

Hold igjen freseren slik at den ikke trekker 
seg fremover. La derimot knivene grave seg 
ned i jorden til de har ønsket arbeidsdybde. 

I første omgang bør du kun frese halvveis 
ned til den arbeidsdybden du ønsker. Når 
hele arealet er frest opp, kan du frese det 
igjen og gå helt ned til ønsket dybde.

Hvis knivene blokkeres av et 
fremmedlegeme, skal du øyeblikkelig slippe 
koblingshåndtaket og slå av motoren.

Fjern blokkeringen før du gjenopptar 
arbeidet.

Slå av motoren når du er ferdig med å frese. 

Rengjøring og vedlikehold

Vask knivene grundig med vann etter hver 
bruk, slik at alle jord- og planterester fj ernes. 

Tørk av jordfreseren med en godt oppvridd 
klut. Vær spesielt nøye med å fj erne 
jordrester og lignende fra undersiden av 
jordfreseren. 

Kontroller regelmessig at alle skruene, 
boltene og mutrene er forsvarlig strammet. 
Bytt ut nedslitte, defekte eller skadede deler. 
Hvis lyddemperen er defekt, må den byttes 
ut.

Knivene kan eventuelt sprayes med et 
rustforebyggende smøremiddel.

La motoren avkjøles helt før jordfreseren 
settes til oppbevaring.

Oppbevar jordfreseren på et tørt sted 
utilgjengelig for barn. 

Hvis det er drivstoff  i tanken, må 
jordfreseren ikke oppbevares på steder 
der det kan forekomme gnister eller 
åpen ild. Tøm eventuelt drivstoff  ut av 
drivstoff tanken utendørs i en egnet 
beholder.
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Vedlikehold av jordfreseren

Etter de 20 første driftstimene
Skift ut motoroljen.

Det er lettest å tappe ut motoroljen mens 
den er varm, fordi den da er tynnere. 
Plasser en passende oppsamlingsskål under 
avtappingsskruen på motoren. 

Skru av tappeskruen, fj ern pakningen og la 
oljen renne ut i oppsamlingsskålen.

Skru fast pakningen og tappeskruen igjen 
når all olje er rent ut. Fyll på cirka 0,6 liter ny 
motorolje på motoren.

For hver 50. driftstime:
Skift ut motoroljen.

Rengjør luft� lteret ved å løsne mutterne på 
oversiden av � lterdekselet, ta av dekselet og 
rengjøre � lterelementet med trykkluft. Hvis 
� lterelementet ikke kan rengjøres ordentlig, 
må det skiftes.

Peilepinne

Pakning

TappeskrueTappeskrue

Demonter de to smøreskruene på girkassen, 
og fyll på rent girkassesmørefett gjennom 
inngangshullet inntil det kommer rent 
fett ut av utgangshullet. Spenn fast de to 
smøreskruene igjen.

Inn

Ut
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Stram til koblingskabelen slik at reimen 
fortsatt sitter stramt mot drivhjulet når 
koblingshåndtaket er trykket ned.

For hver 100. driftstime:
Fjern tennpluggen. Kontroller med et 
følerblad at elektrodeavstanden er 0,7–0,8 
mm, og juster den hvis den ikke er det.

Servicesenter

Merk: Ved henvendelser om produktet, 
skal modellnummeret alltid oppgis. 
Modellnummeret står på fremsiden av 
denne bruksanvisningen og på produktets 
typeskilt.

Når det gjelder:

• Reklamasjoner

• Reservedeler

• Returvarer

• Garantivarer

• www.schou.com
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EF-samsvarserklæring

Produsent: Schou Company A/S, Nordager 
31, 6000 Kolding, Denmark erklærer med 
dette at

JORDFRESER
78545
4,0 hk

er fremstilt i samsvar med følgende 
standarder:

EN 709:1997+A4

EN ISO 14982:2009

i henhold til bestemmelsene i direktivene:

2014/30/EU EMC-direktivet

2006/42/EF Maskindirektivet

2000/14/EF Direktiv om støy fra utstyr til 
utendørs bruk

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/1628 om krav vedrørende 
utslippsgrenser for forurensende luftarter 
og partikler

Serti� kat nr. JO 601416860001 utstedt av 
Teknisk kontrollorgan iht. Rådets direktiv 
2000/14/EF

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

20.12.2019 - Schou Company A/S, DK-6000 Kolding

Miljøinformasjon

Elektrisk og elektronisk utstyr 
(EEE) inneholder materialer, 
komponenter og stoff er som 
kan være farlige og skadelige 

for menneskers helse og for miljøet hvis 
elektronisk og elektrisk avfall (WEEE) 
ikke avhendes riktig. Produkter som er 
merket med en søppeldunk med kryss 
over, er elektrisk og elektronisk utstyr. 
Søppeldunken med kryss over symboliserer 
at avfall av elektrisk og elektronisk 
utstyr ikke må kastes i det usorterte 
husholdningsavfallet, men behandles som 
spesialavfall.

Produsert i Kina

© 2019 Schou Company A/S 
Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet i denne 
bruksanvisningen må ikke gjengis, verken helt eller 
delvis, på noen måte ved hjelp av elektroniske eller 
mekaniske hjelpemidler, inkludert fotokopiering eller 
opptak, oversettes eller lagres i et informasjonslagrings- 
og informasjonshentingssystem uten skriftlig tillatelse 
fra Schou Company A/S.
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JORDFRÄS

Introduktion

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 den. Vi rekommenderar dessutom 
att du sparar bruksanvisningen ifall du 
behöver läsa informationen om de olika 
funktionerna igen. 

Tekniska data

Motor: 4-takts 4,0 HK, 139 CC OHV

Bränsle: 95 oktan blyfri bensin

Arbetsbredd:  38 cm

Arbetsdjup: 15 cm

Ljudnivå:   93 dB

Ljudeff ekt, LpA:   80,2 dB(A), KpA: 3 dB(A)

Ljudeff ekt, LWALjudeff ekt, LWALjudeff ekt, L :   93 dB(A), KWA: 3 dB(A)

Höger handtag, vibrationer:   10,646 m/s2, 
 K: 1,5 m/s2

Vänster handtag, vibrationer:   7,284 m/s2, 
 K: 1,5 m/s2

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. 

Bruksanvisning
Läs igenom bruksanvisningen 
grundligt, och spara den för 
framtida behov.

Hörselskydd rekommenderas!
Använd hörselskydd när du 
använder maskinen!
Skyddsglasögon rekommende-
ras!
Använd skyddsglasögon när du 
använder maskinen!

Anvendte ikoner

I nogle tilfælde � ndes der ikoner på 
emballagen, på maskinen eller i den 
medfølgende dokumentation. Ikonernes 
betydning er forklaret nedenfor.

Skor
Använd lämpliga skor!

Roterande del 
Anger att maskinen har roterande 
delar.

Arbetshandskar
Använd arbetshandskar!
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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 luft� ltret inte är 
monterat.

Kom alltid ihåg att kassera bränsle- och 
oljerester och förbrukade � 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 be� 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 � 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 
branta sluttningar.

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. Kopplingsreglage för knivar

2. Handtag

3. Gasolhandtag

4. Styrstång

5. Inställningsgrepp för styre

6. Spett

7. Skydd

8. Transporthjul

9. Knivar

10. Motor

11. Starthandtag

12. Tanklock

13. Bränsletank

14. Luft� lter

15. Förgasare

16. Tändstift

17. Ljuddämpare

18. Oljesticka

1
2

3

2

4

5

6

7

89

bl

bm
bnbo

bp

bq

br

bs

bt

bq
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Montering

Se illustrationerna sist i bruksanvisningen.

Montera spettet i det bakre hålet på 
jordfräsens ram och sätt fast det med en 
låssprint. Se � gur 1. Spettet kan placeras 
i arbetsposition eller i transportposition. 
Se � gur 10 och 11. Spettet avgör hur långt 
jordfräsen arbetar sig ner i jorden.

Montera hjulen i det innersta hålen bakpå 
jordfräsens ram och sätt fast dem med 
en låssprint. Se � gur 1. Hjulen är bara 
avsedda för transport av jordfräsen och bör 
monteras av innan fräsning sker.

Skruva knivarna på knivhållarna med bultar, 
brickor och muttrar. De 4 yttersta knivarna 
ska alla vara vända in mot jordfräsens mitt. 
De 4 innersta knivarna ska omväxlande 
vändas in mot och bort från jordfräsens 
mitt. Se � gur 7, 8 och 9.

Montera knivarna på jordfräsens axel med 
en D-låsring. Se � gur 3 och 4.

Montera styret på jordfräsen och spänn 
fast det i önskat läge med hjälp av 
inställningsgreppen. Se � gur 5 och 6.

Förbered motorn för start

Kontroll av bensinnivån
Kontrollera att det � 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 (18), dra ut den, 
torka av den och sätt i den igen. Kom ihåg 
att skruva fast den. Dra ut den på nytt och 
kontrollera att oljenivån ligger mellan de 
båda markeringarna på oljestickan. Fyll vid 
behov på med ny motorolja och skruva 
därefter fast oljestickan på plats.

Starta motorn

För gashandtaget (3) till läget med choke-
symbolen. 

Dra ut starthandtaget (11) tills du känner 
ett motstånd.  Starta motorn genom 
att dra hårt i starthandtaget. Låt inte 
starthandtaget slå mot motorn utan för det 
långsamt tillbaks.

Min.

Max.
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När motorn är i gång ska du gradvis dra 
gashandtaget tillbaka till mittläget under 
tiden som motorn blir varm. 
Ställ in önskat motorvarvtal med hjälp av 
gasreglaget.

Stänga av motorn

Dra tillbaka gashandtaget helt. Motorn 
stannar.

Användning

Avlägsna eventuella främmande föremål 
från jorden som ska fräsas.

Starta motorn och låt den värmas upp 
under några minuter.

Håll ordentligt fast i det båda handtagen 
(2) och tryck ned kopplingsreglaget (1) för 
knivarna.

Knivarna börjar rotera.

Håll emot 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 � nns bränsle i bränsletanken får 
inte jordfräsen förvaras på platser där det 
kan förekomma gnistor eller öppen eld. 
Töm eventuellt bränse från bränsletanken 
utomhus i lämplig behållare.
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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 på motorn. 

Lossa avtappningsskruven, ta bort 
packningen och låt oljan rinna ut i 
uppsamlingskärlet.

Skruva tillbaka avtappningsskruv med 
packning när all olja runnit ut. Fyll på cirka 
0,6 liter ny motorolja i motorn

Efter var 50:e driftstimme:
Byt motorolja.

Rengör luft� ltret genom att lossa muttrarna 
på � lterlockets ovansida. Ta bort locket och 
rengör � lterelementet med tryckluft. Om 
� lterelementet inte kan rengöras ordentligt 
ska det bytas ut.

Oljesticka

Packning

AvtappningsskruvAvtappningsskruv

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

In

Ut
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Spänn kopplingskabeln så att remmen sitter 
spänd mot drivhjulet när kopplingsreglaget 
trycks ner.

Efter var 100:e driftstimme:
Avlägsna tändstiftet. Kontrollera med ett 
bladmått att elektrodavståndet är 0,7-0,8 
mm, och justera det om så inte är fallet.

Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid 
uppges vid kontakt med återförsäljaren. 
Modellnumret � nns på framsidan i denna 
bruksanvisning och på produktens 
märkplåt.

När det gäller:

• Reklamationer

• Reservdelar

• Returvaror

• Garantivaror

• www.schou.com
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EG-försäkran om överensstämmelse

Tillverkare: Schou Company A/S, Nordager 
31, 6000 Kolding, Denmark förklarar härmed 
att

JORDFRÄS
78545
4,0 HK

är framställd i överensstämmelse med 
följande standarder:

EN 709:1997+A4

EN ISO 14982:2009

enligt bestämmelserna i direktiven:

2014/30/EU EMC-direktivet

2006/42/EG Maskindirektivet

Direktivet 2000/14/EG om buller i miljön 
från maskiner för utomhusbruk

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/1628 om krav för utsläppsgränser 
vad gäller gas- och partikelformiga 
föroreningar

Certi� katnr JO 601416860001 utfärdat av 
anmält organ enligt rådets direktiv 2000/14/
EG

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

20.12.2019 - Schou Company A/S, DK-6000 Kolding

Miljöinformation

Elektriska och elektroniska 
produkter (EEE) innehåller material, 
komponenter och ämnen som 
kan vara farliga och skadliga för 

människors hälsa och för miljön om avfallet 
av elektriska och elektroniska produkter 
(WEEE) inte bortskaff as korrekt. Produkter 
som är markerade med en “överkryssad 
sophink” är elektriska och elektroniska 
produkter. Den överkryssade sophinken 
symboliserar att avfall av elektriska och 
elektroniska produkter inte får bortskaff as 
tillsammans med osorterat hushållsavfall, 
utan de ska samlas in separat.

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)

© 2019 Schou Company A/S 
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 informationshämtningssyste
m, utan skriftligt medgivande från Schou Company A/S.
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PUUTARHAJYRSIN

Johdanto

Saat puutarhajyrsimestä suurimman 
hyödyn, kun luet käyttöohjeen ennen 
puutarhajyrsimen käyttöönottoa. Säilytä 
tämä käyttöohje, jotta voit tarvittaessa 
palauttaa mieleesi puutarhajyrsimen 
toiminnot. 

Tekniset tiedot

Moottori: Nelitahtinen 4,0 hv:n 139 CC:n 
työntötankomoottori (OHV)

Polttoaine: 95-oktaaninen lyijytön bensiini

Työskentelyleveys:  38 cm

Työsyvyys: 15 cm

Äänitaso:   93 dB

Ääniteho, LpA:   80,2 dB(A), KpA: 3 dB(A)

Ääniteho, LWAÄäniteho, LWAÄäniteho, L :   93 dB(A), KWA: 3 dB(A)

Oikea kahva, tärinä:   10,646 m/s2, K: 1,5 m/s2

Vasen kahva, tärinä:   7,284 m/s2, K: 1,5 m/s2

Turvallisuusohjeet

Moottorin turvallisuusohjeet
Moottori toimitetaan öljytila tyhjänä. Muista 
lisätä öljytilaan 0,6 litraa moottoriöljyä (SAE 
10W-30) ennen laitteen käyttöä!

Moottori toimii lyijyttömällä bensiinillä. 
Älä koskaan täytä polttoainesäiliötä 
lyijypitoisella bensiinillä, dieselillä, petrolilla 
tai muilla vastaavilla polttoaineilla.

Säilytä bensiiniä lasten ulottumattomissa 
selkeästi merkityssä ja bensiinin 
säilytykseen hyväksytyssä astiassa.

Pyyhi mahdollinen yliläikkynyt bensiini 
kuivalla liinalla polttoaineen lisäämisen 
jälkeen. 

Tupakointi ja avotulen käyttö bensiinin 
lisäämisen aikana on kielletty.

Älä koskaan lisää bensiiniä tai moottoriöljyä, 
kun moottori on käynnissä tai lämmin.

Älä lisää bensiiniä tai moottoriöljyä liikaa, 
koska siitä aiheutuu palovaara.

Kierrä polttoainesäiliön ja -kanisterin korkki 
kiinni täytön jälkeen.

Käyttöohje
Lue käyttöohje huolellisesti ennen 
käytön aloittamista ja säilytä se 
myöhempää käyttöä varten.

Käytetyt kuvakkeet

Joissakin pakkauksissa, koneissa 
tai toimituksen mukana tulevassa 
dokumentaatiossa käytetään kuvakkeita. 
Kuvakkeiden merkitys selitetään alla.

Käytettävä kuulosuojaimia!
Pidä kuulosuojaimia konetta 
käyttäessäsi!
Käytettävä suojalaseja!
Pidä suojalaseja konetta 
käyttäessäsi!

Jalkineet
Käytä työhön soveltuvia jalkineita!

Pyöriviä osia 
Ilmaisee, että koneessa on pyöriviä 
osia.

Työkäsineet
Käytä työkäsineitä!
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Säilytä tulenarat materiaalit turvallisen 
etäisyyden päässä moottorista, koska 
ne voivat syttyä moottorin kuumien 
pakokaasujen vaikutuksesta. 

Älä koskaan käynnistä moottoria sisätiloissa. 
Pakokaasut sisältävät häkää ja hiilivetyä, 
joiden hengittäminen on hengenvaarallista 
ihmisille ja eläimille. 

Älä koskaan käynnistä moottoria, jos siihen 
ei ole asennettu ilmansuodatinta.

Muista aina hävittää polttoaine- ja 
öljyjäämät sekä vanhat suodattimet 
paikallisten jätehuoltomääräysten 
mukaisesti. 

Älä koskaan yritä ylittää moottorin tehtaalla 
asetettua enimmäisnopeutta. Siitä voi 
seurata henkilövahinko ja moottorin 
vaurioituminen. 

Älä koskaan kosketa moottorin osia 
käytön aikana tai heti käytön jälkeen, 
koska ne kuumenevat voimakkaasti. Pidä 
kädet ja jalat riittävän kaukana liikkuvista 
ja pyörivistä osista käynnistyksen ja 
käytön aikana. Älä koskaan nosta tai 
kanna puutarhajyrsintä, kun moottori on 
käynnissä. Noudata aina kaikkia moottorin 
huolto-ohjeita, jotka on lueteltu kohdassa 
Puutarhajyrsimen huolto.

Varmista aina ennen puutarhajyrsimen 
säätö-, puhdistus- tai kunnossapitotoimia, 
että sytytystulpan johto on irrotettu.

Sammuta moottori aina ennen kuin poistut 
puutarhajyrsimen luota.

Tarkista ennen käyttöä, että puutarhajyrsin 
on täysin toimintakuntoinen ja ettei siinä 
ole vaurioita tai vikoja. 

Puutarhajyrsimen turvallisuusohjeet
Puutarhajyrsintä saa käyttää vain maa-
aineksen käsittelyyn. Sitä ei saa käyttää 
muuhun tarkoitukseen.

Puutarhajyrsintä saavat käyttää ainoastaan 
18 vuotta täyttäneet vastuulliset henkilöt, 
joille on opetettu puutarhajyrsimen käyttö 
ja jotka tuntevat sen käyttämiseen liittyvät 
riskit. 

Käytä pitkiähousuja, suojajalkineita, 
käsineitä, kuulosuojaimia ja suojalaseja, kun 
käytät puutarhajyrsintä.

Huolehdi aina siitä, että ihmiset ja eläimet 
ovat turvallisella etäisyydellä, kun käytät 
puutarhajyrsintä.

Työskentele vain päivänvalossa tai riittävän 
tehokkaassa keinovalaistuksessa.

Pidä kädet ja jalat turvallisen välimatkan 
päässä pyörivästä terästä! Työnnä 
puutarhajyrsintä aina takaa päin!

Älä kurottaudu kädensijojen yli. Ota 
puutarhajyrsimen kädensijoista tukeva 
ote molemmilla käsillä. Jos puutarhajyrsin 
osuu kiveen, juureen tai muuhun esteeseen 
maassa, kädensijat voivat iskeytyä ylös- ja 
eteenpäin tai sivulle. Älä pidä kiinni muista 
puutarhajyrsimen osista käytön aikana.

Älä jyrsi maata, jos siinä on paljon kiviä, 
juuria tai muita kovia kohteita. 

Poista näkyvät kivet, juuret ja muut esineet 
työskentelyalueelta ennen työskentelyn 
aloittamista.

Älä jyrsi maata, jos se on hyvin märkä, 
mutainen tai jäätynyt. 

Älä jyrsi paikoissa, joissa maahan voi olla 
kaivettuna johtoja, putkia tai vastaavia.

Käynnistä terät vasta sitten, 
kun puutarhajyrsin on oikeassa 
jyrsintäkohdassa.

Ole erityisen varovainen työskennellessäsi 
rinteissä, jotta puutarhajyrsin ei 
kaadu työn aikana. Jyrsi rinteet aina 
poikittaissuuntaisesti, älä koskaan ylös ja 
alas. Ole varovainen muuttaessasi suuntaa 
rinteessä. Älä käytä jyrsintä jyrkissä rinteissä.

Älä juokse tai kävele liian nopeasti, kun 
työnnät puutarhajyrsintä. Ole varovainen, 
kun vedät puutarhajyrsintä taaksepäin.
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Kun käytät jyrsintä jyrsimiseen, älä 
käytä puutarhajyrsimen pyöriviä teriä 
vetopyörinä.

Puutarhajyrsimen osat

1. Terän kytkinkahva

2. Kädensija

3. Kaasukahva

4. Ohjaustanko

5. Ohjaustangon säätökahva

6. Kärki

7. Aukko

8. Kuljetuspyörä

9. Terä

10. Moottori

11. Käynnistyskahva

12. Polttoainesäiliön kansi

13. Polttoainesäiliö

14. Ilmansuodatin

15. Kaasutin

16. Sytytystulppa

17. Äänenvaimennin

18. Öljytikku

1
2

3

2

4

5

6

7

89

bl

bm
bnbo

bp

bq

br

bs

bt

bq
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Kokoaminen

Käytä apuna käyttöohjeen lopussa olevia 
kuvia. 

Asenna kärki puutarhajyrsimen rungossa 
ulompana olevaan reikään ja kiinnitä se 
sokalla. Katso kuva 1. Kärki voidaan asettaa 
työskentelyasentoon tai kuljetusasentoon. 
Katso kuvat 10 ja 11. Kärki määrää, kuinka 
syvälle maahan jyrsinterä painuu.

Asenna pyöräsarja puutarhajyrsimen 
rungossa sisempänä olevaan reikään ja 
kiinnitä se sokalla. Katso kuva 1. Pyörät on 
tarkoitettu vain puutarhajyrsimen kuljetusta 
varten, ja ne on irrotettava ennen jyrsinnän 
aloittamista. Kiinnitä terät pidikkeisiin 
pulteilla, kiristyslevyillä ja muttereilla. 
Neljän uloimman terän tulee osoittaa 
puutarhajyrsimen keskustaa kohti. Neljän 
sisimmän terän tulee osoittaa vuorotellen 
puutarhajyrsimen keskustaa kohti ja siitä 
poispäin. Katso kuvat 7, 8 ja 9.

Asenna terät puutarhajyrsimen akseliin D-
sokilla. Katso kuvat 3 ja 4.

Asenna ohjaustangot puutarhajyrsimeen ja 
säädä niiden asento sopivaksi säätökahvalla. 
Katso kuvat 5 ja 6.

Valmistelut ennen moottorin 
käynnistystä

Bensiinimäärän tarkistus
Tarkista, että polttoainesäiliössä on 
riittävästi lyijytöntä bensiiniä, ja lisää 
tarvittaessa tuoretta bensiiniä.

Moottoriöljyn tarkistus
Tarkista, että puutarhajyrsin on tasaisella 
alustalla. Kierrä öljyn mittatikku (18) 
irti, vedä se ulos, kuivaa se ja aseta se 
takaisin paikalleen. Muista kiristää se. 
Vedä mittatikku ulos ja tarkista öljytaso, 
jonka on oltava tikun enimmäis- ja 
vähimmäismerkkien välissä. Lisää 
tarvittaessa uutta moottoriöljyä ja kierrä 
mittatikku kiinni.

Moottorin käynnistäminen

Työnnä kaasukahva (3) rikastimen kuvan 
kohdalle. 

Vedä käynnistyskahvasta (11), kunnes 
tunnet vastuksen.  Käynnistä sitten 
moottori nykäisemällä voimakkaasti 
käynnistyskahvasta. Älä anna 
käynnistyskahvan paiskautua moottoria 
vasten, vaan anna sen palautua hitaasti.

Min.

Maks.
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Kun moottori on käynnistynyt, aseta 
kaasukahva asteittain keskiasentoon sitä 
mukaa, kun moottori lämpiää. 
Säätele moottorin käyntinopeutta 
kaasukahvan avulla.

Moottorin sammutus

Vedä kaasukahva takaisin aloitusasentoon. 
Moottori pysähtyy.

Käyttö

Jos maassa on esteitä, poista ne ennen 
jyrsinnän aloittamista.

Käynnistä moottori ja anna sen lämmetä 
muutamia minuutteja.

Tartu tukevasti kiinni kädensijoihin (2) ja 
paina terien kytkinkahva (1) alas.

Terät alkavat pyöriä.

Pidä kiinni jyrsimestä niin, ettei se siirry 
eteenpäin. Anna terien painua alas maahan, 
kunnes työsyvyys on sopiva. 

Jyrsi ensimmäisellä kerralla työsyvyydellä, 
joka on vain puolet halutusta. Kun olet 
jyrsinyt koko alan, jyrsi ala uudelleen 
halutulla työsyvyydellä.

Jos terät juuttuvat esteeseen, vapauta heti 
kytkinkahva ja sammuta moottori.

Poista este ja jatka vasta sitten jyrsintää.

Sammuta moottori, kun lopetat jyrsinnän. 

Puhdistus ja kunnossapito

Pese terät huolellisesti vedellä jokaisen 
käyttökerran jälkeen niin, ettei teriin jää 
maa- tai kasviainesta. 

Pyyhi puutarhajyrsin puhtaaksi kuivaksi 
kierretyllä liinalla. Poista maa-aineksen 
jäämät ja vastaavat erityisen huolellisesti 
puutarhajyrsimen alapuolelta. 

Tarkista säännöllisesti, että kaikki ruuvit, 
pultit ja mutterit ovat kireällä. Vaihda 
kuluneet, vialliset tai vahingoittuneet 
osat välittömästi. Jos äänenvaimennin on 
viallinen, se on vaihdettava.

Sumuta teriin tarvittaessa ruosteelta 
suojaavaa voiteluainetta.

Anna moottorin jäähtyä kokonaan, ennen 
kuin siirrät puutarhajyrsimen säilytykseen.

Säilytä puutarhajyrsintä kuivassa paikassa 
lasten ulottumattomissa. 

Jos polttoainesäiliössä on polttoainetta, 
puutarhajyrsintä ei saa säilyttää paikoissa, 
joissa voi esiintyä kipinöitä tai avotulta. 
Tyhjennä tarvittaessa polttoainesäiliö 
valuttamalla polttoaine sopivaan astiaan.
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Puutarhajyrsimen huolto

20 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen:
Vaihda moottoriöljy.

Öljynvaihto on helpointa öljyn ollessa 
lämmintä ja sen ansiosta juoksevampaa. 
Aseta sopivan kokoinen keruuastia 
moottorin öljyntyhjennysruuvin alle. 

Irrota öljyntyhjennysruuvi, irrota tiiviste ja 
anna öljyn juosta keruuastiaan.

Kun kaikki öljy on valunut pois, kierrä 
tiiviste ja tyhjennysruuvi taas paikalleen. 
Kaada moottoriin noin 0,6 litraa uutta 
moottoriöljyä

50 käyttötunnin välein:
Vaihda moottoriöljy.

Puhdista ilmansuodatin irrottamalla 
ilmansuodattimen kannessa olevat 
mutterit, poistamalla kansi ja puhdistamalla 
suodatinpanos paineilmalla. Jos 
suodatinpanosta ei voida puhdistaa 
kunnolla, se on vaihdettava.

Öljytikku

Tiiviste

TyhjennysruuviTyhjennysruuvi

Irrota vaihdelaatikon kaksi voiteluruuvia 
ja kaada täyttöaukosta puhdasta 
vaihteistorasvaa, kunnes poistoaukosta 
tulee puhdasta rasvaa. Ruuvaa kaksi 
voiteluruuvia takaisin paikalleen.

Sisään

Ulos

Sisään
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Kiristä kytkinjohtoa siten, että hihna on 
kireästi käyttöpyörää vasten, kun painat 
kytkinkahvan alas.

100 käyttötunnin välein:
Irrota sytytystulppa. Tarkista rakotulkilla, 
että elektrodien väli on 0,7–0,8 mm. Säädä 
tarvittaessa.

Huoltokeskus

Huomaa: Tuotteen mallinumero on aina 
mainittava mahdollisessa yhteydenotossa. 
Mallinumeron voi tarkistaa tämän 
käyttöohjeen etusivulta ja tuotteen 
tyyppikilvestä.

Kun asia koskee:

• Reklamaatioita

• Varaosia

• Palautuksia

• Takuuasioita

• www.schou.com
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EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja: Schou Company A/S, Nordager 
31, 6000 Kolding, Denmark vakuuttaa, että

PUUTARHAJYRSIN
78545
4,0 hv

on valmistettu seuraavien standardien 
mukaisesti

EN 709:1997+A4

EN ISO 14982:2009

ja täyttää seuraavien direktiivien 
määräykset:

2014/30/EU EMC-direktiivi

2006/42/EY Konedirektiivi

Direktiivi 2000/14/EY ulkona käytettävien 
laitteiden melupäästöistä ympäristöön

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) 2016/1628 kaasu- ja hiukkaspäästöjen 
raja-arvoihin liittyvistä vaatimuksista

Todistus nro JO 601416860001, jonka on 
myöntänyt ilmoitettu laitos direktiivin 
2000/14/EY mukaisesti

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

20.12.2019 - Schou Company A/S, DK-6000 Kolding, 
Tanska

Tiedot vaarallisuudesta 
ympäristölle

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet 
(EEE) sisältävät materiaaleja, 
komponentteja ja aineita, 
jotka voivat olla vaaraksi 

ympäristölle ja ihmisen terveydelle, jos 
sähkö- ja elektroniikkaromua (WEEE) 
ei hävitetä asianmukaisesti. Sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet on merkitty jätesäiliöllä, 
jonka yli on vedetty risti. Merkki ilmaisee, 
ettei sähkö- ja elektoniikkaromua saa 
hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen 
mukana vaan se on kerättävä erikseen.

Valmistettu Kiinassa

© 2019 Schou Company A/S 
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen sisältöä 
ei saa jäljentää kokonaan eikä osittain millään tavalla 
sähköisesti tai mekaanisesti, esimerkiksi valokopioimalla 
tai -kuvaamalla, kääntää tai tallentaa tiedontallennus- ja 
hakujärjestelmään ilman Schou Company A/S:n kirjallista 
lupaa.
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