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Sikkerhedsforskrifter
BØR FØLGES MEGET NØJE
A) INDEN IBRUGTAGNING
1) Læs instruktionsbogen grundigt igennem. Bliv fortrolig med kommandoerne og den rette brug af
græsslåmaskinen. Øv dem i at slå motoren fra hurtigt.
2) Brug kun græsslåmaskinen til det den er beregnet til dvs. til slåning og opsamling af græs. Anden
brug kan være farlig og føre til skader på maskinen.
3) Bemærk at operatøren eller brugeren er ansvarlig for uheld og uforudsete hændelser forårsaget
mod personer eller materielle ting.
4) Brug aldrig græsslåmaskinen i tilfælde hvor:
-Der er personer i nærheden. Især børn eller dyr.
-Brugeren har indtaget medicin eller præparater som har en skadelig indvirkning på reflekser
og opmærksomhed.
5) Græsslåmaskinen må aldrig benyttes af børn eller personer som ikke har den nø dvendige
viden omkring maskinens brug. Lokale forskrifter kan fastsætte en minimumsalder for brug af
græsslåmaskinen.

B) STARTFUNKTIONER
1) Udføren generel kontrol inden ibrugtagning af græsslåmaskinen. Specielt bør klingerne efterses.
Kontroller om skruerne er ordentligt fastgjort og verificer at klingerne ikke er beskadigede eller
slidte. Udskift de brugte eller skadede skruer og klinger for at holde skæret afbalanceret.
2) Inden græsslåningen skal beskyttelserne ved udgangen for græs monteres (opsamlingsposen
eller stenslagsbeskyttelsen)
3) Inden start af maskinen fastgør kablet til kabelholderen.
4) Efterse arbejdsområdet grundigt og fjern alle redskaber som kan være taget af maskinen (sten,
klinger ståltråd, kødben osv.)
5) Bær altid robust fodtøj og langbukser under græsslåning. Start aldrig maskinen barfodet eller
med sandaler på.
6) ADVARSEL: FARE ! Benzin er meget letantændelig, derfor:
-hvis der render benzin ud af maskinen må motoren ikke tændes og græsslåmaskinen skal
fjernes fra det område hvor brændstoffet er rendt ud. Undgå at skabe muligheden for
antændelse indtil benzinen er fordampet.
-Påfyld benzin inden tænding af motoren. Tilføj ikke benzin mens motoren er i gang eller mens
den stadig er varm.
-Påfyld kun brændstoffet udendørs og brug en tragt til påfyldningen. Ryg ikke under denne
operation eller når brændstoffet håndteres.
-Sæt altid tankdækslet ordentligt fast både på maskinen og benzindunken.
-Opbevar brændstoffet i egnede beholdere.
-Det er yderst ulovligt at ryge og have åben ild i et område hvor der er spildt brændstof.

C) BRUG
1)
2)
3)
4)

Arbejd kun i dagslys eller med god elektrisk belysning.
Undgå om muligt at arbejde i vådt græs.
Tænd ikke for motoren i lukkede rum, hvor der kan samle sig giftige dampe.
Start aldrig græsslåmaskinen hvis beskyttelserne er beskadigede såvel som nåropsamlingsposen og
stenslagsbeskyttelsen ikke er monteret.
5) På selvtrækkende modeller skal koblingen til hjulgearingen frigøres inden motoren startes.
6) Under tændingen af græsslåmaskinen skal den stå på et plant sted og aldrig på skrå.
Stedet skal væreuden forhindringer og højt græs.
7) Vær forsigtig når motoren tændes, følg instruktionerne og hold fødderne langtfra klingerne.
8) Sørg for at have god støtte i skråt terræn.
9) Klipning på skrænter skal altid foregå på tværs og ikke op og ned.
10) Slå ikke græs ved hældninger over 20º .
11) Vær yderst opmærksom ved retningsskifte på skråninger.
12) Græsslåmaskinen må ikke løftes eller transporteres imens den er tændt.
13) Fastgør klingen hvis maskinen skal stå på siden pga. transport eller hvis maskinen skal Bæres til eller fra
arbejdsområdet.

14) Under græsslåning skal sikkerhedsafstanden til den roterende klinge holdes. Afstanden er givet af
håndtagets længde.
15) Udvis stor opmærksomhed når græsslåmaskinen trækkes tilbage mod brugeren.
16) Hænder og føder må ikke komme i nærheden af eller under de roterende dele og hold afstand til
udstødningen.
17) Græsslåmaskinen skal skubbes i almindeligt gangtempo uden at maskinen trækker.
må aldrig køres i løb.
18) Motorindstillingerne må ikke ændres og motoren må ikke nå et for højt omdrejningstal. Græsslåmaskinen
19) Reducer gassen inden motoren stoppes. Luk for benzintilførslen ved endt arbejde. Se motorens
brugsanvisning.
20) Sluk for motoren:
-hver gang græsslåmaskinen efterlades uovervåget. For modeller med elektrisk tænding skal nøglen også
udtages.
-Ved regulering af klippehøjden.
-Ved fjernelse eller afmontering af opsamlingsposen.
-Inden påfyldning af benzin.
21) Sluk for motoren og træk tændrørskablet ud:
-Inden et hvilket som helst indgreb under maskinens klippeområde eller inden rengøring af udstødningen.
-Inden kontrol af, rengøring af, eller arbejde på græsslåmaskinen.
-Inden kontrol og reparation af eventuelle skader forårsaget af sten eller andre hindringer.
-Hvis græsslåmaskinen begynder at vibrere unormalt (grunden til vibrationerne bør straks findes og udbedres)

D) VEDLIGEHOLDELSE
1) Af sikkerhedsårsager bør græsslåmaskinen aldrig benyttes hvis der er slidte eller
beskadigede dele. Reparer ikke delene, udskift dem i stedet. Brug kun originale
reservedele (klingerne bør altid være af mærket MEGA). Dele som ikke er originale kan skade
græsslåmaskinen og være til fare for Deres heltbred.
2) Hold bolte og skruer fastspændte for at være sikker på at maskinen altid har en god og
sikker funktion. En omhyggelig vedligeholdelse er essentiel for sikkerheden og for at
vedligeholde maskinens præstationsniveau.
3) Efterse regelmæssigt stenslagsbeskyttelsen og opsamlingsposen for at kontrollere slid
og forfald.
4) Benyt arbejdshandsker til afmontering og genmontering af klingerne.
5) Sørg for at klingen bliver afbalanceret når den er blevet slebet.
6) Tøm tanken udendørs og med kold motor.
7) Lad motoren afkøle inden græsslåmaskinen stilles på plads.
8) ræsslåmaskinen må ikke efterlades med benzin i tanken på steder hvor benzindampene
kan komme i kontakt med flammer, gnister eller varmekilder.
9) For at reducere risikoen for antændelse bør græsslåmaskinens lyddæmper,
batterikammer, og området omkring benzintanken holdes fri for græs, løv, fedt og
lignende. Beholdere med afklippet græs bør ikke opbevares indendørs.

MASKINENS DELE (tegning nr.1)
1.Stellet

6. Panel

2.Motor

7. Håndtag

3.klinge

8. Bremsehåndtag

4.Stenslagsbeskyttelse (Deflektor)
5.Opsamlingspose

9. Koblingshåndtag
10. Gashåndtag

MASKINMÆRKNING
1.Lydniveau efter direktivet
2000/14/CE
2. Overensstemmelses mærkning efter direktivet
98/37/CE
3. Produktionsår
4. Nominel effekt

5. Omdrejningstal udtrykt i omdrejninger pr. min.
6. Type græsslåmaskine
7. Serienummer
8. Vægt i kg.
9. Producentens navn og adresse

SIKERHEDSMÆRKNINGENS PLACERING
Deres græsslåmaskine skal anvendes med forsigtighed og omtanke. Derfor er der på maskinen placeret
nogle mærker som viser de sikkerhedsforanstaltninger man bør huske. Mærkernes betydning er forklaret
nedenfor. Disse mærker betragtes som en integreret del af maskinen. Hvis et af mærkerne falder af eller bliver
ulæselige bør De kontakte forhandleren for at få et nyt. Vi anbefaler Dem desuden at læse sikkerhedsreglerne i
dette hæfte igennem.

OBS: Læs
instruktionsbogen
inden maskinen
tages i brug.

ADVARSEL:
risiko for udslyngning
af genstande. Forbud
mod at opholde sig i
arbejdsområdet.

OBS: Tag tændrørskablet ud og læs
instruktioneme inden
en hvilken som helst
reparation.

Risiko i forbindelse
med roterende klinger.
Hænder og fødder
må ikke komme i
nærheden af klingen.

MONTERINGSINSTRUKTION
1) STENSLAGSBESKYTTELSE (tegning nr.3) - Monter stenslagsbeskyttelsen (1) ved at isætte først
den ene ende af tappen og derefter den anden (2) i de tilsvarende huller på sidestøtterne (3 og 4)
på chassiset og lås højre og venstre fjeder (5) som indikeret.
2) HÅNDTAG (tegning nr. 4) - Monter håndtagets nedre del (1) på støtterne på siden af chassiset og
fastgør det med de medfølgende skruer (2) Vær opmærksom på at placere centreringsskiverne (3)
korrekt. Monter den øvre del (4) med de medfølgende skruer (5) og vær opmærksom på at spiralen som
kontrollerer startsnoren er placeret korrekt. Fastgør kablerne fra kommandohåndtagene ved hjælp af
klemmerne (7).
3) OPSAMLINGSPOSE (tegning nr. 5) - Ved lærredspose skal stellet indføres i posen og alle plastprofilerne (5)
skal fastgøres ved hjælp af en skruetrækker som vist på tegningen.
4) På modeller med elektrisk tænding skal batterikablet forbindes med forbindelsen for græsslåmaskinens
generelle ledningsfører.
5) PLACERING AF OPSAMLINGSPOSEN (tegning nr. 7) - Løft stenslagsbeskyttelsen og fastgør
lærredsposen (2) som indikeret på de tilsvarende tegninger.

BESKRIVELSE AF KOMMANDOER OG FUNKTION
1) Acceleration (tegning nr. 8) - Acceleratoren (hvis græsslåmaskinen er forsynet med en sådan)
er styret af et håndtag (1). Håndtagets indstillinger er indikeret af det tilhørende skilt. På nogle
maskiner er der et fast antal omdrejninger, unden behov for accelerator.
2) Bremsehåndtag (Tegning nr. 8) - Klingens bremse er styret af en stang (2), som skal holdes ind
imod håndtaget når græsslåmaskinen tændes og mens den er i drift. Motoren stopper med det
samme når stangen slippes.
3) Træk (tegning nr. 8) - På modellerne med selvtrukkket motor, kører græsslåmaskinen når
stangen bliver skubbet mod håndtaget. Græsslåmaskinen stopper med at trække når håndtaget
slippes.
4) Indstilling af klippehøjde (Tegning nr. 9) - Reguleringen af klippehøjden foregår via
håndtaget (1) eller kuglegrebet (2). De fire hjul bør indstilles til tilsvarende højde. UDFØR
OPERATIONEN MED STILLESTÅENDE KLINGE.
På nogle modeller udføres indstillingen af klippehøjden, som på tegning 10.
INDEN TÆNDING: LÆS INSTRUKTIONERNE TIL MOTOREN, SOM ER VEDLAGT I
EMBALLAGEN.

GARANTI
1) Garantien varer 24 måneder fra købsdatoen.
2) Garantien godkendes fra købsdatoen. For enhver forespørgsel om indgreb der har med
garantien at gøre skal det medfølgende garantibevis fremvises (stemplet og udfyldt af
forhandleren) samt den dertilhørende bon.
3) Garantien forudsætter en korrekt brug af græsslåmaskinen dvs. at brugsanvisningen og
vedligeholdelsesmanualen skal være fulgt nøje.
4) Køber har ret til at få repareret og/eller at få udskiftet beskadigede dele, som bliver godkendt af
vores forhandler eller vores autoriserede centre. Garantien inkluderer dog ikke udskiftningen af
hele maskinen.
5) Skader som er sket ved ukorrekt brug eller ved manglende vedligeholdelse vil ikke blive
repareret indenfor garantiens grænser samt de komponenter som er udsat for slid gennem
brugen, som eksempelvis kæder, klinger ol.
6) Garantien er ugyldig i følgende tilfælde:
- ved utilstrækkelig vedligeholdelse og rengøring af græsslåmaskinen;
- ved ikke egnet brug af græsslå maskinen og ved udlejning til eller ved arbejde for tredjemand;
- ved montering af ikke originale dele;
- ved modificeringer som ikke er autoriserede samt i forbindelse med forældelse af maskinens
struktur og af lakken.
Eksplosionsmotorerne er dækket af de specifikke garantier fra producenten.
7) Eventuelle skader som er sket under transport skal nævnes straks overfor speditøren
med påtegning på transportdokumentet. Foruden denne kan garantien ikke godkendes.

GARANTI BEVIS
Model
Serienummer
Garanti
Forhandlerens stempel

Købsdato

24

MÅNEDER

