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Symboler  

 

Advarsel ! 

  

Hold altid plæneklipperen 
fladt på jorden. Hvis den 
løftes op eller holdes skråt, 
kan små sten blive slynget 
ud fra klipperen. 

      

Læs betjeningsvejledningen. 
Opbevar den sikkert til senere 
brug. 

  

Hold altid arbejdsområdet 
fri for andre personer. 

      

Fjern altid stikket fra kontak-
ten, når plæneklipperen ikke 
er i brug og under reparatio-
ner. 

  

Vær opmærksom på kni-
vene under kørsel med 
plæneklipperen. 

      

Beskyttelsesbriller anbefales 

  

Udsæt ikke plæneklipperen 
for regn. Opbevar altid 
plæneklipperen tørt. 

DK

 



 

3. 

 
Kom ikke i kontakt med kni-
vene. Vær opmærksom på at 
de kører i 5 sekunder, efter 
maskinen er slukket. 

     

Sikkerhedsinstruktioner  

- Lad aldrig børn eller personer, der ikke er instrueret i brug af plæneklipperen, anvende 
den.  

- Anvend ikke plæneklipperen til andre formål, end det den er bestemt til.   
- Hvis du er syg, træt, påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, må du ikke bruge 

plæneklipperen.  
- Det elektriske kabel skal altid være helt. Et beskadiget kabel skal udskiftes. Tjek altid 

det elektriske kabel før brug.  
- Vær altid opmærksom på det elektriske kabel, når du benytter plæneklipperen. 
- Det elektriske forlængerkabel skal have en minimum diameter på 1,5mm2, max. læng-

de 60 meter.   
- Løft aldrig maskinen, ved at trække i kabelet.  
- Sørg altid for at plænen er fri for sten, og andre objekter, der kan skade knivene. 
- Anvend altid kraftigt fodtøj og lange bukser.  
- Udskift altid plastknivene i sæt, derved opretholdes bedre balance.  
- Brug ikke plæneklipperen i vådt græs. 
- Pas på ikke at miste fodfæstet på skråninger.  
- Gå ikke baglæns, når du klipper græs, risikoen for at falde er højere, når man går bag-

læns. 
- Anvend kun plæneklipperen på græs. 
- Plæneklipperen må kun startes, når den står på græs. Den må ikke startes, hvis den 

ligger på siden eller på hovedet.  
- Tag stikket ud af kontakten, når du efterlader plæneklipperen, fjerner en blokering på 

plænen, checker, rengører, skifter knive eller vedligeholder maskinen.  
- Vær opmærksom på at alle bolte og møtrikker er fastspændt før brug.  
- Skift beskadigede dele ud inden plæneklipperen tages i brug.    

- Anvend kun originale reservedele         
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Overblik over svæveren     

1. Øverste håndtag 
2. Nederste håndtag 
3. Greb, bolt og skive 
4. Ledningsholder 
5. Ledningskrog 
6. Afbryder 1 
7. Afbryder 2 
8. Ledning  
9. Monteringsbolt 
10. Skjold           

Montering af svæveren  

1. Monter det nederste del at styret med de medfølgende bolte.        

2. Monter det øverste hånd-
tag på det nederste med de 
medfølgende greb, skiver og 
bolte som vist. Husk at ind-
sætte ledningskrogen (5). 
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Betjening  

1. Indsæt ledningen i ledningskrogen, som vist.               

2. Tryk afbryder 1 ned, og træk i afbryder 2.               

3. Hold afbryder 2 inde under kørsel.  

Plæneklipperen stoppes ved at slippe afbryderen. Vær opmærksom på  
at knivene kører minimum 5 sekunder, efter håndtaget slippes.            
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Indstilling af klippehøjde  

Der er to klippehøjder. Ved at placere plastkniven som vist, 
er den placeret på højeste indstilling. Ved at flytte kniven 
om på modsatte side, bliver klippehøjden lavere.                

Vedligeholdelse  

Sørg altid for at plæneklipperen er ren for afklippet græs. Den skal børstes fri for græs 
hver gang den har været i brug. Anvend ikke vand til dette formål.         

Specifikationer  

Model Park Basic Svæver 
Motor 1100 watt 
Volt 230  240 / 50 Hz 
Klippebredde 320 mm 
Omdr. / min 7900 
Klippehøjder 2 
Max lydniveau 96 db(A) 

     

Grundet fortsat produktudvikling, forbeholder Texas Andreas Petersen A/S sig ret til at 
forbedre produktet, uden at være forpligtiget til at forbedre allerede solgte modeller.    

Texas Andreas Petersen A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Tel.: +45 63955555 - post@texas.dk 
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Symbolerna  

 

Varning ! 

  

Se alltid till att 
gräsklipparen vilar 

påmarken när den arbetar. 
Om gräsklipparen lutas 

eller lyfts kan stenar 
slungas ut.. 

      

Läs användarinstruktionerna 
noggrant så att Du är säker 

på att Du förstår alle 
kontrollorgan pch vad de är 

för. 

  

Se till att inga andra 
personer vistas i 
arbetsområdet. 

      

Stäng av och dra ur 
kontakten ur strömuttaget 
innan gräsklipparen justera 
elle rengös eller om kabeln 

har trasslat til sig eller 
skadats. 

  

Se upp med skärbladen 
när du använder 
gräsklipparen. 

      

Användande av ögonskydd 
rekommenderas. 

  

Klipp inte gräset eller 
lämna gräsklipparen 

utomhus om det regnar 
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8. 

 
Rör inte vid skärbladen. Tänk 
på att de kan fortsätta snurra 

i 5 sekunder efter att 
maskinen stängts av. 

        

Säkerhetsföreskrifter  

- Låt aldrig barn eller personer sominte har läst denna bruksanvisning använda 
gräsklipparen.  

- Använd gräsklipparen enbart på det sätt och för de syften som beskrivs i denna 
bruksanvisning. 

- Använd aldrig gräsklipperennår du är tröt, sjuk eller är påverkad av alkohol, droger 
eller medicin. 

- Se till att kabeln inte är skadad före användning. Byt kabel om den gamla är skadad 
eller nött. 

- Använd endast kabel i storlek 1,50 mm2 upp till maximalt 60 meters längd.  
- Bär aldrig enheten i kablen. 
- Se till att det inte ligger kvistar, stenar, ben ståltråd eller annat skräp på gräsmatten.  
- Använd alltid kraftiga skor och långbyxor når du använder din gräslippare. 
- Om skärbladen är utslitna eller skadade ska dom bytas parvis, så att balansen behålls. 
- Använd inte gräsklipparen i vått gräs. 
- Se upp så att du inte halkar i sluttningar.  
- Gå inte bakåt när du klipper. Tänk på fallrisken.  
- Använd bara gräsklipparen på gräs. 
- Gräsklipparen får bara startas när den står på gräs. Den får inte startas om den ligger 

på sidan eller upp och ned.  
- Bryt strømmen innan du : lämnar gräsklipparen utan tilsyn, ensar bort til tilltäppning, 

undersöker, rengör utfør underhållsarbeten på gräsklipparen.   
- Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna innan användning.  
- Byt ut skadade delar innan du använder gräsklipparen.   

- Använd enbart originalreservdelar     
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Översikt över svävaren   

1. Övre handtagen  
2. Nedre Handtagen 
3. Handtag, bult och skiva 
4. Sladdhållare 
5. Sladdkrok 
6. Strömbrytare 1 
7. Strömbrytare 2 
8. Sladd 
9. Monteringsbult 
10. Hölje              

Montering av svävaren  

1. Montera den nedre delen av styrhandtaget med de  
medföljande bultarna.           
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2. Montera det övre handtaget på det 
    nedre med de medföljande handtag,         
    skivor och bultar som visas. 
    Glöm inte at t sätta i sladdkroken (5).
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Användning  

1. Sätt i sladden i sladdkroken som på bilden.              

2. Tryck ned strömbrytare 1 och dra i strömbrytare 2.               

3. Håll strömbrytare 2 intryckt när du kör gräsklipparen.  

Du stoppar gräsklipparen genom att släppa strömbrytaren.  
Tänk på att skärbladen kan snurra minst 5 sekunder efter  
att du släppt handtaget. 
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Inställning av klipphöjd  

Det finns två klipphöjder. Om du placerar plastbladet enligt bilden 
ställs det in på den högsta inställningen. Om du flyttar bladet 
till motstående sida blir klipphöjden lägre.              

Underhåll  

Rensa alltid bort gräs från gräsklipparen. Borsta bort allt gräs varje gång du har använt 
den. Skölj inte bort gräset med vatten.     

Specifikationer  

Model Park Basic Svävare 
Motor 1100 watt 
Volt 230  240 / 50 Hz 
Klippbredd 320 mm 
Rot. / min 7900 
Klipphöjd 2 
Max. ljudnivå 96 db(A) 

      

Texas Andreas Petersen A/S förbehåller sig rätten att under fortsatt produktutveckling 
förbättra produkten utan att därmed förbinda sig till att förbättra modeller som redan 
sålts.        

SE

 

Texas Andreas Petersen A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Tel.: +45 63955555 - post@texas.dk

 


