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Type CA/CAL 434-484-534
CA/CAL 434-484-534 TR
CA/CAL 484-534 TR 4S
CA/CAL 484-534 TR-E
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TONDEUSE - MANUEL D’UTILISATION

LAWN MOWER - OPERATOR’S MANUAL

RASENMÄHER - GEBRAUCHSANWEISUNG

RASAERBA - MANUALE DI ISTRUZIONI

GAZONMAAIER - GEBRUIKERSHANDLEIDING

CORTADORA DE PASTO - MANUAL DE INSTRUCCIONES

RELVADEIRA - MANUAL DE INSTRUÇÕES

Ã§√√∫√¶∆π∫√ - √¢∏°π∂™ Ãƒ∏™∏™

ÇIM BIÇME MAKINESI - KULLANIM KILAVUZU

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА - УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА

GRESSKLIPPER - INSTRUKSJONSBOK

GRÄSKLIPPARE - BRUKSANVISNING

PLÆNEKLIPPER - BRUGSANVISNING

RUOHONLEIKKURI - KÄYTTÖOHJEET

SEKAČKA NA TRÁVU - NÁVOD K POUŽITÍ

KOSIARKA - INSTRUKCJE OBSŁUGI

FŰNYÍRÓ - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ÉÉÄÄááééççééääééëëààããääÄÄ  - PìäéÇéÑëíÇé ë àçëíêìäñàüåà

KOSILNICA - PRIRUČNIK ZA UPORABO

KOSILICA - PRIROČNIK ZA UPORABO

KOSILICA - UPUTSTVO ZA UPOTREBU

KOSAČKA NA TRÁVU - NÁVOD NA POUŽITIE

MAȘINĂ DE TUNS IARBA - MANUAL DE INSTRUCŢIUNI

ŽOLIAPJOVñ - INSTRUKCIJ  VADOVAS

ZÅLIENA PπAUJMAŠ±NA - OPERATORA ROKASGRÅMAT

KOSILICA - PRIRUČNIK SA UPUTSTVIMA

KKééëëÄÄóóKKÄÄ - ìèöíÇÄçÖ áÄ ìèéíêÖÅÄ

MURUNIIDUK - KASUTUSJUHENDET
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IMPORTANT: Lire attentivement les consignes de sécurité contenues dans le livret du moteur avant de mettre en
marche le moteur pour la première fois. ATTENTION ! Avant de mettre en marche, contrôler le niveau de l’huile.

IMPORTANT: Before starting the motor for the first time, carefully read the instructions as set out in the engine hand-
book. CAUTION! Check oil level before starting.

WICHTIG: Ehe der Motor zum ersten Mal in Betrieb gesetzt wird, sind die im Handbuch des Motors enthaltenen
Anweisungen aufmerksam zu lesen. ACHTUNG! Vor der Inbetriebsetzung den Stand des Öls prüfen.

IMPORTANTE: Leggere attentamente le prescrizioni contenute nel libretto del motore, prima di mettere in funzione il
motore per la prima volta. ATTENZIONE! Controllare il livello dell’olio prima dell’avviamento.

BELANGRIJK: De aanwijzingen die in het motorinstrucktieboekje vermeld worden aandachtig doorlezen vooraleerst
u de motor voor de eerste maal in gebruik neemt. OPGELET! Controleer het oliepeil vooraleer de motor in te schakelen.

IMPORTANTE:  Leer atentamente las prescripciones contenidas en el libro del motor antes de poner en funciona-
miento el motor por primera vez. ¡ATENCIÓN! Controlar el nivel de aceite antes del arranque.

IMPORTANTE: E' conveniente ter muita atenção às instruções incluidas no livrete do motor, antes de accionar o
motor pela primeira vez. ATENÇÃO! Controlar o nível do óleo antes da partida.

™HMANTIKO: ¢È·‚¿ÛÙÂ ÚÔÛÎÙÈÎ¿ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·, ÚÈÓ ı¤ÛÂÙÂ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·
ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶ƒ√™√Ã∏! ∂Ï¤ÁÍÙÂ ÙË ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ Ï·‰ÈÔ‡ ÚÈÓ ÙËÓ ÂÎÎ›ÓËÛË.

ÖNEML‹: Motoru ilk kez çalıfltırmadan önce, motor el kitabında yazılmıfl olan talimatları dikkatle okuyun. D‹KKAT!
Çalıfltırmadan önce ya¤ seviyesini kontrol edin.

ВАЖНО: Пред првото палење на моторот, внимателно прочитајте ги упатствата од прирачникот на моторот.
ВНИМАНИЕ! Контролирајте го нивото на маслото пред га го вклучите моторот.

VIKTIG: Les nøye instruksjonene i motorhåndboken før motoren startes for første gang. ADVARSEL! Sjekk oljenivået
før du starter klipperen.

VIKTIGT: Läs uppmärksamt instruktionerna i motorns handbok, innan motorns sätts igång för första gången. VAR-
NING! Innan start så kontrollera oljenivån.

VIKTIGT: Før motoren tages i brug for første gang, bør den medfølgende vejledning læses omhyggeligt. ADVARSEL!
Tjek olieniveauet før start.

TÄRKEÄÄ: Lue tarkasti moottorin käyttöohjekirjan säännöt ennen kuin käynnistät moottorin ensimmäisen kerran.
VAROITUS! Tarkista öljyn pinnan taso ennen koneen käynnistämistä.

DŮLEŽITÉ: Předtím, než poprvé nastartujete motor, pročtěte si pečlivě návod k obsluze motoru. UPOZORNĚNÍ!
Zkontrolujte úroveň oleje před uvedením sekačky do chodu.

WAŻNE: Przed uruchomieniem silnika po raz pierwszy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi silnika. OSTR-
ZEŻENIE! Sprawdzić poziom oleju przed uruchomieniem.

FONTOS: A gép használata előtt alaposan olvassa el a használati utasítást. FIGYELEM! Indítás előtt ellenőrizze az
olaj szintjét.

BBÄÄÜÜççéé::  ÇÇÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÔÔÓÓ˜̃ÂÂÒÒÚÚ¸̧  ÂÂÍÍÓÓÏÏÂÂÌÌ‰‰‡‡ˆ̂ËËËË  ‚‚  ËËÌÌÒÒÚÚÛÛÍÍˆ̂ËËflflıı  ÌÌ‡‡  ‰‰‚‚ËË„„‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧  ‰‰ÓÓ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ,,  ÍÍ‡‡ÍÍ  ‚‚  ÔÔÂÂ‚‚˚̊ÈÈ  ‡‡ÁÁ  ÂÂ„„ÓÓ  ÁÁ‡‡ÔÔÛÛÒÒÚÚËËÚÚ¸̧..
ÇÇççààååÄÄççààÖÖ!!  èèÂÂÂÂ‰‰  ÁÁ‡‡ÔÔÛÛÒÒÍÍÓÓÏÏ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂ¸̧ÚÚÂÂ  ÛÛÓÓ‚‚ÂÂÌÌ¸̧  ÏÏ‡‡ÒÒÎÎ‡‡..

VAŽNO: Prije prvog paljenja motora, pažljivo pročitati pravila sadržana u knjižici s uputama za uporabu. OPREZ!
Provjeriti razinu ulja prije paljenja motora.

POMEMBNO: Preden prvič vžgete motor, pazljivo preberite navodila, ki jih vsebuje knjižica motorja. POZOR! Pred
zagonom preverite nivo olja.

VAŽNO: Pažljivo pročitati uputsva koja se nalaze u knjižici motora, prije nego prvi put startate motor. PAŽNJA!
Prekontrolisati nivo ulja prije startanja.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Pred prvým použitím motora si pozorne prečítajte pokyny uvedené v návode na použitie
motora. UPOZORNENIE! Pred prvým naštartovaním motora skontrolujte hladinu oleja.

IMPORTANT: Citiţi cu atenţie instrucţiunile din manualul motorului, înainte de prima punere în funcţiune a motorului.
ATENŢIE! Controlaţi nivelului de ulei înainte de a porni mașina.

SVARBU: Prieš paleisdami varikl∞ veikti pirmà kartà, atidžiai perskaitykite variklio knygelòs nurodymus. DñMESIO!
Prieš jungiant patikrinkite alyvos lyg∞.

SVAR±GI: Uzman¥gi izlasiet norÇd¥jumus grÇmati¿Ç par motoru, un tikai pïc tam pirmo reizi iedarbiniet motoru.
UZMAN±BU! PÇrbaudiet e∫∫as l¥meni pirms iedarbiniet motoru.

VAŽNO: Pažljivo pročitati naredbe koje su sadržane u knjižici motora pre nego što se prvi put uključi motor.
PAŽNJA! Proveriti nivo ulja pre stavljanja u pogon.

ÇÇÄÄÜÜççéé::  èèÓÓ˜̃ÂÂÚÚÂÂÚÚÂÂ  ‚‚ÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎÌÌÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËÒÒ‡‡ÌÌËËflflÚÚ‡‡,,  ÒÒ˙̇‰‰˙̇ÊÊ‡‡˘̆ËË  ÒÒÂÂ  ‚‚  ËËÌÌÒÒÚÚÛÛÍÍˆ̂ËËËËÚÚÂÂ  ÌÌ‡‡  ÏÏÓÓÚÚÓÓ‡‡,,  ÔÔÂÂ‰‰ËË  ‰‰‡‡  „„ÓÓ  ‚‚ÍÍÎÎ˛̨˜̃ËËÚÚÂÂ  ÁÁ‡‡
ÔÔ˙̇‚‚ËË  ÔÔ˙̇ÚÚ..  ÇÇççààååÄÄççààÖÖ!!  èèÓÓ‚‚ÂÂÂÂÚÚÂÂ  ÌÌËË‚‚ÓÓÚÚÓÓ  ÌÌ‡‡  ÏÏ‡‡ÒÒÎÎÓÓÚÚÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ËË  ‚‚ÍÍÎÎ˛̨˜̃‚‚‡‡ÌÌÂÂ..

OLULINE:  Enne mootori esmakordset käivitamist, lugege tähelepanelikult läbi selles raamatus olevad juhised.
ETTEVAATUST! Enne käivitamist kontrollida õlitaset.
ET
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ETIQUETTE D’IDENTIFICATION ET COMPOSANTS DE LA
MACHINE

1. Niveau de puissance acoustique selon la directive 2000/14/CE
2. Marquage de conformité, selon la directive 98/37/CEE
3. Année de fabrication
4. Type de tondeuse
5. Numéro de série
6. Nom et adresse du Constructeur

Tout de suite après l’achat de la machine, transcrire les numéros
d’identification (3 – 5 – 6) dans les espaces prévus, sur la dernière
page du manuel.

11. Carter de coupe   12. Moteur   13. Lame de coupe   14. Pare-
pierres (déflecteur)   15. Sac de ramassage d’herbe 16. Guidon
17. Levier d’accélérateur   18. Levier de frein de lame  19. Levier
d’embrayage d’avancement  

DESCRIPTIONS DES SYMBOLES QUI APPARAISSENT SUR
LES COMMANDES (là où ils sont prévus)

21. Lent   22. Rapide   23. Starter   24. Arrêt du moteur   25. Traction
insérée   26. Arrêt   27. Démarrage   28. 1. vitesse   29. 2. vitesse
30. 3.vitesse

PRESCRIPTIONS DE SECURITÉ - Votre tondeuse doit être utilisée
avec prudence. Dans ce but, des pictogrammes destinés à vous
rappeler les principales précautions d’utilisation ont été placés sur
la machine.  Leur signification est donnée ci-dessous. Nous vous
recommandons également de lire attentivement les consignes de
sécurité données au chapitre correspondant du présent manuel.

41. Attention: Lire le manuel d’utilisateur avant d’utiliser la ton-
deuse.

FR
42. Risque de projection. Tenir les tierces personnes en dehors

de la zone d’utilisation.
43. Attention: Débrancher le capuchon de bougie et consulter le

livret d'instructions avant tout travail d’entretien ou de répara-
tion.

44. Risque de coupure. Lame tournante. Ne pas introduire les
mains et les pieds dans l’enceinte de lame.

IDENTIFICATION LABEL AND MACHINE COMPONENTS

1. Acoustic power level according to EEC directive 2000/14/CE
2. Mark of conformity according to EEC directive 98/37
3. Year of manufacture
4. Lawnmower type
5. Serial number
6. Name and address of Manufacturer

As soon as you have purchased the machine, do not forget to write
the identification numbers (3 - 5 - 6) in the spaces provided on the
last page of the manual.

11. Chassis   12. Engine   13. Blade   14. Stone-guard   15. Grass-
catcher   16. Handle   17. Throttle control   18. Engine brake lever
19. Drive engagement lever

DESCRIPTION OF THE SYMBOLS SHOWN ON THE CONTROLS
(where present)

21. Slow   22. Fast   23. Choke   24. Engine stop   25. Transmission
engaged   26. Off   27. Start   28. 1. speed   29. 2. speed   30. 3.
speed

SAFETY REQUIREMENTS - Your lawnmower should be used with
due care and attention.  Symbols have therefore been placed on

EN

41 42 43 44

LWA

dBkg

S/N

11 13 12

14 15

6 14
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MASKINENS IDENTIFIKATIONSSKILT OG KOMPONENTER

1. Lydtryk i overensstemmelse med EU-direktiv 2000/14/CE
2. Overensstemmelsesmerke i henhold til EU-direktiv 98/37
3. Fabrikationsår
4. Type af plæneklipper
5. Serienummer
6. Fabrikantens navn og adresse

Så snart maskinen er købt, skal identifikationsdataene (pkt. 3 - 5 -
6) noteres i de tilsvarende felter i manualens sidste side.

11. Chassis   12. Motor   13. Kniv   14. Beskyttelsesplade   15.
Opsamlingspose   16. Håndtag   17. Gashåndtag   18.
Bremsehåndtag   19. Fremdriftskobling

BESKRIVELSE AF SYMBOLERNE PÅ BETJENINGERNE (hvor
disse er påtænkt)

21. Langsom   22. Hurtig   23. Choker   24. Stop af motor   25. Træk
in koblet   26. Stop   27. Tænding   28. 1. hastighed   29. 2. hastig-
hed   30. 3. hastighed 

SIKKERHEDSFORSKRIFTER - Plæneklippere bør benyttes med
forsigtighed. Derfor er der på maskinerne påsat etiketter med
symboler, som henviser til sikkerhedsforskrifterne. Betydningen af
disse symboler er forklaret nedenfor.  Endvidere råder vi til
omhyggeligt at læse kapitlet om sikkerhedsforskrifter, som du
finder i denne betjeningsvejledning

41. Vigtigt: Læs betjeningsvejledningen før maskinen tages i brug.
42. Risiko for stenudslyngning. Ingen personer bør opholde sig i

arbejdsområdet, når maskinen er i brug.
43. Vigtigt: Fjern tændrørsledningen fra tændrøret og læs vejled-

ningen inden påbegyndelse af reparation eller vedligeholdelse.
44. Risiko for skader. Knive i bevægelse. Stik ikke fødder eller

hænder ind i rotorhuset.

TUNNUSLAATTA JA LAITTEENOSAT

1. Äänitehotaso täyttää EU-Direktiivin 2000/14/EY vaatimukset
2. EU-Direktiivin 98/37/ETY mukainen vaatimustenmukaisuus-

merkki
3. Valmistusvuosi
4. Ruohonleikkurin malli
5. Sarjanumero
6. Valmistajan nimi ja osoite

Välittömästi laitteen hankinnan jälkeen kopioi tunnusnumerot (3-5-
6) käsikirjan viimeisellä sivulla oleviin kohtiin.

11. Kehikko   12. Moottori   13. Terä   14. Kivisuoja   15.
Ruohonkeruusäkki   16. Varsi   17. Kaasun säädin   18. Moottorin
jarrua säätelevä vipu   19. Itsevedon käynnistävä vipu

OHJAUSLAITTEISSA OLEVIEN MERKKIEN KUVAUS (mikäli
esiintyvät)

21. Hidas   22. Nopea   23. Starter   24. Pysäytys   25. Veto päällä
26. Pysäytys   27. Käynnistys   28. 1. nopeus   29. 2. nopeus   30.
3. nopeus

TURVALLISUUSSÄÄNNÖKSET - Ruohonleikkuria on käytettävä
varovaisesti. Tämän vuoksi koneeseen on kiinnitetty kuvamerkkejä,
jotka osoittavat tärkeimmät käyttöön liittyvät varoitukset. Niiden
selitykset on esitetty seuraavassa. Me kehotamme sinua lukemaan
erittäin tarkasti turvallisuussäännöt, jotka on annettu ohjekirjassa
niille varatussa luvussa.

41. Huomio: Lue käyttöohjekirja ennen ruohonleikkurin käyttöä.
42. Sinkoutuvien esineiden vaara. Asiattomat henkilöt eivät saa

FI

DA
oleskella työskentelyalueella koneen käytön aikana.

43. Huomio: Irrota sytytystulpan suojus ja lue ohjeet ennen huoltoa
tai korjausta.

44. Leikkausvahinkojen vaara. Liikkuvat terät. Älä aseta jalkojasi
tai käsiäsi terätilaan.

IDENTIFIKAČNĺ ŠTĺTEK A SOUČÁSTI STROJE

1. Garantovaná hladina akustického výkonu podle směrnice
2000/14/CE

2. Značka o shodě výrobku s upravenou směrnicí 98/37/EHS
3. Rok výroby
4. Typ sekačky
5. Výrobní číslo 
6. Jméno a adresa výrobce

Okamžitě po zakoupení stroje si přepište identifikační čísla (3 - 5 -
6) na příslušná místa na poslední straně návodu.  

11. Skříň sekačky   12. Motor   13. Nůž   14. Ochranný kryt   15.
Sběrací koš   16. Rukojet’   17. Plynová páčka   18. Brzda motoru
19. Páka zapínání pojezdu

POPIS SYMBOLŮ UVEDENÝCH NA OVLÁDÁNĺ (je-li součástí)

21. Pomalu 22. Rychle 23. Startování 24. Zastavení motoru 25.
Zařazený pohon   26. Vypnuto 27. Startování 28. 1. rychlost 29.
2. rychlost 30. 3. rychlost

BEZPEČNOSTNĺ PŘEDPISY - Vaše sekačka musí být používána s
opatrností. Proto byly na samotném stroji umístěny výstražné štítky
se symboly, které vás nabádají k opatrnosti. Jejich smysl je
vysvětlen níže. Radíme Vám aby jste si velmi pozorně prečetli
normy bezpečného použití uvedené ve zvláštní kapitole této
příručky.

41. Pozor: Před použitím stroje je třeba si pozorně přečíst návod k
použití

42. Nebezpečí odletujících předmětů: Během použití stroje
zajistěte bezpečnou vzdálenost jiných osob od stroje.

43. Pozor: Před vykonáním jakékoli údržby nebo opravy si přečtěte
pozorně návod a sejměte kabelovou koncovku ze zapalovací
svíčky.

44. Riziko úrazu pořezáním nožem v pohybu, nevsunujte ruce
nebo nohy do prostoru rotujícího nože.

TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA I WYKAZ SKŁADNIKÓW
MASZYNY

1. Poziom natężenia dźwięku zgodny z normą 2000/14/CE
2. Znak zgodności z dyrekywą 98/37 CEE
3. Rok produkcji
4. Model kosiarki
5. Numer seryjny
6. Nazwa i adres producenta

Bezpośrednio po zakupieniu maszyny, przepisać numery
identyfikacyjne (3 - 5 - 6) w odpowiednim miejscu, na ostatniej
stronie instrukcji. 

11. Korpus kosiarki   12. Silnik   13. Nóż   14. Osłona przeciwka-
mienna   15. Pojemnik na ściętą trawę 16. Uchwyt   17. Ster
przyspieszania   18. Dźwignia hamulca silnika   19. Dźwignia
włączenia napędu 

OPIS SYMBOLÓW UMIESZCZONYCH NA URZADZENIACH
STERUJACYCH (gdzie sa one przewidziane)

21. Wolny 22. Szybki   23. Zapłonnik 42. Zatrzymanie silnika 25.
Naped wlaczony   26. Zatrzymanie 27. Uruchomienie 28. 1.
szybkosc 29. 2. szybkosc 30. 3. szybkosc

PL

CS
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SIKKERHEDSFORSKRIFTER
BØR FØLGES NØJE

1) Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt. Bliv fortrolig med
plæneklipperens styring og dermed selve brugen af maskinen. Lær
at slukke hurtigt for maskinen.
2) Brug kun plæneklipperen til det formål den er beregnet, dvs.
klipning og opsamling af græs. Al anden brug af maskinen er far-
lig og kan skade denne.
3) Lad aldrig børn, eller personer, som ikke har det nødvendige
kendsskab til plæneklipperen, bruge denne. Der kan lokalt være
fastsat en minimum aldersgrænse for brug af plæneklipper.
4) Brug aldrig plæneklipper:
– med personer, specielt børn, eller dyr i nærheden;
– hvis brugeren har indtaget medicin el. lign., som kan forringe

reflekser og opmærksomhed.
5) Vær opmærksom på at brugeren er ansvarlig for ulykker, som
påføres andre personer eller deres ejendom.

1) Under arbejde med maskinen, sørg altid for at bære solide
sko og lange bukser. Arbejd aldrig med bare fødder eller san-
daler.
2) Før arbejdet påbegyndes bør området renses for fremmedllege-
mer, som kunne udslynges fra plæneklipperen eller beskadige kniv-
blokken og motoren (sten, grene, jernstykker osv.) 
3) OBS: FARE! Benzin er meget brandfarlig.
– opbevar brændstoffet i dertil beregnede dunke;
– fyld brændstof på ved hjælp af en tragt. Dette skal altid fore-

gå i det fri og ryg aldrig under påfyldning af brændstof;
– fyld brændstof på før start af motor; påfyld aldrig benzin, og fjern
aldrig tankens benzindæksel, når motoren er i gang eller stadig er
varm;
– start ikke motoren, hvis der er spilt benzin, men flyt plæneklippe-

ren fra det forurenede område for at undgå brand. Vent til benzin-
dampene er forsvundet;
– Sørg altid for at stramme dækslet godt på både tank og benzin-

dunk.
4) Udskift defekte lyddæmpere.
5) Før brug af plæneklipperen, foretag da et generelt eftersyn
især af kniven. Kontroller at skruer og skær ikke er slidt eller
beskadiget. Ved beskadigelse erstattes hele knivblokken og samt-
lige slidte eller ødelagte skruer, for at bibeholde balancen.
6) Før påbegyndelse af klipning, skal enten posen (græsopsamle-
ren) eller skærmpladen monteres.

1) Tænd aldrig motoren i et lukket rum; der kan opstå farlige kulil-
tedampe.
2) Arbejd kun ved dagslys eller godt kunstigt lys.
3) Undgå, om muligt, at klippe i vådt græs.
4) Pas på ikke at glide ved klipning på skråninger.
5) Løb aldrig, men gå; lad ikke plæneklipperen trække dig. 
6) Klip altid en skråning på tværs og aldrig på langs.
7) Pas altid på, når der skiftes klipperetning på en skråning.
8) Klip aldrig på områder med en hældning på mere end 20°.
9) Pas på, når du trækker plæneklipperen mod dig selv.
10) Skal plæneklipperen transporteres over andre overflader end
græs, afbryd da motoren og kontroller at kniven er i stilstand.
11) Benyt aldrig plæneklipperen, hvis beskyttelsesskærmen er
beskadiget eller uden græsopsamler eller skærm.
12) Motorens justering bør ikke ændres, og det opgivne max.
omdrejningstal må ikke hæves.

C) UNDER BRUG

B) FORBEREDELSE

A) GENERELLE RÅD

DA 13) På modeller med fremdrift, skal hjuldriften frakobles før motoren
startes.
14) Start motoren ifølge vejledningen, og hold fødderne i passende
afstand.
15) Vip ikke maskinen ved start. Start plæneklipperen på en jævn
overflade uden forhindringer og højt græs .
16) Kom ikke for nær ved klipperskjoldet med hænder og fød-
der, og stå altid i en passende afstand fra udkasteråbningen. 
17) Plæneklipperen må hverken løftes eller transporteres når moto-
ren kører.
18) Stop motoren og fjern tændrørsledningen fra tændrøret:
– før indgreb under klipperskjoldet eller rensning af græsudkastet;
– inden kontrol, rengøring eller reparation af plæneklipperen;
– efter påkørsel af evt. sten; undersøg om klipperen er beskadiget

og reparer eventuelt for at fortsætte arbejdet;
– hvis plæneklipperen begynder at vibrere, sørg hurtigt for at fjerne

årsagen til denne vibration.
19) Stop motoren:
– når plæneklipperen bliver ladet uden opsyn. På elektriske model-
ler fjernes tændingsnøglen;
– før påfyldning af brændstof;
– hver gang opsamlingsposen bliver enten på - eller afmonteret;
– før regulering af klippehøjde.

20) Før gasreguleringshåndtaget mod stop for motoren stoppes.
Luk for brændstofstilførslen efter brug, ifølge vejledningen i instruk-
tionsbogen.
21) Under arbejdet bør der altid holdes en passende sikkerhedsaf-
stand fra klipperskjoldet, dvs. styrets længe.

1) Lad bolte og skruer forblive monteret og strammet, så maskinen
altid er klar til brug. Det er vigtigt for plæneklipperens sikkerhed og
ydelse at foretage en regelmæssig vedligeholdelse.
2) Fyld aldrig brændstof på plæneklipperen i et rum, hvor benzin-
dampene kan nå enten en flamme, gnist eller stærk varme.
3) Lad motoren køle af inden plæneklipperen sættes i et rum.
4) For at mindske risikoen for brand, skal følgende holdes rent
for blade, grene og olie: motor, lyddæmper, batteriholder og
brændstofsbeholder. Efterlad ikke kasser med afklippet græs i et
lukket rum.
5) Kontroller ofte skærmplade og græsopsamler for slid eller beska-
digelse.
6) Hvis benzintanken skal tømmes, bør dette gøres i det fri og med
afkølet motor.
7) Ved udskiftning af kniven benyttes arbejdshandsker.
8) Det er vigtigt at bibeholde knivens balance, når denne slibes.
Samtlige operationer, der involverer kniven (afmontering, slibning,
balancering, genmontering og/eller udskiftning), er kritiske og
kræver specifik kompetence og anvendelse af specielle redskaber.
Af sikkerhedshensyn er det derfor nødvendigt, at de altid udføres af
et specialiseret center.
9) Brug aldrig maskinen med slidte eller ødelagte dele af hen-
syn til sikkerheden. Defekte dele bør altid udskiftes og ikke
repareres. Brug originale reservedele (knive skal være mærket

). Reservedele af anden kvalitet kan beskadige maskinen og
forringe sikkerheden.

1) Hver gang maskinen skal sættes i bevægelse, løftes, transporte-
res eller skråstilles, skal De:
– Bære kraftige arbejdshandsker;
– Tage fat i maskiner på steder, der muliggør et sikkert greb, under
hensyntagen til vægten og fordeling af denne;
- anvende et antal personer, der er egnet til maskinens vægt og
transportmidlets egenskaber, samt til egenskaberne ved de steder,
hvor maskinen skal placeres eller hentes.

E) TRANSPORT OG HÅNDTERING

D) VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING
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BRUGSANVISNINGER
Angående motor og batteri (i de modeller, hvor det fin-
des) henvises der til de pågældende brugsanvisninger.

BEMÆRK – Maskinen kan leveres med nogle kompo-
nenter, der allerede er monteret.

I forbindelse med montering af beskyttelsespladen
(1) er det nødvendigt at lade stiftens venstre ende (2) stik-
ke frem og herefter indsætte den i åbningen i den venstre
støtte (3) på chassiset. Parallelstil stiftens modsatte ende i
forhold til åbningen på den højre støtte (4). 
Pres stiften ind i åbningen ved hjælp af en skruetrækker,
således at der opnås adgang til rillen (5). Indsæt den ela-
stiske ring (6) i rillen, og fastgør den højre (7) og venstre (8)
fjeder som vist.

Sæt de to installerede dele (1), der danner det
nederste del af grebet, tilbage i driftsposition ved at tils-
pænde de nederste håndtag (2). Montér den øverste del (3)
ved hjælp af de vedlagte skruer (4). Kontrollér omhyggeligt,
at styrespiralen (5) på startkablet anbringes korrekt.
Fastgør styrekablerne ved hjælp af klemmerne (6). 
Ved at løsne håndtagene (2) er det muligt at indstille grebet
til tre forskellige højder.

Følg vejledningen ved montering af det lille instru-
mentpanel (1).

Vend plastdelen (2) på hovedet og hægt alle stof-
delens (1) slidshuller på yderkanten (3) fast på plastikdelens
låse (4). Start fra en yderside.  Stik rammens to sidedele (5)
ind i hullerne på stoffet. Stik rammens to ender (5) i låsene
og fastgør plastprofilen (6) med rammens midterdel. 
Fastgør rammen på plastdelen ved hjælp af skruerne (7).

Hvis modellen er udstyret med elektrisk start, for-
bindes batterikablet til kontaktoren for plæneklipperens
hovednet.

Gashåndtaget (hvis monteret) kontrolleres af grebet
(1). Grebets stillinger er vist i den pågældende plade. Nogle
modeller er udstyret med motor med fast omdrejningstal.
Gashåndtaget (2) er derfor ikke installeret.

Knivbremsen drives af grebet (1). Ved start og
anvendelse af klipperen, skal grebet holdes indtrykket mod
håndtaget. Motoren standser, så snart grebet slippes.

På de selvkørende modeller, kan man køre plæne-
klipperen fremad ved at trykke grebet (1) mod håndtaget. 
Plæneklipperen standser, så snart grebet slippes.

Klippehøjden indstilles ved at flytte grebene (1). 
Klippehøjden skal være den samme på alle fire hjul. 
KNIVEN SKAL VÆRE HELT STANDSET, NÅR KLIPPEHØJ-
DEN INDSTILLES.

Løft beskyttelsespladen og fastgør den stive
opsamlerpose (1) som vist i figuren.

3.1

3. ARBEJDE MED PLÆNEKLIPPEREN

2.4

2.3

2.2

2.1

2. BESKRIVELSE AF STYRINGERNE

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1. MONTERINGSANVISNING

DA Følg vejledningen for at starte motoren; træk
bremsgrebet (1) mod håndtaget og træk hårdt i startsnoren
(2). På modellerne med elektrisk start drejes tændnings-
nøglen (3).

For at opnå det bedste resultat af klipningen, anbe-
fales det at anvende den samme klippehøjde og at skifte
køreretning.

Efter brug slippes bremsegrebet (1) og tændrørs-
ledningen (2) tages ud. På modellerne med elektrisk start,
tages tændningsnøglen (3) ud. VENT, TIL KNIVEN ER
STANDSET, inden der foretages et hvilket som helst ind-
greb.

VIGTIG – En regelmæssig og omhyggelig vedligeholdel-
se er uundgåelig for at fastholde maskinens sikker-
hedsniveauer og ydelser gennem tiden.
Opbevar plæneklipperen på et tørt sted.

1) Bær stærke arbejdshandsker, inden De foretager et hvil-
ket som helst rensnings-,  vedligeholdelses- eller juste-
ringsindgreb på maskinen.

2) Vask maskinen omhyggeligt efter hver klipning; fjern de
græsrester eller det mudder, som eventuelt har ophobet
sig inde i chassiset for at undgå, at det tørrer og van-
skeliggør den efterfølgende start.

3) Malingen i den indre del af chassiset kan falde af med
tiden på grund af den slibende virkning fra det klippede
græs; i så fald skal De hurtigt gribe ind ved at tilpasse
den malede overflade med en rystbeskyttende maling
for at undgå dannelse af rust, som kunne medføre kor-
rosion af metallet.

4) For at få adgang til den nederste del, skal maskinen
udelukkende skråstilles på den side, der er angivet på
motorens hæfte, og de pågældende anvisninger skal
følges

5) Undgå at spilde benzin på motorens eller maskinens
plastikdele for at undgå at beskadige dem, og rens alle
de benzinspor, der eventualment måtte være spildt.
Garantien dækker ikke skader ved plastikdelene som
følge af benzin.

Entvert indgreb på kniven skal udføres af et specia-
liseret center.
Bemærkning for det specialiserede center: Montér kni-
ven (2) i den rækkefølge, der er vist i figuren, og stram den
centrale skrue (1) med en momentnøgle ved 35-40 Nm.

I modellerne med drivrem gælder følgende:
• drivremmens korrekte spænding fås ved hjælp af møtrik-

ken (1) indtil den angivne afstand (6 mm) opnås.
• registret (2) skal justeres således, at kablet (3) er en smule

slap, når håndtaget (4) er upåvirket.

Til opladning af batteri benyttes den medfølgende
oplader (1), som forklaret i batteriets vejledning.
Batteriopladeren må aldrig forbindes direkte til motorens
klemme. Det er ikke muligt at starte motoren under anven-
delse af batteriopladeren som forsyningsspænding, da
dette kan beskadige opladeren. Hvis plæneklipperen ikke
skal bruges i længere tid, afbrydes batteriet; sørg for, at det
er korrekt opladet.

I tilfælde af tvivl eller spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte din forhandler.

4.3

4.2

4.1

4. VEDLIGEHOLDELSE

3.4

3.3

3.2
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