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Data på typeskiltet 
Disse data er meget vigtige for 
senere identifikation ved 
bestilling af reservedele og for 
serviceafdelingen.  
Typeskiltet finder De i nærheden 
af motoren.  
Skriv alle data fra typeskiltet ind i 
følgende tabellen.  
 
 
 
 
 
 
 
For omverden, 
affaldslikvidering 
  Giv Agt!  
Trusel mod omverden med 
motorolie. 
Efter hvert oliebytte giv tappet 
olie i et samlested for gammelolie 
eller på et andet 
faglikvideringssted over.  
 
Dyrbeskyttelse 
Pindsviner og andre små dyrarter 
er henviste til Deres beskyttelse. 
Gennemsøg derfor arealet De vil 
arbejde på først. 
 
For Deres sikkerhed 
Forskriftsmæssig  apparatsbrug 
Dette apparat er udelukkende 
bestemt  
- for at beskære kanter af 

græsflader uden om hus eller 
i haven, 

- for brug i rammen af 
respektive beskrivninger og 
sikkerhedshenvisninger som 
de anføres i denne vejledning.  

Hver brug udenfor beskrevet 
rammen anses for forskriftsvidrig 
anvendelse. Ejeren indestår for 
alle skader forårsagte ad videre 
personer eller deres ejendom.  
Fremstilleren indestår ikke for 
skader som er opstået ifølge af 
selvrådigt udgjorde forandringer 
på apparatet.  

Almene sikkerhedsvink 
Læs denne betjeningsinstruktion  
omhyggeligt inden apparaten 
første gang anvendes og handle 
efter givne vink. Oplys ligeledes 
øvrige brugere om hvordan at 
bruge dette rigtigt. Bedriv 
apparatet bare ved af produenten 
foreskrevet teknisk tilstand som 
dette har leverets i. Bevar denne 
instruktion godt og have den efter 
behov i hænde.  
 

Børn  
Tragiske hændelser kan opstå 
ifald børns tilstedeværelse bliver 
uagtet. Motordrevte maskiner 
tiltrækker børn ganske magiskt. 
Formod altså aldrig at børn bliver 
stående på densamme plads hvor 
De sett dem før. Aldrig lad børn 
håndtere maskinen.  
 

For arbejde ved apparatet 
Personer beskæftigte ved 
apparatet må ikke stå under 
indflydelse av rusmidler som 
f.eks. alkohol,  droger eller 
lægemidler årsagende varsom-
hedsformindskning. Personer 
under opnåede 16 år får ikke lov 
til at betjene apparatet. For givet 
arbejde lær grundigt at kende alle 
anordninger og 
betjeningselementer samt deres 
funktioner. Brændstoffet 
opbevares kun i derfor bestemte 
beholdere og aldrig i nærheden af 
varmekilder (f.eks. ovne,eller 
varmvandsberedere). Byt ud 
beskadigte dele, for eksempel 
udblæsning, tank og tanklukke. 
Reservedelene bør svare til af 
producenten bestemte krav. 
Anvend altså kun originale 
reservedele og reservedele 
godkendte av producenten.  
Reparationere burde principielt 
betros fagservicen.  
 

Under arbejde med apparatet 
Overbevis Dem stadig at ingen, 
særlig børn eller dyr, findes under 

arbejde med apparatet indenfor 
virksomhedsrækkevidde.af dette.  
Aldrig forlad apparatet med 
løbende motor opsynsløst.  
Før apparatet bare i skridt.  
Under arbejde ved apparatet gå 
med 
- beskyttelsesbriller 
- fast fodtøj 
- tætsittende klæder der ikke 

kan gribes av apparatet 
Gå med tæte handsker uden løse 
snore eller manchetter. 
Brandfaren forhindres gennem 
sikring at motoren og 
udblæsningen ikke er forurenede 
med græs, løv eller brændselog 
oliepletter. Sonder terrænet hvor 
De har for atarbejde på så at inge 
sten, legetøj, metaltråde og.lign. 
findes dér. Hvis oversette, kan 
sådane genstander gripes av 
skærmekanismen og kontrolløst 
blive slyngede i hver som helst 
rigtning med sår til Dem eller 
nærstående personer som følge.  
Aldrig lad motoren i gang 
indenfor lukkede rum; 
forgiftningsfare! Nærm ikke 
hænderne, fødderne eller ansigtet 
til nærheden af mejekniven  eller 
af maskinens roterende deler. 
Arbejd med apparatet kun ved 
daglys eller en tilstrækkelig 
kunstbelysning.   
Når De ej mere arbejder med 
apparatet,  bryd motoren af.  
Aldrig anvend apparatet på et 
glatt, vådt, usolidt eller frosset 
terræn. Ved brugerens glidelse 
eller apparatets omvæltning består 
ulykkesfare. Derfor må brugeren 
betingelsesløst stå under arbejdet 
stabilt på ben. 
Alle sikkerhedsanordninger må 
være komplett og i fejlfri tilstand 
monterede på apparatet. Det er 
forbudt at udføre hvilke som helst 
forandringer på apparatet.  
Brug apparatet bara ved tekniske 
tilstanden foreskrevet af 
producenten, som den også var 
ekspederet i. Ryg ikke og undvig 
fri ild og flyvende gnister. 
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For hvert arbejde på apparatet 
Forebyg ulykkerne. For hvert som 
helst arbejde på apparatet 
- stop motoren  
- vent indtil alle bevægelige 

dele er standsede og træk 
tændingsnøglen ud 

- træk ud tændrørskonnektoren 
på motor for at hindre en 
tilfældig motorstart 

 
Ved befordring 
Flyt apparaten kun ved stoppet 
motor. 
 
Efter arbejde med apparatet 
Aldrig gå bort fra apparatet uden 
at have afbrudt motoren først. 
 
Sikkerhedsanordninger 
Sikkerhedsanordningerne tjener 
Deres beskyttelse, altså må de 
altid blive aldeles funktionerende. 
Det er ikke tilladt at udføre hvilke 
som helst forandringer på 
beskyttelsesanordningerne eller at 
udelukke deres funktioner.  
Til sikkerhedsanordningerne hør:  
 
Sikkerhedsklapramme på 
håndtag 
Sikkerhedsklaprammen tjener 
Deres sikkerhed gennem at den i 
nødfald stopper motoren samt 
mejmekanismen straks.  
Hvert forsøg at udelukke dens 
funktionsduelighed er forbudt.  
Mejeknivens 
sikkerhedstækning 
Mejeknivens 
beskyttelsestækningen beskytter 
Dem mod kvæstelser.  
Uden denne tækning må apparatet 
ikke bruges.  
 
Symboler på apparatet 
På apparatet findes adskillige 
symboler i etiketsform. Deres 
definition er som videre følger: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sørg for at disse symboler altid er 
laeselige. 
 
Symboler anvendte i 
vejledningen 
I denne instruktion til betjening 
anføres følgende symboler:  
  Pass på  fare! 
Symbolet varsler om faren 
sammenhængende med beskrevet 
virksomhed og der kan have 
trussel mod personer eller 
apparatets beskadigelse som 
følge.  
 
 
 
 
 

Positionsangivelser 
Ved positionsangivelserne (f.eks. 
til venstre, højre) udgås altid fra 
blikket kastet fra håndtaget hen i 
kørerigtning  
 
Montage 
Træk ud tændrørskonnektoren for 
at førebygge en tilfældig 
motorstart.  
  Giv agt! 
Apparatet ekspederes uden 
benzin og olie i motoren.  
Se motorhåndbogen.  
 
Håndtagets montage 
afbildning 1 
1. Vingemøtriker 
2. Kabelforbindelse 
3. Håndtagets nedre del 
4. Bowden 
 
Løft håndtagets øvre del indtil 
arretationen. Træk 
vingemøtrikerne (1) fast til. Giv 
agt på at startlinen eller bowden 
ikke er kvæstede.  
 
Startlinens montage 
Øsken for startlinens ledning er 
allerede monteret på øvre 
rammenstangs (optionel) højre 
side. 
Se avb. 2 
1. Træk sikkerhedsklaprammen 

(11) til og samtidigt træk 
langsom i startlinen. 

2. Led linen igennem øsken på 
startlinens ledning. Træk 
møtriken  tjenende til at gøre 
linens ledning fast, til.  

 
 
Indstilling af mejeknivens  
højde  
afbildning 3 
1. Indstillstyrepind 
2. Startposition 
3. Lavste indstillning 
4. Sekskantig møtrik ( optionel) 
5. Indstillbar styreline 
 

Inden apparatet sættes  
i drift læs vejledningen, 
særlig kapitlet "For 
Deres sikkerhed" og  
pass på omtalte 
henvisningerne.

Ulykkesfare - brug 
bare apparat med 
påmonteret 
beskyttelsestækning af 
mejekniven.  
 

Kvæstelsesfare - gå 
med øjenbeskyttelse 

Fare fra roterende 
mejekniven. Hold 
Deres hænder og 
foedder i en pålidelig
afstand.  

Inge videre personer, 
særlig børn men også 
dyr, får lov til at 
opholde sig i nærheden. 
Minimalafstand er  
15 m. 

Fare af kropeller 
materielle skader.  
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Apparatens 
komponenter 
avbildning 2 
1. Mejeknivens højdeindstilling 
2. Startline 
3. Vingemøtriker 
4. Håndtagets nedre del 
5. Styrepind for indstilling af 

mejeknivens hældning 
(optionel) 

6. Styrepind for indstilling af 
randhjul (optionel) 

7. Kileremmens 
beskyttelsestækning 

8. Mejeknivens 
beskyttelsestækning 

9. Tændrørskonnektor 
10. Håndtagets øvre del 
11. Sikkerhedsklapramme 
 
Betjeningselementer 
Gasstyrepind (optionel) 
Gasstyrepinden findes på motoren 
og tjener til at regulere motorens 
omdrejninger og til at stoppe den.  
(Se motorhåndbogen) 
 
Sikkerhedsklapramme 
afbildning 4 
Vil De arbejde med apparatet, må 
sikkerhedsklaprammen (3) 
trykkes til håndtaget.  
Vil De stoppe motoren og 
mejekniven, slip klaprammen fri.  
Startline  
afbildning 4 
Vil De starte motoren, still Dem 
bag apparatet og træk i  
startlinen (2). 
 
Mejeknivens højdeindstilling 
afbildning 4 
  Giv akt! 
I intet fald forsøg at udelukke 
denne styrepinds 
funktionsduelighed. De kan 
arbejde med apparatet bare når 
pinden er rigtigt indstillet (se 
"Mejeknivens højdeindstilling"). 
Indstillpinden (1) tjener til at 
indstille meje- (ev. skær-)dybden. 
Vil De sænke mejekniven, tryk 

pinden til venstre og derefter 
fremad; således er den valgte 
dybde indstillet. Jo mere pinden 
tryks fremad, desto større er 
skæringsdybde eller snittet 
kortere.  
avbildning 4 
1. Styrepind for mejeknivens 

højdeindstilling 
2. Startline 
3. Sikkerhedsklapramme 
 
Primer 
Primeren driver brændstoffet i 
karburatoren. Anvend primeren 
for at starte når motoren er kald. 
(Se motorhåndbogen) 
 
Indstilling af 
mejeknivshældning 
afbildning 5 (optionel) 
1. Indstillstyrepind 
2. Indstillingskærve 
  Giv agt! 
Aldrig før ud denne indstilling 
under motorens gang.  
Mejekniven har 3 
indstillingsmuligheder: fra et 
skråt snit over normalsnit til 
fureskabningen.  
 
Randhjulets indstilling 
(optionel) 
avbildning 6a/b 
1. Indstillstyrepind 
2. Normal arbejdsposition 
 
  Giv agt! 
Aldrig før ud indstillningen 
under motorens gang.  
Baghjulet kan indstilles sådan at 
det er muligt at skære langs med 
stenrænderne.  
 
Betjening 
Lagttag desuden henvisningerne 
i motormanualen.   
  Giv agt! 
Ved mejearbejdet sikre at inge 
andre personer, børn og dyr, 
opholder sig i nærheden. De 
kunne lide kvæstelser gennem 
slyngede sten eller lignende 

genstander. Det er principielt 
forbudt at lade børn arbejde med 
apparatet.  
Omvæltningsfare 
- Led apparatet kun i skridt 
- Særlig forsigtig vær under 

bagkørsel - når De trækker 
apparatet til Dem. 

- Ved arbejde på stejle 
skråninger kan apparatet 
vælte, hvad turde have ulykke 
som følge for betjeningen. 
Led apparatet derfor kun 
tværs mod skråningen. Særlig 
forsigtig vær ved ændringerne 
af kørerigtning. 

- Ligeledes ved arbejde i 
randpartierne består 
ulykkesfare. Arbejde i 
nærheden af rænder, buske 
eller stejle skråninger er 
farligt. Altid hold fast ved 
nogen sikker afstand.  

- Ved arbejde på vådt græs kan   
som følge af formindsket 
adhesion ad jorden apparatet 
rutsche, hvad som kan 
forårsage fald. Derfor arbejd 
bare på tør jord.  

- Arbejd kun ved daglyset.  
Andre kvæstelsesfarer 
- Vil De flytte apparatet over 

fladerne som f.eks. fortove 
eller indkørsler til hus, bryd 
motoren først af.  

- I begyndelsen kontroller 
terrænet hvor apparatet skal 
bruges på og fjern alle 
genstander derfra som kunne 
gripes af apparatet og blive 
slyngede i luften.  

- Ved motorens gang før ud 
intet slags justeringsarbejder. 
For sikkerheds skyld tag ned 
tændrørskonnektoren.     

Forgiftningsfare gennem 
kuloxid 
Lad motoren løbe kun på frie 
pladser eller i velluftede rum.  
Brand- og eksplosionsfare 
Benzinos er eksplosive og benzin 
selv er et meget letantændbart 
brændstof. Tank branedstoffet 
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inden motoren sættes i gang. Når 
motoren løber eller er den endnu 
hed, tanken bør være lukket. Fyld 
på brændstoffet bare ved stoppet 
og kald motor. Undvig fri ild, 
flyvende gnister, og ryg ikke. 
Fyld på brændstof bare i  frit rum.  
Er nogen benzin overfyldt, start 
ikke motoren. Skyd apparatet til 
en sikkere plads og vent indtil 
benzinresterne er helt 
fordampede. For at forhindre 
brand læg mærke til at motoren, 
udblæsningen og 
brændstoftanken ikke er 
forurenade af græs eller udflydt 
olie. 
  Fare 
Kvæstelsesfare fra defekt 
apparat 
Bedriv apparatet bare om dette er 
i fejlløs tilstand. For hver 
anvendning før ud en visuel 
kontrol. Giv speciel agt på om 
sikkerhedsanordningerne,mejeme
kanismen inkl. dens fastgørelse, 
betjeningselementerne og 
skrueforbindelserne ikke er 
beskadigede eller løsnede. Byt 
beskadigede dele for 
driftsbegyndelse ud.  
  Giv agt!  
Det består mulighed af 
skadesoprindelse på motoren på 
grund af manglet olie. Apparatet 
er ekspederet uden motorolie og 
brændstof.  
 
For driftens begyndelse gyd ind 
motorolie og brændstof.  
(Se motorhåndbogen) 
  Giv agt! 
Sænk ned mejekniven ikke på 
beton, asfalt eller klippig jord. 
Det kunne have kropeller materiel 
skade som følge. 
 
 
 
 
 
 

For enhver motorstart 
• kontroller oliestanden  
• kontroller tankens indhold 

og hvis nødvendig, fyld 
brændstof på (se 
motorhåndbogen).  

• kontroller apparatet om dette 
findes i tekniskt fejlløs 
tilstand.  

 
Motorstart 
afbildning 7 
  Giv agt! 
- Kvæstelsen forebygges ved at 

De ved motorstart står bag 
apparatet.  

- Hold fødderne i sikker 
afstand fra mejemekanismen.  

- Aldrig nærm Deres hænder, 
fødder eller andre kropdele til  
apparatets roterende dele eller 
endogså under disse.  

- For at hindre en tilfældig  
motorstart bryd motoren af og 
hver gang træk ud 
tændrørskonnektoren: 

- inden De apparatet 
kontrollerer, renser, eller gør 
hvilke som helst 
vedligeholdsarbejder på det  

- efter anslag mod nogen hård 
genstand. Kontroller 
apparatet om dette ikke er 
beskadiget. Behøvlige 
reparationer før ud på 
apparaten førend De 
fortsætter i at arbejde dermed. 

- når apparatet begynder 
usædvanligt vibrere. I sådat 
fald kontroller apparatet 
straks. 

Førend De starter stil styrepinden 
for mejeknivens højdeinstilling 
altid ind i START-positionen. 
• Skyd gaspinden (optionel) til  

RASK-position 
(haressymbol) 

• Ved kald motor tryk to eller 
tre ganger på primeren. Gør 
sådan med intervaller af 2 - 3 
sekunder. Ved lavere 
udenhustemperaturer (under 

50 ºF / 19 ºC) tryk fem 
ganger på primeren.  

 (Se motorhåndbogen)  
• Stil Dem bag apparatet, træk i 

sikkerhedsklaprammen og 
hold den.  

• Langsom træk i startlinen; så 
snart De mærker modstand, 
da træk hurtigt og voldsomt i. 
Lad linen ikke springe 
tilbage, men giv et langsomt 
slip på den.  

 

Motoren stoppes 
• Skyd gasstyrepinden 

(optionel) til LANGSOM-
position (skild- 
paddessymbol). 

• Slip sikkerhedsklaprammen 
løs. 

• Træk ud 
tændrørskonnektoren (efter 
arbejdets) 

 
Hvorledes at arbejde med 
apparatet 
Mejeknivens højdeinstilling 
(optionel) 
afbildninger 8, 9 og 10 
• Vil De meje (skære) lodrett 

(afbildning 8), skyd 
stillingspinden (se afb. 5) til 
stillingskærven i midten. 

• Vil De skære en kant på skrå 
(afb. 9/10), skyd 
stillingspinden (se afb. 5) til 
1. eller 3. stil- lingskærven. 

 
Skærarbejde langs stenrænder  
(optionel) 
afbildning 11 
For at kunne arbejde langs med 
en stenrand sænk højre baghjulet 
gennem at skyde 
højdeinstillingspinden bagud.  
Når apparatet mejer langs med en 
stenrand, kør det kun på baghjul 
og støterullen. 
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Vedligeholdelse 
Rensning, vedligeholdelse, 
montage og demontage, 
justering og stilling uden brug.  
  Fare 
Ulykkesfare fra tilfældig 
motorstart  
Læg mærke til beskyttelse mod 
skader, gør altså for alle 
vedligeholdarbejder alt dette:  
• afbryd motoren 
• vent indtil alle bevægelige 

dele står stille 
• træk ud 

tændrørskonnektoren på 
motor for at hindre tilfældig 
motorstart 

• lad motoren og alle 
opvarmede 
apparatskomponenter afkøle. 

 
Rensning 
  Advarsel 
Fare af materielle skader på 
apparat 
Anvend for rensning inge 
anordninger arbejdende med hed 
damp under trykk. 
• Så vidt mulig, rens apparatet 

efter hver anvendning 
• Stil apparatet på et jævnt 

underlag og sikre det mod 
bortkøring.  

Kropskadesfare 
Gå med beskyttelseshandsker.  
  Giv akt! 
Mulighed av motorbeskadning 
Bøj apparatet ikke mere end  
på 30º. Brændstoffet kunne 
overløbe i brændingsrummet og 
forårsage motorbeskadning.  
Rens apparatet med børste, mop 
eller lap. Fra under kileremmens 
beskyttelsestækning fjern 
græsrester også.  
 
 
 
 
 
 

Smøring og oliering 
Hjul 
Smør hjul, akseltapperne og 
kuglelejer i det mindste en gang 
pro sæson med en let oliesort eller 
motorolie. 
Led 
Led på sikkerhedsklaprammen, på 
indstillbart bowden og på 
stillingspinden for mejehøjdens 
indstilling bør smøres i det 
mindste en gang pro sæson med 
let olie.  
Mejeknivsaksel 
(afbildning 12) 
Både lejer og springen skal 
olieres med let olie flere gange 
om sæsonen.  
1. Fedtsmørenippel (optionel) 
Andre roteringsdelene skal olieres 
med let eller motorolie.  
 
Information 
Henvend Dem til et fagværksted 
ved knivskift eller ved omstilling 
til fureskæring 
(tilbehør ekstra). 
 
Motor-Vedligeholdelse  
Følg 
vedligeholdelsesforskrifterne 
i motormanualen. 
 
Stilling uden brug 
  Giv agt! 
Fare af eksplosion eller brand 
Aldrig opbevar apparatet med 
braendstof (benzin) i tanken i rum 
hvor dettes fordampninger kunne 
komme i kontakt med ild eller 
gnister.  

Giv agt!  
Materielle skader på apparatet 
Lagre apparat kun i rene og tøre 
rum. Ved et laengre interval 
udenfor brug (lagring) f.eks. 
gennem vintertidsrum 
beskyt apparatet i hvert fald mod 
korrosionsvirkning. 
 
 
 

Dvs. efter saeson eller hvis 
apparatet skal stå mere end én 
måned uden om anvendning.  
• Rens apparatet ud. 
• Som beskyttelse mod 

korrosion visk metaliske dele 
med olievåd lap (harpiksløs 
olie) eller besprids dem med 
sprayolie.  

 
Garanti 
Det gelder i hvert land 
garantibetingelser som udgivet af 
vort selskab eller af leverandøren. 
Event. fejl ved Deres apparat vil 
vi rigtiggøre i rammen af 
garantireparaturer gratis, for- 
såvidt de er forårsagede gennem 
fejl ved material eller fabrikation.  
I reklamationsfald under 
garantitiden vend Dem venligt til 
Deres ekspedient eller til vor 
naermeste repræsentation (filial).  
 
 
Information vedrørende 
motoren 
Motorfabrikanten er ansvarlig for 
alle motorrelaterede problemer 
med henblik på ydelse, 
ydelsesmåling, tekniske data, 
garanti og service. Nærmere 
oplysninger findes i separat 
vedlagte ejer-/ operatørmanual fra 
motorfabrikanten. 
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Hjælp ved funktionsfejl 
  Fare 
Mulighed af kropskade ved  
tilfældig motorstart 
Beskyt Dem mod ulykker. For 
hvert arbete på apparatet 
• bryd af motor 

• vent indtil alle bevægelige 
maskinsdele står helt stille 

• træk ud 
tændrørskonnektoren for at 
forebygge nogen tilfældig 
motorstart. 

Event. funktionsfejl ved arbejde 
med apparatet har ofte banale 

årsager. Hvis De kender dem, kan 
De selv rigtiggøre mange; bare i 
usikerhedsfald vend dem venligt 
til specialiserat service. 
Reparaturerne bør betros 
principielt en fagservice.

 
 

Problem Mulig årsag Løsning 
Motor starter ikke tom brændseltank eller grumsigt 

brændsel 
Gasstyrepind er i urigtig position 
 
 
Tændrørskonnektor er ikke påsat 
 
Defekt tændrør 

Gyd ind nyt, rent brændsel 
 
Stil gaspinden i "hare" eller CHOKE-position 
(Tryk på primeren)  
 
Sæt tændrørskonnektoren på 
 
Rens ud tændrøret, juster avstanden mellem 
elektroder, eller byt ud tændrøret 

Formindsket 
kapacitet, 
uregelmæssig 
motorgang 

Apparatet løber i CHOKE-regimet 
 
Tændingskabel er løsnet 
 
Grumsigt brændsel 
 
Tilstoppet lufthul i tanklukket 
 
Vand eller smuds i brændselsystem 
 
 
Forurenet luftfilter 
 
Urigtigt justeret karburator 

Giv styrepinden fra CHOKE-position tilbage  
 
Tilslut tændingskabeln og træk den fast til 
 
Gyd nyt og rent brændsel ind i tanken 
 
Rens ud lufthulet i tanklukket 
 
Tap ud brændslet og gyd ind nyt brændsel. 
(Se motorhåndbogen) 
 
Rens ud luftfiltret 
 
Lad karburatoren justere 

Voldsome vibrationer  Deformeret knivsaksel 
 
Opslidt kugleleje på knivsakseln 
 
Løsnet motorfastgørelse 

Lad knivsakseln byte 
 
Lad kuglelejet bytte 
 
Lad motoren fæste 

Kileremmen glider Slidt eller udtrukket kilerem  Lad kileremmen justere eller bytte 
 




