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Data på typskylten
Dessa data är mycket viktiga 
för identifiering av reservdelar och 
för kundtjänsten. Typskylten sitter 
under förarsätet. Anteckna alla data 
på typskylten i nedanstående ruta.

Dessa och vidare uppgifter om 
maskinen återfinnes i den separata 
CE-försäkran om överensstämmelse, 
som är en del av denna 
bruksanvisning.

För din säkerhet

Riktig användning
Denna maskin är avsedd för 
användning
– som åkgräsklippare för trädgårdar.
– med tillbehör som uttryckligen är 

godkänt för denna åkgräsklippare,
– enligt denna bruksanvisning och 

dess säkerhetsanvisningar.
Varje annan användning gäller 
som icke avsedd. 
Icke avsedd användning leder till att 
garantin upphör att gälla och tillver-
karen ikläder sig inget ansvar för 
följderna. Användaren är ansvarig 
för eventuella skador på annans 
hälsa och egendom
Vid egenmäktiga förändringar 
på traktorn upphör garantin att gälla.
Denna maskin är ej godkänd för drift 
på allmän väg och persontransport.

Allmänna 
säkerhetsanvisningar
Läs igenom och följ bruksanvisningen 
noggrant innan du startar maskinen 
och under drift.
Informera andra användare om 
maskinens riktiga användning.
Använd traktorn endast i av tillver-
karen föreskrivet och levererat 
tillstånd.
Förvara alltid bruksanvisningen 
på säker och lättåtkomlig plats.
Lämna över bruksanvisningen 
till den nya ägaren vid ägarbyte.
Reservdelar och tillbehör måste 
uppfylla tillverkarens krav. 
Använd därför endast originalreserv-
deler och originaltillbehör eller av till-
verkaren godkända reservdelar och 
tillbehör.
Låt endast fackverkstad utföra 
eventuella reparationer.

Före start
Drogpåverkade (t.ex. alkohol-, 
narkotika- eller läkemedels-påver-
kade) personer får ej använda 
maskinen.
Barn under 16 år får ej använda 
maskinen.
Denna maskin är ej avsedd för att 
användas av personer (inkl barn) 
med begränsad fysisk, sensorisk eller 
psykisk förmåga eller utan erfarenhet/
kunskap såvida inte de övervakas 
av en för deras säkerhet ansvarig 
person eller av denna instruerats 
om hur maskinen ska användas.
Barn bör övervakas för att säkerställa 
att de inte leker med maskinen.
Gör dig före start förtrodd med alla 
anordningar och manöverorgan 
liksom deras funktion.
Förvara bränsle endast i därför 
avsedda behållare och aldrig i när-
heten av värmekällor som (t.ex. ugnar 
och varmvattenbehållare).
Byt ut defekt avgasrör, bränsletank 
eller tanklock.
Koppla tillbehör och redskap 
på föreskrivet sätt. 
Traktorns styr- och bromsförmåga 
liksom tyngdpunkt påverkas av 
tillkopplade redskap, tillbehör, ballast-
vikter och fyllda gräsuppsamlare.

Under drift
Använd vid arbete med och på mas-
kinen lämplig arbetsklädsel (t.ex. 
säkerhetsskor, långbyxor, tätsittande 
klädsel, skyddsglasögon och hörsel-
skydd).
Använd maskinen endast i felfritt 
tillstånd.
Ändra aldrig de på fabriken gjorda 
motorinställningarna.
Tanka aldrig när motorn är igång eller 
het. Tanka traktorn endast utomhus.
Undvik öppen eld och gnistbildning 
och rök inte.
Se till att människor – särskilt barn – 
och djur ej uppehåller sig inom 
maskinens arbetsområde.
Se till att det inte ligger främmande 
föremål (stenar, leksaker, ståltråd osv) 
som kan slungas omkring av mas-
kinen på den areal som ska klippas. 
På så sätt reduceras risken för 
eventuell person- och maskinskada.
Klipp ej på sluttningar med mer 
än 20% lutning.
Klippning på sluttningar är farligt 
eftersom traktorn kan välta eller halka. 
Starta och bromsa alltid mjukt på 
sluttningar, kör långsamt och med 
motorn tillkopplad vid utförskörning. 
Kör aldrig på tvären på sluttningar 
utan alltid upp- eller nedför.
Arbeta endast vid dagsljus eller 
med tillräcklig belysning.
Traktorn är ej godför person-
transport. Ta aldrig med passagerare. 

Före alla åtgärder 
på maskinen
Skydda dig mot skador. 
Före alla åtgärder på maskinen
– stäng av motorn.
– dra ur startnyckeln.
– dra åt parkeringsbromsen.
– vänta tills alla rörliga delar står 

stilla, och motorn svalnat.
– dra av tändkabeln från tändstiftet 

så, att motorn ej kan startas 
oavsiktligt.

Efter användning
Lämna aldrig traktorn utan att ha 
stängt av motorn, dragit ur start-
nyckeln och dragit åt parkerings-
bromsen.
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Säkerhetsanordningar
Säkerhetsanordningarna är till för 
ditt skydd och måste alltid fungera. 
Förändringar av säkerhetsanord-
ningarna eller deras funktion 
är förbjudet.
Säkerhetsanordningar är:

Utkastarlucka/bioklippskydd
Bild 6
Dessa delar skyddar mot skada 
genom kniven eller utslungade före-
mål. Maskinen får endast användas 
med monterad utkastarlucka (a) eller 
med bioklippskydd (b).

Säkerhetsspärrsystem
Säkerhetsspärrsystemet medger 
motorstart endast, när
– föraren sitter i sätet,
– parkeringsbromsen är åtdragen,
– körriktningsspaken står på ”N”,
– utkastarluckan, bioklippskyddet 

eller en gräsuppsamlare (tillval) 
är monterad,

– klippaggregatet är frånkopplat. 
Säkerhetsspärrsystemet stänger 
av motorn när föraren lämnar sätet 
utan att dra åt parkeringsbromsen 
och koppla från klippaggregatet.
Säkerhetsspärrsystemet förhindrar 
backning med tillkopplat klipp-
aggregat (motorn stängs av auto-
matiskt). 
Därför måste klippaggregatet 
kopplas från före backning.

Teckenförklaring
Nedan förklaras symbolerna 
på maskinens olika skyltar.

OBS! 
Läs bruksanvisningen 
före drifttagning!

Håll andra personer 
borta från det farliga 
området!

Roterande delar. 
Håll händer och fötter 
på avstånd. 
Stick inte in händer 
eller fötter i maskinens 
öppningar när denna 
är igång.

Roterande delar. 
Håll händer och fötter 
på avstånd. 

Klippning på slutt-
ningar kan vara farligt.

Ta av tändstiftskon-
takten före alla 
åtgärder på klipp-
verktygen! Håll fingrar 
och fötter på avstånd 
från klippverktygen! 
Stäng alltid av motorn 
och ta av tändstifts-
kontakten före inställ-
ning, rengöring eller 
kontroll av maskinen.
OBS! Explosionsfara.

Batterisyra/Risk 
för frätskador.

Stig aldrig på klipp-
aggregatet när 
du stiger på eller 
av maskinen.
Före åtgärder på mas-
kinen – dra ur start-
nyckeln och följ anvis-
ningarna i bruksanvis-
ningen. 

Se till att dessa tecken alltid 
är läsbara.

Teckenförklaring (tecken 
i bruksanvisningen)
I denna bruksanvisning används 
följande tecken:

c~ê~
e®åîáë~ê=íáää=ÇÉ=êáëâÉê=ëçã=®ê=
Ñ∏êâåáéé~ÇÉ=ãÉÇ=ÇÉå=ÄÉëâêáîå~=
îÉêâë~ãÜÉíÉå=îáÇ=îáäâÉå=éÉêëçåJ
ëâ~Ç~=â~å=ìééëí™K

l_p
e®åîáë~ê=íáää=ÇÉ=êáëâÉê=ëçã=®ê=Ñ∏êJ
âåáéé~ÇÉ=ãÉÇ=ÇÉå=ÄÉëâêáîå~=
îÉêâë~ãÜÉíÉå=îáÇ=îáäâÉå=ë~âëâ~Ççê=
â~å=ìééëí™K

OBS!
Hänvisar till viktig information och tips.

Avfallshantering
Hantera förpackningsrester, 
förbrukad utrustning osv enligt 
gällande avfallsföreskrifter.

Positionsangivelse
Vid positionsangivelse på maskinen 
(tex vänster, höger) utgår vi alltid från 
förarsätet sett i körriktningen.

Montering

Montering av maskinen
I slutet av bruksanvisningen eller 
som bilaga beskrivs monteringen 
av maskinen i bildform.
Bilderna kan i vissa detaljer avvika 
från den aktuella maskinen.

Ta batteriet i drift

c~ê~
oáëâ=Ñ∏ê=Ñ∏êÖáÑíåáåÖ=çÅÜ=ëâ~Ç~=
ÖÉåçã=Ä~ííÉêáëóê~
^åî®åÇ=ëâóÇÇëÖä~ë∏Öçå=çÅÜ=
ëâóÇÇëÜ~åÇëâ~êK=
råÇîáâ=~íí=Ä~ííÉêáëóê~å=âçããÉê=
á âçåí~âí=ãÉÇ=ÜìÇÉåK
pâ∏äà=ÖÉå~ëí=ãÉÇ=â~ääí=î~ííÉå=çÅÜ=
ìééë∏â=ä®â~êÉ=çã=Çì=Ñ™ê=ëí®åâ=
~î Ä~ííÉêáëóê~=á=~åëáâíÉí=ÉääÉê=∏ÖçåÉåK=
aêáÅâ=ãóÅâÉí=î~ííÉå=çÅÜ=ìééë∏â=
çãÖ™ÉåÇÉ=ä®â~êÉ=çã=Çì=~î=ãáëëí~Ö=
ëî~äí=Ä~ííÉêáëóê~K
c∏êî~ê~=Ä~ííÉêáÉêå~=ìíçã=ê®ÅâÜ™ää=
Ñ∏ê Ä~êåK

!

!

!



Självgående gräsklippare Svenska

63

iìí~=~äÇêáÖ=Ä~ííÉêáÉíI=ÉÑíÉêëçã=
Ä~ííÉêáëóê~=â~å=êáåå~=ìíK=i®ãå~=áå=
Ä~ííÉêáëóê~êÉëíÉå=Üçë Ü~åÇä~êÉå=ÉääÉê=
ÄÉÜ∏êáÖí=~îÑ~ääëÜ~åíÉêáåÖëÑ∏êÉí~ÖK

l_p
_ê~åÇÑ~ê~I=Éñéäçëáçå=çÅÜ=
âçêêçëáçå=ÖÉåçã=Ä~ííÉêáëóê~=
çÅÜ Ä~ííÉêáëóê~åë=Ö~ëÉê
oÉåÖ∏ê=ÖÉå~ëí=ÇÉä~ê=ëçã=íê®ÑÑ~íë=
~î Ä~ííÉêáëóê~K=
_~ííÉêáëóê~=®ê=âçêêçÇÉê~åÇÉK
o∏âåáåÖ=Ñ∏êÄàìÇÉå=çÅÜ=Ü™ää=
Äê®åå~åÇÉ=çÅÜ=î~êã~=Ñ∏êÉã™ä=
é™ ~îëí™åÇK
i~ÇÇ~=Ä~ííÉêáÉêå~=ÉåÇ~ëí=á=î®äJ
îÉåíáäÉê~ÇÉ=çÅÜ=íçêê~=êìãK
j∏àäáÖ=âçêíëäìíåáåÖ=îáÇ=™íÖ®êÇÉê=
é™=Ä~ííÉêáÉí
i®ÖÖ=áåÖ~=îÉêâíóÖ=ÉääÉê=ãÉí~ääÑ∏êÉã™ä=
é™=Ä~ííÉêáÉíK
_É~âí~=çêÇåáåÖëÑ∏äàÇÉå=îáÇ=äçëëåáåÖ=
çÅÜ=~åëäìíåáåÖ=~î=Ä~ííÉêáÉíK

Lossning
 Lossa först den svarta kabeln (–) 

och därefter den röda (+).

Anslutning
 Lossa först den röda kabeln (+) 

och därefter den svarta (–).

Vid leverans av ett ”under-
hållsfritt/slutet” batteri (typ 1)
(Batteri med proppar)
Batteriet är fyllt med batterisyra 
och har förseglats på fabriken. 
Men även ett ”underhållsfritt” batteri 
kräver skötsel för att kunna hålla 
en viss tid.
 Håll alltid batteriet rent.
 Undvik att luta batteriet för mycket. 

Även ett ”förseglat” batteri släpper 
ut elektrolytvätska om det välts.

 Ladda batteriet med en batteri-
laddare (max laddningsström 12 V, 
6 A) under 1–2 timmar före första 
drifttagning. Dra efter laddning 
först ut laddarens nätkontakt och 
lossa därefter batteriet (se även 
laddarens bruksanvisning).

Vid leverans av ett ej fyllt 
batteri (typ 2)
(Batteri med proppar)
Bild 5
 Ta ut batteriet ur maskinen.
 Ta av battericellernas proppar.

 Fyll varje cell långsamt med 
batterisyra upp till 1 cm under 
påfyllningsöppningen.

 Låt batteriet stå stilla i 30 minuter 
så, att blyet kan ta åt sig batteri-
syran.

 Kontrollera vätskenivån och fyll 
vid behov på batterisyra.

 Ladda batteriet med en batteri-
laddare (max laddningsström 
12 V, 6 A) under 2–6 timmar 
före första drifttagning. 
Dra efter laddning först ut 
laddarens nätkontakt och lossa 
därefter batteriet (se även 
laddarens bruksanvisning).

 Montera battericellernas proppar 
igen.

 Montera batteriet i maskinen.
 Ta av batteriluftningens blind-

propp. Montera luftningsslangen 
och för den nedåt i maskinen. 
Se till att den ligger fritt!

 Lossa först den röda kabeln (+) 
och därefter den svarta (–).

 Därefter får batteriet endast fyllas 
på med destillerat vatten (kontroll 
varannan månad).

 Håll alltid batteriet rent.

Översikt

l_pK=pâ~Ççê=é™=ã~ëâáåÉåK
e®ê=ÄÉëâêáîë=ã~å∏îÉêJ=çÅÜ=
âçåíêçääçêÖ~åÉåë=ÑåâíáçåK=
ríÑ∏ê=®ååì=áåíÉ=å™Öê~=ÑìåâíáçåÉê>

Bild 1
1 Spak för hastighetsreglering/

parkeringsbroms

Hastighet (bild 4a):
Låg hastighet = spaken på ”1”.
Hög hastighet = spaken på ”6” 
eller ”7” (tillval).
Höja hastigheten = Förskjut 
spaken utan att använda 
kopplings-/bromspedalen.
Sänka hastigheten =  Förskjut 
spaken och använd härvid 
kopplings-/bromspedalen 
(tryck ner den till hälften).

Parkeringsbromsen (bild 4b):
Dra åt parkeringsbromsen: 
Tryck ner kopplings-/broms-
pedalen helt och ställ hastighets-
spaken på .
Lossa parkeringsbromsen: 
Tryck ner kopplings-/broms-
pedalen helt och ställ hastighets-
spaken i önskat läge.

2 Kopplings-/bromspedal
Koppla = pedalen halvt nedtryckt.
Bromsning = pedalen helt 
nedtryckt.

OBS!
Används även för att dra åt och 
lossa parkeringsbromsen.

3 Klipphöjdsinställningsspak
Ställ med spaken in de olika 
klipphöjderna (1 till max 5 – 
beroende på modell).
Läge 1 = minsta klipphöjd – 
klippaggregatet helt nere.
Läge 5 * = största klipphöjd – 
klippaggregatet helt uppe.
(* Beroende på modell. 
Det största talet motsvarar 
den största klipphöjden.)

4 Bränslemängdsindikering 
(beroende på modell).
Visar bränslenivån i bränsle-
tanken (bild 7).

5 Körriktningsspak
Inställningar får endast göras 
när maskinen står stilla. 
Håll för detta ändamål 
bromspedalen helt intryckt.
Framåt = spaken på ”F/ ”
Tomgång = spaken på ”N”
Bakåt = spaken på ”R/ ”

6 PTO-spak
Med PTO-spaken kopplas klipp-
aggregatet till och från mekaniskt.
Koppla från klipp-
aggregatet
= Tryck ut spaken ur utskär-
ningen och dra den helt bakåt.
Koppla till klippaggregatet 
= Tryck spaken långsamt framåt 
och låt den gripa i utskärningen.

7 Tändningsnyckel
Start: Vrid nyckeln åt höger  
tills motorn startar och släpp den 
sedan. Nyckeln står på /I. 
Stopp = nyckel på /”0”.
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8 Gasspak
Steglös inställning av motorns 
varvtal.
Högt motorvarvtal = .
Lågt motorvarvtal = .

9 Choke (beroende 
på utförande)
Dra ut choken (9a) vid start med 
kall motor eller ställ gasspaken 
på  (9b).

10 Tanklock
För tankning

11 Oljepåfyllningsöppning 
För oljepåfyllning och kontroll 
av oljenivån.

12 Batteri
13 Burkhållare
14 Upphängningsanordning

Handhavande
Beakta även anvisningarna i motor-
handboken!

c~ê~
oáëâ=Ñ∏ê=éÉêëçåëâ~Ç~
mÉêëçåÉê=Ó=ë®êëâáäí=Ä~êå=Ó=çÅÜ=Çàìê=
Ñ™ê=ìåÇÉê=âäáééåáåÖ=Éà=ìééÉÜ™ää~=
ëáÖ áåçã=íê~âíçêåë=~êÄÉíëçãê™ÇÉK=
aÉ=â~å=ëâ~Ç~ë=~î=ìíëäìåÖ~ÇÉ=ëíÉå~ê=
ÉääÉê=~åÇê~=Ñ∏êÉã™äK=_~êå=Ñ™ê=~äÇêáÖ=
~åî®åÇ~=íê~âíçêåK
sáÇ=í∏ãåáåÖ=~î=Öê®ëìééë~ãä~êÉå=
â~å=~åî®åÇ~êÉå=ÉääÉê=~åÇê~=ëâ~Ç~ë=
~î=ìíëäìåÖ~í=ã~íÉêá~äK=
q∏ã=Ç®êÑ∏ê=~äÇêáÖ=Öê®ëìééë~ãä~êÉå=
å®ê=âäáéé~ÖÖêÉÖ~íÉí=®ê=áÖ™åÖK=
sáÇ=âäáééåáåÖ=é™=ëäìííåáåÖ~ê=â~å=
íê~âíçêå=î®äí~K=h∏ê=Ç®êÑ∏ê=~äÇêáÖ=
é™ íî®êÉå=ìí~å=~ääíáÇ=ìéé™í=çÅÜ=
åÉÇ™íK=j~ñ=äìíåáåÖ=OMBK=
s®åÇ=~äÇêáÖ=é™=ëäìííåáåÖÉåK
sáÇ=âäáééåáåÖ=~î=ÑìâíáÖí=Öê®ë=â~å=
íê~âíçêå=Ü~äâ~K=häáéé=Ç®êÑ∏ê=ÉåÇ~ëí=
å®ê=Öê®ëÉí=®ê=íçêêíK
c∏ê=Ü∏Ö=Ü~ëíáÖÜÉí=Ü∏àÉê=êáëâÉå=
Ñ∏ê çäóÅâçêK
e™ää=íáääê®ÅâäáÖí=~îëí™åÇ=á=Öê®åëçãJ
ê™ÇÉå~=ëçã=íÉñ=á=å®êÜÉíÉå=~î=Ñ~êäáÖ~=
ëäìííåáåÖ~ê=ÉääÉê=ìåÇÉê=íê®Ç=çÅÜ=îáÇ=
Äìëâ~ê=çÅÜ=Ü®Åâ~êK
s~ê=ë®êëâáäí=Ñ∏êëáâíáÖ=îáÇ=Ä~ÅâåáåÖ=
ìåÇÉê=âäáééåáåÖK

pÉ=íáää=~íí=ÇÉí=áåíÉ=äáÖÖÉê=Ñê®ãã~åÇÉ=
Ñ∏êÉã™ä=EëíÉå~êI=äÉâë~âÉêI=ëí™äíê™Ç=
çëîF=ëçã=â~å=ëäìåÖ~ë=çãâêáåÖ=
~î ã~ëâáåÉå=é™=ÇÉå=~êÉ~ä=ëçã=
ëâ~ âäáéé~ëK
lã=Éíí=Ñê®ãã~åÇÉ=Ñ∏êÉã™ä=EíKÉñK=
Éå ëíÉåF=íê®ÑÑ~ë=~î=âåáîÉå=ÉääÉê=
çã ã~ëâáåÉå=Ä∏êà~ê=îáÄêÉê~=é™=Éíí=
çî~åäáÖí=ë®ííW=pä™=ÖÉå~ëí=Ñê™å=ãçíçêåK=
i™í=Éå=Ñ~ÅâîÉêâëí~Ç=ìåÇÉêë∏â~=
ã~ëâáåÉå=~îëÉÉåÇÉ=ëâ~Ççê=áåå~å=
ÇêáÑíÉå=™íÉêìééí~ëK
pí™=~äÇêáÖ=Ñê~ãÑ∏ê=Öê®ëìíâ~ëíÉíë=
∏ééåáåÖ~êK
e™ää=Ü®åÇÉê=çÅÜ=Ñ∏ííÉê=é™=~îëí™åÇ=Ñê™å=
êçíÉê~åÇÉ=ÇÉä~êK
pä™=Ñê™å=ãçíçêå=çÅÜ=Çê~=ìí=í®åÇJ
åóÅâÉäå=çÅÜ=Çê~=~î=í®åÇâ~ÄÉäå=
áåå~å ÄäçÅâÉêáåÖ~ê=ÉääÉê=íáääí®ééí=
ìíâ~ëí~êâ~å~ä=™íÖ®êÇ~ëK
^åî®åÇ=Éà=ã~ëâáåÉå=îáÇ=Ç™äáÖí=î®ÇÉê=
ëçã=íKÉñK=îáÇ=êáëâ=Ñ∏ê=êÉÖå=ÉääÉê=™ëâ~K
oáëâ=Ñ∏ê=âî®îåáåÖ=ÖÉåçã=
âçäãçåçñáÇ=
i™í=ãçíçêå=ÉåÇ~ëí=î~ê~=áÖ™åÖ=
ìíçãÜìëK=
bñéäçëáçåëJ=çÅÜ=Äê~åÇÑ~ê~
_ê®åëäÉJLÄÉåëáå™åÖçê=®ê=Éñéäçëáî~=
çÅÜ=Äê®åëäÉ=ãóÅâÉí=ä®íí~åí®åÇäáÖíK
cóää=í~åâÉå=Ñ∏êÉ=ëí~êíK=
e™ää=í~åâÉå=ëí®åÖÇ=å®êãçíçêå=
®ê áÖ™åÖ=ÉääÉê=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=î~êãK=
cóää=ÉåÇ~ëí=é™=Äê®åëäÉ=å®ê=ãçíçêå=
®ê ~îëí®åÖÇ=çÅÜ=Ü~ê=ëî~äå~íK=
råÇîáâ ∏ééÉå=ÉäÇ=çÅÜ=ÖåáëíÄáäÇåáåÖ=
çÅÜ=ê∏â=áåíÉK=q~åâ~=íê~âíçêå=ÉåÇ~ëí=
ìíçãÜìëK=
pí~êí~=áåíÉ=ãçíçêå=å®ê=Äê®åëäÉ=êìååáí=
∏îÉêK=cäóíí~=íê~âíçêå=Ñê™å=ÇÉí=Äê®åëäÉJ
âçåí~ãáåÉê~ÇÉ=ëí®ääÉí=çÅÜ=î®åí~=íáääë=
Äê®åëäÉ™åÖçêå~=~îÇìåëí~íK
c∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=Äê~åÇêáëâ=ëâ~=
Ñ∏äà~åÇÉ=ÇÉä~ê=Ü™ää~ë=Ñêá~=Ñê™å=Öê®ë=
çÅÜ=ìííê®Ç~åÇÉ=çäà~W=jçíçêI=
~îÖ~ëëóëíÉãI=Äê®åëäÉí~åâK

c~ê~
oáëâ=Ñ∏ê=éÉêëçåëâ~Ç~=ÖÉåçã=
ÇÉÑÉâí=íê~âíçê
^åî®åÇ=íê~âíçêå=ÉåÇ~ëí=á=ÑÉäÑêáíí=
íáääëí™åÇK=
lâìä®êÄÉëáâíáÖ~=ÇÉå=Ñ∏ê=î~êàÉ=ëí~êíK=
hçåíêçääÉê~=ë®êëâáäí=ë®âÉêÜÉíë~åçêÇJ
åáåÖ~êå~I=âäáééîÉêâíóÖÉå=ãÉÇ=Ñ®ëíÉI=
ã~å∏îÉêçêÖ~å=çÅÜ=ëâêìîÑ∏êÄ~åÇK=
_óí=ÇÉÑÉâí~=ÇÉä~ê=Ñ∏êÉ=ëí~êíK

c~ê~
oáëâ=Ñ∏ê=éÉêëçåëâ~Ç~
ríÑ∏ê=áåÖÉå=âçåíêçääLëâ∏íëÉäL
áåëí®ääåáåÖLêÉé~ê~íáçå=å®ê=ãçíçêå=
®ê áÖ™åÖ=ÉääÉê=î~êãK

Arbetstider
Beakta gällande bestämmelser 
rörande arbetstider (fråga vid behov 
ansvarig myndighet).

Före varje användning
Kontrollera:
 alla skyddsanordningar,
 motoroljenivån (se motorhand-

boken),
 bränslenivån
 däcktrycket
 luftöppningarna i motorområdet 

rörande smuts och klipprester.

Tankning och kontroll av 
oljenivå

OBS!
Motorn har på fabriken fyllts med olja 
– kontrollera och fyll på vid behov.
 Tanka, oblyad bensin. 

Se motorhandboken.
 Fyll högst upp till 2,5 cm under 

öppningskanten.
 Stäng tanklocket säkert.
 Kontrollera oljenivån. 

Den måste ligga mellan 
”Full/Max.”- och ”Add/Min.”-
markeringen.
(se motorhandboken)

Kontroll av lufttrycket i däcken

OBS!
Av produktionsskäl kan däcktrycket 
vara högre än nödvändigt.
 Kontroll av lufttrycket i däcken. 

Korrigera vid behov 
(se ”Underhåll”):
– fram: 1,0 bar
– bak: 0,7 bar

Inställning av förarsätet
Bild 2
 Ställ sätet i önskat läge.

Rattinställning
(beroende på modell)
Bild 3
 Tryck på spärrknappen och ställ 

ratten i önskat läge (a, b, c).

!

!

!
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OBS!
Se till att spärrknappen snäpper 
fast riktigt!

Starta motorn
 Öppna bensinkranen (såvida 

sådan finns – se 
motorhandboken).

 Ta plats på förarsätet.
 Koppla från klippaggregatet och 

ställ det i de övre läget.
– Ställ PTO-spaken i frånläget .
– Ställ klipphöjdsspaken på ”5” 

(klippaggregatet i det övre 
läget). 

 Dra åt parkeringsbromsen.
 Ställ körriktningsspaken på ”N”. 
 Ställ gasspaken på . 
 Dra vid kall motor ut choken 

resp ställ gasspaken på .
 Vrid tändnyckeln till  tills motorn 

startar (startförsök max 5 sekun-
der, vänta minst 10 sekunder 
till nästa startförsök). 
Ställ tändnyckeln på /I när 
motorn är igång. 

 När motorn startat, minska 
choken/gasspaken långsamt 
tills motorn går.lugnt

Stanna motorn
 Ställ gasspaken i mellanläget.
 Låt motorn gå ca 20 sekunder.
 Ställ tändningsnyckeln på /0.
 Dra ur tändningsnyckeln.
 Dra åt parkeringsbromsen innan 

maskinen lämnas.

Körning

c~ê~
^Äêìéí=ëí~êí=ÉääÉê=ëíçéé=çÅÜ=â∏êåáåÖ=
ãÉÇ=Ü∏Ö=Ü~ëíáÖÜÉí=Ü∏àÉê=êáëâÉå=Ñ∏ê=
çäóÅâçê=çÅÜ=â~å=äÉÇ~=íáää=~íí=ã~ëâáåÉå=
ëâ~Ç~ëK=s~ê=ë®êëâáäí=Ñ∏êëáâíáÖ=îáÇ=
Ä~ÅâåáåÖ=ìåÇÉê=âäáééåáåÖK
gìëíÉê~=~äÇêáÖ=ê~ííÉå=êÉëé=Ñ∏ê~êë®íÉí=
ìåÇÉê=Ö™åÖK

l_pK=pâ~Ççê=é™=ã~ëâáåÉåK
ûåÇê~=~äÇêáÖ=â∏êêáâíåáåÖ=ìí~å=~íí=Ñ∏êëí=
Ü~=ëíçéé~í=ã~ëâáåÉåK
 Starta motorn enligt beskriv-

ningen.

 Lossa parkeringsbromsen:
Tryck ner kopplings-/broms-
pedalen helt och ställ hastighets-
spaken i önskat läge.

 Ställ körriktningsspaken 
i motsvarande läge.

 Släpp upp kopplings-/broms-
pedalen långsamt, maskinen kör.

Stanna maskinen
 Tryck på kopplings-/broms-

pedalen tills maskinen står stilla.

Klippning
Koppla från klippaggregatet och ställ 
det i övre läget före backning.

OBS!
Vid backning med tillkopplat 
klippaggregat slås motorn 
automatiskt från.
 Starta motorn enligt beskriv-

ningen.
 Ställ gasspaken på , för att 

säkerställa tillräcklig motoreffekt.
 Lossa parkeringsbromsen:

Tryck ner kopplings-/broms-
pedalen helt och ställ hastighets-
spaken i önskat läge.

 Ställ körriktningspaken 
på ”F”/framåt.

 Koppla till klippaggregatet:
– Koppla till PTO .

 Sänk klippaggregatet.
 Släpp upp kopplings-/broms-

pedalen långsamt, maskinen kör.

Allmänt
Se till att maskinen inte överbelastas 
vid inställning av klipphöjd och kör-
hastighet. För störningsfri klippning 
måste klipphöjden och körhastig-
heten anpassas till gräsets längd, typ 
och fuktighet. Reducera hastigheten 
och höj klipphöjden om maskinen 
täpps till.

Parkering
 Stanna maskinen.
 Dra åt parkeringsbromsen.
 Koppla från klioppaggregatet 

och ställ det i det övre läget.
 Ställ gasspaken i mellanläget.
 Ställ tändnyckeln på /”0” efter 

20 sekunder.
 Dra ur tändningsnyckeln.

OBS!
Ställ maskinen endast med avsvalnad 
motor i slutna rum.

Tillbehör (tillval)

oáëâ=Ñ∏ê=éÉêëçåëâ~Ç~=ÖÉåçã=
âäáééîÉêâíóÖ
^åî®åÇ=ëâóÇÇëÜ~åÇëâ~êK

Bioklippning
Bild 6
Tillbehör: Bioklippskydd
 Ställ klipphöjdsinställningsspaken 

på ”1” (klippaggregatet nere).
 Ta av utkastarluckan (a).
 Montera bioklippskyddet (b).

Tips för grässkötsel
Här är några tips hur gräsmattan 
ska skötas för att den ska frodas 
och växa jämnt.

Klippning
En gräsmatta består av olika gräs-
sorter. Om den klipps ofta, växer 
grässorter med starka rötter mest. 
Om den klipps sällan, utvecklas 
långa grässorter och vilda örter 
som (t.ex. klöver och tusensköna).
Gräsmattans normalhöjd är ca 
4–5 cm. Klipp endast 1/3 av den 
sammanlagda höjden, alltså vid 
7–8 cm längd till normalhöjd. 
Klipp den helst inte kortare än 4 cm, 
eftersom den då kan ta skada vid 
torka. Klipp högt gräs (t.ex. efter 
semestern) stegvis ner till normalhöjd.

Bioklippning (med tillbehör)
Gräset klipps i små bitar (ca 1 cm) och 
får ligga kvar på gräsmattan. vilket ger 
gräsmattan många näringsämnen.
För optimalt resultat måste gräs-
mattan alltid klippas kort, se även 
punkt ”Klippning”.
Beakta följande anvisningar 
vid bioklippning:
– Klipp ej vått gräs.
– Klipp aldrig av mer än 2 cm 

av gräsets längd.
– Kör långsamt.
– Använd max motorvarvtal.
– Rengör klippaggregatet 

regelbundet.

!
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Transport
Kör endast korta sträckor med 
maskinen. Använd transportfordon 
för längre sträckor.
Obs! Traktorn är ej tillåten för körning 
på allmän väg. 

Korta sträckor

c~ê~
c∏êÉã™ä=â~å=íê®ÑÑ~ë=çÅÜ=ëäìåÖ~ë=
ìí ~î=ÇÉí=êçíÉê~åÇÉ=âäáéé~ÖÖêÉÖ~íÉí=
çÅÜ=Ñ∏êçêë~â~=ëâ~Ç~K=
 Stäng av klippaggregatet före 

körning.

Långa sträckor

l_p
qê~åëéçêíëâ~Ççê
oÉëéÉâíáîÉ=íê~åëéçêíãÉÇÉä=
EíKÉñK íê~åëéçêíÑçêÇçåI=ê~ãéçëîF=
ã™ëíÉ=~åî®åÇ~ë=é™=~îëÉíí=ë®íí=
EëÉ íáääÜ∏ê~åÇÉ=Äêìâë~åîáëåáåÖFK=
sáÇ íê~åëéçêí=ã™ëíÉ=íê~âíçêå=ë®âê~ë=
ë™I=~íí=ÇÉ=Éà=â~å=êìíëÅÜ~K
jáäà∏ëâóÇÇ=Eìííê®Ç~åÇÉ=Äê®åëäÉF
qê~åëéçêíÉê~=~äÇêáÖ=íê~âíçêå=á=äìí~åÇÉ=
ä®ÖÉK=
 Förbered transportfordon.
 Montera rampen till transport-

fordonet.
 Låt maskinen gå på tomgång och 

för den upp på lastflaket för hand.
 Dra åt parkeringsbromsen.
 Se till att maskinen inte kan rutscha.

Rengöring/Underhåll

c~ê~
pâ~ÇÉêáëâ=ÖÉåçã=ç~îëáâíäáÖ=
ãçíçêëí~êí
pâóÇÇ~=ÇáÖ=ãçí=ëâ~ÇçêK=
c∏êÉ=~ää~=™íÖ®êÇÉê=é™=ã~ëâáåÉå
Ó ëí®åÖ~=~î=ãçíçêåK
Ó Çê~=ìê=ëí~êíåóÅâÉäåK
Ó Çê~=™í=é~êâÉêáåÖëÄêçãëÉåK
Ó î®åí~=íáääë=~ää~=ê∏êäáÖ~=ÇÉä~ê=ëí™ê=
ëíáää~I=çÅÜ=ãçíçêå=ëî~äå~íK

Ó Çê~=~î=í®åÇâ~ÄÉäå=Ñê™å=í®åÇëíáÑíÉí=
ë™I=~íí=ãçíçêå=Éà=â~å=ëí~êí~ë=
ç~îëáâíäáÖíK

l_p
^åî®åÇ=Éà=Ü∏ÖíêóÅâëíî®íí=
Ñ∏ê êÉåÖ∏êáåÖK

Rengöring

OBS!
Rengör maskinen noggrant efter varje 
användning.
 Ställ maskinen på ett fast och 

jämnt underlag.
 Dra åt parkeringsbromsen.

Klippaggregat

c~ê~
oáëâ=Ñ∏ê=ëâ~Ç~=ÖÉåçã=î~ëë~=
âåáî~ê
^åî®åÇ=ëâóÇÇëÜ~åÇëâ~êK
oÉåÖ∏ê=âäáééîÉêâíóÖÉå=Ñ∏êëáâíáÖíK

l_p
j∏àäáÖ=ãçíçêëâ~Ç~
iìí~=~äÇêáÖ=íê~âíçêå=ãÉê=®å=PMøK=
_ê®åëäÉ=â~å=êáåå~=áå=á=Ñ∏êÄê®ååáåÖëJ
â~ãã~êÉå=çÅÜ=Ñ∏êçêë~â~=
ãçíçêëâ~Ç~K
 Ställ klippaggregatet i högsta 

läget.
 Rengör med borste eller lapp.

Klippaggregat med rengörings-
dysa (beroende på modell)
Bild 9
Ställ maskinen på en plan yta 
utan lösa stenar osv och tryck 
på parkeringsbromsen.
1.Montera en vattenslang med vanlig 

snabbkoppling på rengörings-
dysan. Öppna vattenkranen.

2.Starta inte motorn.
3.Sänk klippaggregatet och låt det 

gå några minuter.
4.Stäng av klippaggregatet och 

motorn.
5.Ta av vattenslangen.
Upprepa steg 1–5 på den andra 
rengöringsdysan (såvida sådan finns).
När rengöringen avslutats (steg 1–5):
 Ställ upp klippaggregatet.
 Starta motorn och låt klipp-

aggregatet gå några minuter 
för att torka det.

Underhåll
Beakta skötselanvisningarna i motor-
handboken. 
Låt en fackverkstad kontrollera 
maskinen efter säsongen.

l_p
jçíçêçäà~=®ê=ãáäà∏Ñ~êäáÖ
c∏êÄêìâ~Ç=çäà~=ëâ~=Ü~åíÉê~ë=ÉåäáÖí=
Ö®ää~åÇÉ=~îÑ~ääëÄÉëí®ããÉäëÉêK
jáäà∏Ñ~ê~=ÖÉåçã=Ä~ííÉêáÉê
c∏êÄêìâ~ÇÉ=Ä~ííÉêáÉê=Ñ™ê=Éà=â~ëí~ë=
á ÜìëÜ™ääëëçéçêå~K=
e~åíÉê~ Ñ∏êÄêìâ~ÇÉ=Ä~ííÉêáÉê=ÉåäáÖí=
Ö®ää~åÇÉ=~îÑ~ääëÑ∏êÉëâêáÑíÉêK=
aÉãçåíÉê~=Ä~ííÉêáÉí=áåå~å=ã~ëâáåÉå=
ëâ~=ëâêçí~ëK

Starthjälpkabel

c~ê~
£îÉêâçééä~=~äÇêáÖ=Éíí=ÇÉÑÉâí=ÉääÉê=
ÑêìëÉí=Ä~ííÉêá=ãÉÇ=Éå=ëí~êíÜà®äéâ~ÄÉäK=
pÉ=íáää=~íí=ã~ëâáåÉêå~=çÅÜ=â~ÄÉäâä®ãJ
ãçêå~=áåíÉ=ÄÉê∏ê=î~ê~åÇê~=çÅÜ=~íí=
í®åÇåáåÖ~êå~=®ê=Ñê™åëä~Öå~K
 Anslut den röda starthjälpkabeln 

till det urladdade batteriets och 
hjälpbatteriets pluspoler (+).

 Anslut den svarta starthjälpkabeln 
först till hjälpbatteriets minuspol 
(–). Koppla den andra klämman 
på motorblockets ram hos 
fordonet med det urladdade 
batteriet (så långt från batteriet 
som möjligt).

OBS!
Om hjälpbatteriet sitter i ett fordon, 
får detta fordon inte startas under 
starthjälpen.
 Starta fordonet med det 

urladdade batteriet och dra åt 
parkeringsbromsen.

 Lossa starthjälpkabeln i omvänd 
ordning.

Däcktryck 

l_p=
£îÉêëâêáÇ=~äÇêáÖ=ã~ñ=íáää™íÉí=äìÑííêóÅâ=
á Ç®ÅâÉå=EëÉ=Ç®ÅâëáÇ~åFK=
pí™=~äÇêáÖ=Ñê~ãÑ∏ê=ÉääÉê=∏îÉê=Ç®ÅâÉí=
å®ê=ÇÉí=éìãé~ë=ìééK
Rekommenderat lufttryck:

fram: 1,0 bar
bak: 0,7 bar

För högt lufttryck reducerar däckens 
livslängd. Lufttrycket måste kontrol-
leras före varje körning. 

!

!
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Efter 5 drifttimmar
 Första motoroljebyte. Övriga 

intervall, se motorhandboken.
Använd oljerännan (tillval, 
se bild 8) för att tappa av oljan.

Efter 10 drifttimmar
 Smörj alla vrid- och lagerställen 

(manöverspak, klippaggregatets 
höjdinställning, kopplings-/
bromspedalen...) med några 
droppar olja.

 Rengör batteripolerna.

Var 25:e drifttimma
 Smörj alla knivaxlar, spänn-

rullar och spännrullhållare 
på smörjnipplarna med fett 
av typ 251H EP. 
Låt en fackverkstad utföra dessa 
arbeten.

 Smörj styrdrevets kuggar med 
ett universalfett.

 Smörj styrningens leder med 
några droppar olja.

 Smörj framhjulens lager och 
axlar på smörjnipplarna med 
ett universalfett.

Var 50:e drifttimma
 Lå en fackverkstad avlägsna 

smuts och gräsrester från 
växellådan.

Varannan månad
Endast vid batteri typ 2: 
 Fyll battericelllerna med destillerat 

vatten upp till 1 cm under påfyll-
ningsöppningen.

Efter behov
Batteriladdning
Om maskinen inte ska användas 
under längre tid, rekommenderar 
vi att ta ut batteriet och ladda det före 
förvaringen liksom varannan månad 
och innan det tas i bruk igen.

OBS!
Beakta batteriladdarens 
bruksanvisning.

Säkringsbyte
■ Ersätt defekta säkringar endast 

med säkringar med samma styrka.

En gång/säsong
■ Smörj styrdrevets kuggar med 

ett universalfett.
■ Smörj styrningens leder med några 

droppar olja.
■ Smörj alla vrid- och lagerställen 

(manöverspak, klippaggregatets 
höjdinställning, kopplings-/
bromspedalen, ...) med några 
droppar olja.

■ Rengör tändstiftet och ställ in 
elektrodavståndet eller byt 
tändstift, se motorhandboken.

■ Låt en fackverkstad smörja 
de bakre hjulaxlarna med 
specialfett (vattenavvisande).

■ Låt en fackverkstad slipa eller 
byta knivarna.

Förvaring

l_p
j~íÉêá~äëâ~Ççê=é™=íê~âíçêå
c∏êî~ê~=íê~âíçêå=ãÉÇ=~îëî~äå~Ç=
ãçíçê=ÉåÇ~ëí=á=êÉå~=çÅÜ=íçêê~=êìãK=
pâóÇÇ~=á=î~êàÉ=Ñ~ää=íê~âíçêå=ãçí=
êçëí îáÇ=ä®åÖêÉ=Ñ∏êî~êáåÖ=EíKÉñK=ìåÇÉê=
îáåíÉêåFK
T.ex. när maskinen inte ska 
användas under längre tid 
(mer än en månad).
 Maskinrengöring.
 Skydda alla metalldelar med hjälp 

av oljedränkt lapp eller sprayolja.
 Batteriladdning med en laddare.
 Ta vid vinterpaus ut och ladda 

batteriet och förvara det frost-
skyddat på en torr/sval plats. 
Ladda det var 4:e–6:e vecka 
liksom innan det monteras igen.

 Töm bränsletanken (endast 
utomhus) och stoppa motorn 
enligt motorhandboken.

 Fyll däcken enligt angivelserna 
på däcksidan. 
Fyll däcken utan angivelser på 
sidorna med 0,9 bar.

 Förvara traktorn i ett rent och torrt 
rum.

Garanti
För varje land gäller vår representants 
garantivillkor.
Eventuella fel på maskinen repareras 
kostnadsfritt under garantitiden, 
såvida orsaken är material- eller 
tillverkningsfel. 
Kontakta återförsäljaren eller 
vår representant vid garantifall.

Motorinformation
Motortillverkaren är ansvarig för alla 
eventuella motorproblem när det 
gäller prestanda, effektmätning, 
garanti och service. Information 
återfinns i motortillverkarens med-
levererade separata motorhandbok.

Felsökning

c~ê~
pâ~ÇÉêáëâ=ÖÉåçã=ç~îëáâíäáÖ=
ãçíçêëí~êí
pâóÇÇ~=ÇáÖ=ãçí=ëâ~ÇçêK=
c∏êÉ=~ää~=™íÖ®êÇÉê=é™=ã~ëâáåÉå
Ó ëí®åÖ~=~î=ãçíçêåK
Ó Çê~=ìê=ëí~êíåóÅâÉäåK
Ó Çê~=™í=é~êâÉêáåÖëÄêçãëÉåK
Ó î®åí~=íáääë=~ää~=ê∏êäáÖ~=ÇÉä~ê=ëí™ê=
ëíáää~I=çÅÜ=ãçíçêå=ëî~äå~íK

Ó Çê~=~î=í®åÇâ~ÄÉäå=Ñê™å=í®åÇëíáÑíÉí=
ë™I=~íí=ãçíçêå=Éà=â~å=ëí~êí~ë=
ç~îëáâíäáÖíK

Störningar under drift har ofta enkla 
orsaker som du bör känna till för att 
själv kunna åtgärda dem. 
Kontakta fackverkstad i tveksamma 
fall.

!
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Störning Orsak Åtgärd
Startanordningen roterar inte. Säkerhetsspärrsystemet 

har utlöst.
För start måste användaren ta plats 
på förarsätet, trycka ner bromspedalen 
helt resp dra åt parkeringsbromsen. 
Koppla från klippaggregatet.

Batteriet felanslutet. Anslut den röda kabeln till batteriets pluspol (+) 
och den svarta kabeln till batteriets minuspol (–).

Tomt eller svagt batteri. Beroende på batterityp – kontrollera vätske-
nivån i batteriet. Fyll vid behov på destillerat 
vatten upp till max 1 cm under påfyllnings-
öppningen. Beakta batteriets markeringar. 
Ladda därefter batteriet.

Säkring har utlöst. Byt säkring. Sök orsaken (oftast kortslutning) 
om säkringen reagerar upprepade gånger.

Lösstomkabel mellan motor 
och ram.

Anslut stomkabeln.

Startanordningen roterar 
men motorn startar inte.

Choke och gasspak står i fel läge. Choke utdragen.
Ställ gasspaken på .

Förgasaren får inget bränsle. 
Bränsletanken tom.

Fyll på bränsle.

Defekt eller smutsigt tändstift. Kontrollera tändstiftet, se motorhandboken.
Ingen tändgnista. Låt tändningen kontrolleras i en fackverkstad.

Motorn ryker. För mycket motorolja i motorn. Stäng genast av motorn. Kontrollera oljenivån.
Motordefekt. Stäng genast av motorn. 

Låt fackverkstad kontrollera motorn.
Starka skakningar. Defekt knivaxel eller defekt kniv. Stäng genast av motorn. Låt fackverkstad byta 

defekta delar.
Gräs kastas ej ut eller ojämn 
klippning.

Lågt motorvarvtal. Ge mer gas.
För hög körhastighet. Ställ in lägre körhastighet.
Slöa knivar. Låt fackverkstad slipa eller byta ut knivarna.

Motorn är igång, klipp-
aggregatet klipper ej.

Kilremsbrott. Låt fackverkstad byta kilrem.




