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Data på typeskiltet 
Disse data er mye viktige for 
senere identifikasjon ved å 
bestille reservedeler og for 
serviceavdelingen.  
Typeskiltet fins i motorens 
nærhet.  
Skriv alle data fra typeskiltet inn i 
følgende tabellen over. 
 
 
 
 
 
 
 
Miljøvern, avfallslikvidering 
  PASS PÂ! 
Trussel for miljøet fra motorolje 
Etter hvert oljebytte lever uttappet 
olje på et innsamlingssted for 
brukt olje eller på et annet sted av  
faglikvidering over.  
 
Dyrvern 
Pinnsviner og andre smådyrarter 
er henviste til Deres hensyn. 
Besiktig altså arealet De vil 
arbeide på først.  
 
For Deres sikkerhet 
Forskriftsmessig apparatsbruk  
Dette apparat er utelukkende 
bestemt  
- for å beskjære 

gressarealutkanter utenom 
hus og i hagen, 

- for anvendelse innenfor 
rammen av gitte 
beskrivninger og sikker- 
hetsforskrifter som disse er 
an-ført i denne instruksen.  

Hver bruk derav utenfor 
beskrevet rammen betraktes som 
forskriftsvidrig anvendelse. 
Eieren er ansvarlig for alle skader 
gjorde på videre personer eller 
deres eiendom.  
Produsenten er ikke ansvarlig for 
skader opståtte som følge av 
egenmektig gjennomførte 
endringer på apparatet.  

Alminnelige 
sikkerhetsdirektiver 
Innen apparatet første gang 
anvendes les denne 
betjeningsinstruksen nøye og 
handle i samtykke dermed.  
Gi også de øvrige meddrivere 
beskjed om hvordan å anvende 
apparatet riktigvis. Driv kun sådat 
apparat hvilkets tekniske tilstand 
tilsvarer den som er fore-skrevet 
av produsenten og apparatet var 
innleveret i.  
Bevar denne instruksen bra og ha 
den for diverse behovsfall for 
hånden. 
 
Barna 
Tragiske ulykker kan oppstå hvis 
De ikke passer på event. 
tilstedeværende barn. Barna lar 
sig rett magisk trækkke til av 
motordrevet maskin; altså formod 
aldri at barna forblir stående på 
platsen hvor De har sett dem sist.  
Aldri tillat barn manipulere 
apparatet.  
 
Før arbeide med apparatet  
Med apparatet arbeidende 
personer må ikke stå under 
innflytelse av rusmidler som 
f.eks. alkohol, droger eller 
opmerksomhet minskende 
legemidler. Personer under 
oppnådde 16 år må ikke betjene 
apparatet. Før gitt arbeide lær 
grundig å kjenne alle anlegger og 
betjeningselementer samt deres 
funktioner. Lagre drivstoff  bare i 
dertil bestemte beholdere og aldri 
i nærheten av varmeelementer 
(for eksempel ovner eller 
varmtvannsberedere). 
Bytt skadete deler, for eksempel 
eksosanlegg, bensintank og 
tanklokk.  
Reservedelene må tilsvare krav 
fast-satte av produsenten. Anvend 
derfor kun originale reservedeler 
og slik som var av produsenten 
godkjent Reparasjonene betros 
prinsipiell en fagservice.  

Under arbeide med apparatet 
Overbevis Dem under arbeide 
med apparatet stadig, at ingen, 
særdeles barn eller dyr, oppholder 
seg innenfor virksomhets 
rekkevidde. Aldri forlat apparatet 
med motor i gang uten tilsyn. Før 
apparatet bare i skrittshastighet.  
Under arbeide med apparatet ha 
på Dem, event. bær 
- vernebriller 
- solidt fottøy 
- ettersittende klær som ikke 

kan gripes av maskinen  
Ha trange hansker på, uten løse 
snorer eller mansjetter. Brandfare 
forebygges gjennom å sikre at 
motoren og eksosystemet ikke er 
forurenset med gress, løv eller 
flekker av brennstoff og olje.  
Undersøk terrenget De vil arbeide 
på så at der fins inge steiner, 
leketøyer, metalltråder o.l. Hvis 
oversett, kan sådane gjenstander 
bli grepet av skjærmekanismen og 
slynget i hvilken som helst 
retning, med sår til Dem eller 
nærstående personer som følge.  
Aldri la motoren løpe i lukket 
rom; forgiftningsfare! Nærm ikke 
Deres hender, føtter eller ansikt til 
slåkniven eller til roterende 
maskinsdelene. Arbeid med 
apparatet bare under daglys eller 
ved en tilstrækkelig kunstbe-
lysning. Arbeider De ikke mere 
med apparatet, slå motoren av. 
Aldri bruk apparatet på sleipt, 
vått, porøst eller frosset terreng. 
Dersom driveren sklier eller 
apparatet velter, består 
ulykkesfare. Av denne grunn er 
ubetinget nødvendig at driveren 
står ved arbeidet fast på bena.  
Alle sikkerhetsanlegger må være 
komplett og i feilfri tilstand 
monteret på apparatet. Det er 
forbudt at gjennomføre hvilke 
som helst forandringer på 
apparatets sikkerhetsanlegger. 
Driv apparatet bare i teknisk 
tilstand foreskrevet av 
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produsenten, som dette har også 
leverets i. 
Røyk ikke og unngå åpen ild så 
vel som dannelse av gnister.  
 
Før hvilket som helst arbeide 
på apparatet 
Forebyg ulykkene. Før hvilken 
som helst virksomhet på apparatet  
- slå av motoren 
- vent inntil alle bevegelige 

deler står helt stille og ta ut 
tenningsnøkelen for å hindre 
noe tilfeldig motorstart.  

 
Overførelse 
Forflytt apparatet bare ved avslått 
motor.  
 
Etter arbeide med apparatet 
Aldri gå bort fra apparatet uten ha 
slått av motoren først.  
 
Sikkerhetsanlegger 
Sikkerhetsanleggene tjener Deres 
vern, altså må de altid være helt 
funktionelle. Det er ikke tillatt å 
gjennomføre hvilke som helst 
endringer på sikkerhets-anleggene 
eller utelukke deres funk-
sjonalitet. Til sikkerhetsanleggene 
hører:  
 
Sikkerhetssvingramme på 
håndtaget 
Sikkerhetssvingrammen tjener 
Deres beskyttelse ved at den i 
nødfall stopper motoren samt 
slåmekanismen straks.  
Hvert forsøg å utelukke dennes 
funksjonalitet forbys.  
 
Slåknivens sikkerhetsdekning  
Slåknivens sikkerhetsdekningen 
beskytter Dem mot skade og sår.  
Uten denne dekning må apparatet 
ikke drives.  
 
 
 
 

Symboler på apparatet 
På apparatet fins diverse 
symboler i etikettsform. Her står 
definisjonen på disse symboler:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sørg for at symbolene alltid kan 
leses 
 
 

Symboler anvendte i denne 
instruks 
I denne instruks til betjening 
anvendes følgende symbolen: 
  Pass på fare! 
Symbolen advarer mot fare 
hengende sammen med beskreven 
virksomhet, som kan ha trussel 
mot personer eller skade på 
apparatet som følge 
 
 
 

Posisjonsangivelser 
Ved posisjonsangivelsene (for 
eksem- pel til venstre, høyre) gås 
altid ut blikket fra håndtag i 
kjørretningen fram.  
 
Montering 
Ta tennpluggskonnektoren ut for 
å forebygge tilfellig motorstart.  

Pass på! 
Apparatet ekspederes uten bensin 
ogolie i motoren.  
Se motorhåndboken 
 
Håndtagets montering 
figur 1 
1. Vingemuttere 
2. Kabelklemme 
3. Håndtagets nedre parti 
4. Bowden 
 
Løft håndtagets øvre del inntil 
arreta-sjon.  Stramm vingemuttere 
(1). Læg mærke til at startlinen 
eller bowden blir klemte.  
 
Startlinens montering 
Løkka for startlinens ledning er 
allerede monteret på øvre 
håndstangens (optionell) høyre 
side. Se figuren 2 
 
1. Trekk 

sikkerhetssvingrammen (11) 
til og samtidig trekk lang-
somt i startlinen. 

2. Før linen gjennem startlinens 
løkke. Stramm mutteren 
tjenende til å feste linens 
ledning. 

 
Slåknivens høydeinnstilling 
justeres  
figur 3 
1. Regulerspak 
2. Startposisjon 
3. Lavest innstilling 
4. Sekskantig mutter (opsjonell)  
5. Innstillbar styrline 
 
 
 

Sårfare - driv 
apparatet bare med 
påmonteret 
sikerhetsdekning for 
slåkniven. 

Inge videre personer, 
spesielt barna men ikke 
engang dyr, får bli i 
nærheten under arbeidet. 
Minimal avstand 15 m. 

Sårfare - anvend 
øyenvern

Fare fra roterende 
slåkniven. Hold hendene 
og føttene stadig i en 
sikker avstand derfra.  

Innen apparatet settes i 
drift les instruksen og 
framfor alt kapit- telet 
"For Deres sikkerhet" og 
legg vekt på anførte 
anvisniger 

Fare av sår og 
materiell skade 
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Apparatets komponenter 
figur 2 
1. Slåknivens højdeinnstilling 
2. Startlinen 
3. Vingemuttere 
4. Håndtagets nedre parti 
5. Spak for innstilling av 

slåknivens bøyelse 
(opsjonell) 

6. Spak for innstilling av 
randhjul (opsjonell) 

7. Kileremmens vernedekning 
8. Slåknivens vernedekning 
9. Tennpluggskonnektor 
10. Handtågets øvre parti 
11. Sikkerhetssvingramme 
 

Betjeningselementer 
Gasspak (opsjonell) 
Gasspaken befinner seg på 
motoren og tjener til å regulere 
motorens omdreininger så vel 
som til å stoppe den.  
(Se motorhåndboken) 
 
Sikkerhetssvingramme 
figur 4 
Vil de arbeide med apparatet, 
sikerhetssvingrammen (3) må 
trekkes til håndtaget.  
Vil De stoppe motoren og 
slåkniven, slip svingrammen fri.  
 
Startline 
figur 4 
Vil de starte motoren, still Dem 
bak apparatet og trekk i  
startlinen (2).  
 
Slåknivens høydeinnstilling 
figur 4 
  Pass på! 
Forsøk i intet fall å utelukke 
denne spaks funksjonsevne. Med 
apparatet får arbeides kun hvis 
spaken er rik tig innstillet (se 
"Slåknivens høyde-innstilling").  
Regulerspaken (1) tjener til å 
justere slå- (event. snitt)dypet. Vil 
De senke slåkniven, trykk spaken 
til venstre og så framover. 
Således innstilles valgte dypet.  

Jo videre fram spaken står, dess 
større er skjærdypet eller snittet 
kortere.  
figur 4 
1. Spak for regulering av 

slåknivens højde 
2. Startlinen  
3. Sikkerhetssvingramme 
 
Primer  
Primern driver brandstoff i 
forgasse-ren. Anvend primeren til 
å starte kald motor.  
(Se motorhåndboken) 
 
Slåknivens bøyelse innstilles 
(opsjonell) 
figur 5 
1. Regulerspak 
2. Stillingstanner 
  Pass på! 
Aldri gjennomfør denne 
innstilling ved motor i gang.  
Slåkniven har 3 
innstillingsmuligheter fra  
skråtsnitt over normalsnitt inntil 
furedannelse. 
 
Randhjulets innstilling 
(opsjonell) 
figur 6a/b 
1. Regulerspak  
2. Normal arbeidsposisjon 
  Pass på! 
Aldri gjennomfør innstillingen 
ved motor i gang.  
Bakhjulet kan innstilles så at det 
er mulig slå gress langs 
steinrendene.  
 
Betjening 
Ta hensyn til henvisningene i 
motorh åndboken.  
  Pass på! 
Sikre at det under slåarbeidene 
inge andre personer, barn og dyr, 
finnes i apparatets nærhet. De 
kunne lide sår fra slyngte steiner 
eller like gjenstander. Det er 
prinsipiell forbudt å la barn 
arbeide ved apparatet.  
 

Fallfare 
- Før apparatet kun i 

skritthastighet 
- Særlig forsiktig vær ved 

bakkjøring, når trekkende 
apparatet til Dem. 

- Ved arbeide på bratte 
skråninger kunne apparatet 
velte seg, med mulig sår til 
betjener som følge.   

- Før apparatet derfor bare 
tvers over skråningen. 
Særdeles forsiktig vær ved 
kjøreretnings en-dring. 

- Også ved arbeide på 
randpartiene består 
ulykkesfare. Arbeidet nær 
rendene, busker eller bratte 
skråninger er farligt. Hold 
altid en sikker avstand der.   

- Ved arbeide på vått gress kan 
til følge av forminsket 
adhesjon til jorden apparatet 
gli, hva som kan forårsake 
fall. Arbeid av denne grunn 
bare når jorden er tørr.  

- Arbeid bare ved daglys.  
Forebygg sår 
- Vil De flytte apparatet over 

sted som f.eks. fortauer eller 
atkomster til hus, slå altid i 
forveien den motor av.  

- Fra det formålige arbeidsareal 
bør i forveien alle gjenstander 
fjernes som kunne bli grepet 
av maskinen og slynget i 
luften. 

- Intet slags justeringsarbeide 
må gjennomføres under 
motorens gang. For sikkerhets 
skyld ta av 
tennpluggskonnektoren.  

Forgiftningsfare gjennom 
kulloksid 
La motoren løpe bare på en fri 
plats eller i velluftete rum. 
Fare av eksplosjon og brand 
Bensindampene er eksplosive og 
bensinen selv er et voldsomtvir- 
kende brennstoff. 
Fyll drivstoffet innen motoren 
startes. Er denne så i gang, eller 
er den ennu het, må tanken bli 
lukket. Fyll drivstoffet bare ved 
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avslått og kald motor. Undvik fri 
ild og flyende gnister, røyk ikke. 
Drivstoffet må fylles bare på en 
ledig plass. I fall at noe bensin har 
overrent start ikke motoren. Dytt 
apparatet fra bensinflekte stedet 
og la bensinrestene fordampe. For 
å forebygge brand læg mærke til 
at motoren, eksosystemet eller 
drivstofftanken ikke er forurenset 
av gress eller lekket olje.  
  Fare 
Sårfare gjennom defekt apparat 
Bruk apparatet bare så lenge dette 
er i feilfri tilstand. Før hver 
anvendning før en visuell kontroll 
igjennom. Særlig oppmerksomhet 
må vies til om 
sikkerhetsanleggene, 
betjeningselementene og 
skrueforbindelsene ikke er skadet 
eller løsnet. Bytt skadete deler 
innen driftsbegynnelse.  
  Pass på! 
En mulighet av motorskade består 
for manglet oljes skylt. 
Apparatene ekspederes uten 
motorolje og drivstoff. Før første 
driften fyll motorolje og 
drivstoff.   
(Se motorhåndboken)  
  Pass på! 
Senk slåkniven ikke på beton, 
asfalt eller knausjord; det kunne 
ha sår eller materielle skader som 
følge.  
 
Før hver motorstart 
• kontroller oljeflaten 
• kontroller tankens innhold og 

om nødvendig, fyll drivstoff 
på (se motorhåndboken) 

• kontroller om apparatet er i 
feil-fritilstand. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Motorstart 
figur 7 

Pass på! 
- De kan forebygge muligt sår 

slik at De ved hver 
motorstartning står bakfor 
apparatet. 

- Hold føttene i sikker avstand 
fra slåmekanismen. 

- Aldri nærm hendene, føttene 
eller andre kroppdeler til 
apparatets roterende deler 
eller til og med under disse.  

For at hindre tilfellig motorstart, 
slå  motoren av og ta 
tennpluggskonnektoren av hver 
tid: 
- før apparatet kontrolleres, 

renses eller hvilke som helst 
vedlike-holdsarbeider utføres 
på det, 

- etter støt på en hard 
gjenstand. Kontroller nu 
apparatet om dette ikke er 
skadet. Før ut nødvendige 
reparasjoner innen slåarbeidet 
igjen fortsettes, 

- når apparatet begynner 
uvanlig vibrere. I så fall 
kontroller apparatet med en 
gang.  

Før motoren startes gi 
regulerspaken for 
knivshøjdeinnstilling hver gang 
på START-position.  
• Skyv gasspaken (opsjonell) i 

po-sisjon FOR(haressymbol). 
• Ved kaldmotorstart trykk to 

eller tre ganger på primeren, 
intervall vis per 2-3 sekunder 
Ved lave-re yttertemperaturer 
(under 50 ºF / 19 ºC) trykk på 
primeren fem ganger. 

 (Se motorhåndboken) 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Still Dem bak apparatet, 
trekk sikkerhetssvingrammen 
til og hold den. 

• Langsomt trekk i startlinen; 
når en motstand så føls, trekk 
kraftigt og raskt. La linen 
etterpå ikke hoppe tilbake, 
men slip den sakte ned.  

 

Motoren stoppes 
• Slip sikkerhetssvingrammen 

fri.  
• Skyv gasspaken (opsjonell) 

til posisjon for 
"LANGSOMT" 
(skilpaddesymbol). 

• Ta ut tennpluggskonnektoren 
(etter endt arbeid). 

 

Hvordan å arbeide med 
appa-ratet 
 
Slåknivens høydeinnstilling 
(opsjonell)  
figur 8, 9 og 10 
• vil De slå (skjære) loddrett 

(figur 8), skyv regulerspaken 
(se figur 5) i midterste 
stilltannen 

• vil de skrågøre en kant  
(figur 9/10), skyv 
regulerspaken (se figur 5) i 1. 
eller 3. stilltannen 

 
Arbeide langs steinrand 
(opsjonell)  
figur 11 
For å kunne arbeide langs en 
steinrand senk høyre bakhjul ved 
å skyve høyderegulerspaken 
bakover.  
Når apparatet slår langs 
steinrendene, kører det kun på 
bakhjul og støttekjevlet.  
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Vedlikehold 
Rensning, vedlikehold, 
montering, demontering, 
justering og stilling utenom 
bruk.  
  Fare 
Ulykkesfare fra tilfellig 
motorstart 
Bry Dem om vern mot sår og 
altså før hvert 
vedlikeholdsarbeide 
• slå av motoren, 
• vent inntil alle bevegelige 

deler er aldeles stanset, 
• ta ut tennpluggskonnektoren 

for å hindre hver tilfellig 
motorstart, 

• la motoren og alle 
oppvarmede apparatsdeler 
kjølne. 

 
Rensning 
  Varsel 
Fare av materielle skader på 
appa- ratet 
Anvend for rensning inge 
anlegger arbeidende ved damp 
under trykk. 
• Såvidt mulig, rens apparatet 

etter hver anvendning. 
• Still apparatet på et jævnt 

underlag og sikre det mot 
bortkjøring.  
Sårfare 

Gå med vernhanskene på. 
 
  Pass på!  
Mulig oppståelse av skade på 
motor 
Lut apparatet ikke over 30º. 
Drivstoff  kunne renne over i 
forbrenningsrummet og forårsake 
motorskade.  
Rens apparatet med børste, 
langkost eller fille. Fjern også 
gressrestene fra under 
kileremmens verndekning 
 
 
 
 

Smøring og oljering 
Hjul 
Hjul, akseltappene og lager 
smøres ninst en gang per sesong 
met lett olje eller motorolje. 
Ledd 
Smør ledd på 
sikkerhetssvingrammen, på 
stillbart bowden og på slåhøydens 
regulerspaken minst en gang per 
sesong med lett olje.  
Knivsaksel 
(figur 12)  
Begge lagrene og området rund 
fjæret skal smøres inn med 
maskinolje flere ganger i 
sesongen.  
1. Smørenippel for fett (opsjonell)  
Også alle andre bevegelige deler 
skal smøres inn med maskin- eller 
motorolje 
 
Informasjon 
Henvend deg til et spesialisert 
verksted vedrørende knivskift 
eller omstilling til skjæring av 
furer  (ekstrautstyr). 
 
Vedlikehold om motor 
Ta hensyn til 
vedlikeholdsforskriftene i 
motorhåndboken. 
 
Stilling utenom bruk 
  Pass på!  
Fare av eksplosjon eller brand 
Lager apparatet med drivstoff 
(ben-sin) i tanken aldri i slik rum 
hvori de brenseldamper kunne 
komme i kontakt med ild eller 
gnister. 
  Pass på! 
Materielle skader på apparatet 
Lagre apparatet kun i rene og 
tørre rum. For en lengre 
bortstillingstid (lagring) - for 
eksempel over vintertiden - vern 
apparatet i hvert fall mot 
korrosjons- virkning.  
 
 
 

For eksempel etter sesongen eller 
om apparatet skulle stå utenom 
bruk lengre enn én måned:  
• rens apparatet ut 
• som vern mot korrosjon 

behand-le alle metalliske 
deler med oljevåt klut 
(harpiksløs olje) eller sprøyt 
dem med sprayolje.  

 
Garanti 
I hvert land gjelder 
garantibetingelser slik som de er 
gitt av vårt selskap eller av 
leverandøren. Eventuelle feil på 
Deres apparat skal vi, dersom 
disse er forårsaket av feil i 
materialet eller i produksjon, 
forbedre i rammen av ga-
rantireparasjoner gratis. I fall av 
reklamasjon innenfor garanti- 
tiden henvend Dem elskverdig til 
Deres ekspeditør eller nærmeste 
agenturet (underavdeling). 
 
Informasjoner om motoren 
Produsenten av motoren er 
ansvarlig for alle problemer som 
gjelder motoren med hensyn til 
ytelse, ytelsesmåling, tekniske 
data, ansvar og service. Nærmere 
informasjoner finnes i bruker-
/betjeningshåndboken fra 
motorprodusenten som 
er medlevert separat. 
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Hjelp mot event. feiler 
  Fare 
Mulighet av sår gjennom tilfellig 
motorstart 
• Vern Dem mot sår. Før hvert 

arbeide på apparatet: slå av 
motor 

• vent inntil alle bevegelige 
apparatsdeler er helt stanset 

• ta ut tennpluggskonnektoren 
for å forebygge en tilfellig 
motorstart.   

Feilene ved arbeide med apparatet 
har ofte ganske banale årsaker. 
Hvis De kjenner disse, kan De 

selv en rekke feiler rette; bare i 
usikkerhetsfall henvend Dem 
elskverdig til spesialiserte 
servicen. Reparasjonene betro 
prinsipiellt fag-servicen. 

 
Problem Mulig årsak Løsning 
Motoren starter ikke Tom drivstofftank eller grumsigt drivstoff 

 
Gasspaken er i uriktig posisjon 
 
 
Tennpluggskonnektor er ikke påsat 
 
Defekt tennplugg 

Fyll nyt, ferskt drivstoff  
 
Still gasspaken i posisjonen "hare" / eller 
CHOKE. Trykk på primeren  
 
Sett tennpluggskonnektoren på 
 
Rens ut tennplugggen, juster avstanden 
mellem elektroder, eller bytt tennplugggen 

Forminsket ytelse, 
uregelmessig 
motorgang 

Apparatet løper i "CHOKE"-regimet 
 
Tenningskabel er løsnet 
 
 
Grumsigt drivstoff 
 
Tettet lufthull i tanklokket 
 
Vann eller urenhet i drivstoffsystem 
 
 
Forurenset luftfilter 
 
Uriktig justeret forgasser 

Gi spaken fra CHOKE-posisjon tilbake  
 
Tilkople tenningskabeln og trekk den fast 
til 
 
Fyll rent og ferskt drivstoff i tanken 
 
Rens ut  lufthullet i tanklokk 
 
Tapp ut drivstoffet og fyll ferskt drivstoff 
(Se motorhåndboken) 
 
Rens ut luftfiltret 
 
La forgasseren justere 

Sterke vibrasjoner Deformeret knivsaksel 
 
Knivakselens lager utslitt 
 
Løsnet motors innlagring 

La knivsakseln bytte 
 
La knivakselens lager bytte 
 
La motoren feste 

Kileremmen glider Kileremmn er utslitt eller forlenget La kileremmen justre eller bytte 
 




