BETJENINGSVEJLEDNING
Hydro-Cut Serier
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Plæneklippere

Beskrivelse

5900543

HCKAV1532CE

5900544

HCKAV1532RDCE

R

Modelnummer

5103501
Udgave A

Tak for at du har købt dette kvalitetsprodukt fra Ferris.
Det glæder os, at du har tillid til Ferris-mærket. Hvis
du bruger og vedligeholder dit Ferris-produkt ifølge
instruktionerne i denne vejledning, vil det give dig
mange års pålidelig drift.
Denne manual indeholder sikkerhedsinformation
som gør dig opmærksom på farer og risici forbundet
med denne maskine samt hvordan de kan undgås.
Maskinen er konstrueret og beregnet til at blive brugt og
vedligeholdt ifølge manualen samt betjent af uddannede
fagfolk til klipning af etablerede græsplæner og er
ikke beregnet til noget andet formål. Det er vigtigt, at
du læser og forstår disse instruktioner fuldt ud før du
forsøger at starte eller betjene dette udstyr. Gem disse
oprindelige brugsanvisning til senere brug.

Briggs & Stratton Power Products Group, LLC.
Copyright © 2012 Briggs & Stratton Corporation
Milwaukee, WI, USA. Alle rettigheder forbeholdes.

Kontakt:

PRODUCT IDENTIFICATION
XXXXXXXXXXXXXXX
MODEL XXXXXXX

PRØVEE

Briggs & Stratton Power Products Group, LLC.
5375 N. Main St.
Munnsville, NY 13409
(800) 933-6175
www.ferrisindustries.com

XXXX min
XXX kW
XXX kg

K-SEMP

SERIAL XXXXXXXX
NO

LAR

0 123456 789012

20xx
Briggs & Stratton Power Product Group, LLC
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX
Assembled in U.S.A

Når du henvender dig hos din autoriserede
forhandler for at få reservedele, service eller
vejledning SKAL du oplyse disse numre.
Noter din models navn/nummer, producentens
identifikationsnumre og motorens serienumre i de
angivne felter, således at de er lette at se. Disse numre
forefindes på de viste steder.
BEMÆRK: Henvis til motorens brugsanvisning for at
finde placeringen af motorens identifikationsnumre.
PRODUKTHENVISNINGSDATA
Maskinens fabrikationsnummer
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Ferris-logo logo er et varemærke tilhørende Briggs &
Stratton Corporation Milwaukee, WI, USA.

Identifikationsnumre

Maskinens SERIEnummer

Klipperaggregatets fabrikationsnummer

Klipperaggregatets SERIEsnummer

Forhandlerens navn

Dato købt

MOTORHENVISNINGSDATA

ADVARSEL

Motorfabrikant

Motormodel

Motortype/spec

Motorkode/serienummer

R

Udstødningen fra motoren på dette produkt
indeholder kemikalier, som ifølge staten
Californien kan forårsage kræft, fosterskader eller
forplantningsskader.

ADVARSEL

Batteripoler, terminaler og tilsvarende tilbehør
indeholder bly og blyholdige stoffer – kemikalier,
som ifølge staten Californien kan forårsage
kræft og forplantningsskader. Vask hænder efter
håndtering.
Identifikationsmærkat

CE-Identifikationsmærkets Påskrifter
B
A
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Assembled in U.S.A
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PRODUCT IDENTIFICATION

C

Indholdsfortegnelse

Denne maskine er i overensstemmelse med Europæisk
Harmoniseret Plæneklipper Standard EN 836,
Europæisk Maskindirektiv 2006/42/EF og Europæisk
Direktiv vedr. Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/
EF.

BEMÆRK: I denne vejledning henvises der til ”venstre”
og ”højre” som de ses fra betjeningspositionen.

R

* Afprøvet i overensstemmelse med 2000/14/EF
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Førersikkerhed

Betjeningssikkerhed
Tak for dit køb af dette plæne- og haveudstyr af høj kvalitet.
Vores produkter er konstrueret og fremstillet for at opfylde eller
overgå alle industristandarder for sikkerhed.
Du må ikke bruge denne maskine medmindre du har lært at
bruge den. Ved at læse og forstå denne betjeningsvejledning kan
du gøre dig selv bekendt med brugen.
Motordrevet udstyr er kun sikkert, hvis operatøren bruger det
med omhu. Hvis det misbruges, eller ikke vedligeholdes korrekt,
kan det være farligt! Husk på at du er ansvarlig for din egen og
andres sikkerhed.
Brug almindelig sund fornuft og vær opmærksom på hvad du
laver. Hvis du ikke er sikker på, at den opgave du skal i gang
med, kan gøres sikkert med det valgte udstyr, bør du spørge om
råd fra en professionel. Henvend dig til din lokale autoriserede
forhandler.
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Læs Betjeningsvejledningen

R

Betjeningsvejledningen indeholder vigtige
sikkerhedsinformationer, som du bør være klar over
INDEN du bruger apparatet, såvel som UNDER
brugen.
Sikre betjeningsteknikker, en forklaring af
produkternes funktioner og kontroller samt
vedligeholdelsesinformation medfølger, for at du kan få
det meste ud af det udstyr du har købt.
Sørg for at du nøje læser sikkerhedsreglerne og
informationen på de følgende sider. Betjenings
sektionen bør også læses nøje.

Børn
Der kan ske tragiske ulykker med børn. Børn
må ikke befinde sig i nærheden af området
hvor udstyret betjenes. Børn tiltrækkes ofte
til enheden og aktiviteterne i forbindelse med
græsslåning. Gå aldrig ud fra at børn vil blive,
hvor du så dem sidst. Hvis der er risiko for
at børn kan komme ind i det område du slår
græs på, skal en ansvarlig voksen holde øje
med dem.
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Førersikkerhed

Brug på Skråninger
Du kan risikere at komme alvorligt til skade hvis du benytter
maskinen på en meget stejl skråning. Anvendelse af maskinen
på en meget stejl skråning hvor du ikke har ordentligt fodfæste
eller tilstrækkelig friktionsmodstand (og kontrol) kan medføre at du
mister herredømmet og muligvis falder eller vælter med maskinen.
Slå altid græsset på tværs af skråningen og aldrig op og ned (fordi
du kan snuble og falde).
Bemærk også, at den overflade, du kører på, i høj grad kan påvirke
din evne til at bruge denne maskine sikkert. Ved brug på våde eller
glatte skråninger kan maskinen glide, du kan måske ikke styre og
kan miste herredømmet. Brug ikke maskinen på skråninger der er
glatte eller våde eller hvor jorden er blød.
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Kastede Genstande

R

Denne enhed har roterende klippeknive. Disse knive kan opsamle
og kaste affald som kan kvæste omkringstående alvorligt. Sørg
for at tømme det område, der skal slås græs på, for affald og fjern
genstande, der kunne blive kastet af knivene, INDEN du starter
græsslåningen.
Enheden må ikke betjenes, hvis hele opsamleren eller
udkastbeskytteren (skærmen) ikke er på plads.
Sørg også for at der ikke findes andre i området, mens enheden
kører! Hvis der andre kommer ind på området, skal enheden straks
slukkes, indtil de forlader stedet.

Bevægelige Dele

Dette udstyr har mange bevægelige dele, som kan skade
dig eller andre. Hvis du imidlertid bliver i førerpositionen
(sidder i sædet) og følger sikkerhedsreglerne i denne
betjeningsvejledning, er enheden sikker at bruge.
Klippeaggregatet har roterende knive, der kan
amputere hænder og fødder. Lad ikke andre være i
nærheden af maskinen, mens du kører! Sørg for at
sikkerhedsforanstaltninger (afskærmninger og afbrydere)
er på plads og i orden.
For at kunne bruge dette udstyr på forsvarlig
måde, er det udstyret med et sikkerhedssystem i
nærheden af operatøren. Forsøg ALDRIG at ændre
eller omgå systemet. Henvend dig omgående til din
forhandler, hvis systemet ikke består alle prøver af
sikkerhedsaflåsningssystemet som beskrevet i denne
betjeningsvejledning.
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Førersikkerhed

Brændstof og Vedligeholdelse
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Du skal altid frakoble alle drev, slukke for motoren og
fjerne nøglen før du rengør, fylder brændstof på eller
foretager servicearbejde.
Benzin og benzindampe er ekstremt brændbare. Ryg
ikke under brug eller påfyldning af brændstof. Fyld
ikke brændstof på mens motoren er varm eller i gang.
Lad motoren køle af i mindst 3 minutter før du fylder
brændstof på.
Fyld ikke brændstof på indendørs, i en lukket anhænger,
garage eller andet indelukket område uden god
ventilation. Spildt benzin skal tørres op øjeblikkeligt og før
brug.
Benzin bør kun opbevares i tætte beholdere, godkendt til
brændstof.
Korrekt vedligeholdelse er altafgørende for
enhedens sikkerhed og ydeevne. Hold maskinen
fri for græs, blade og overskydende olie. Sørg for
at udføre vedligeholdelsesprocedurerne beskrevet
i denne håndbog, især periodisk afprøvning af
sikkerhedssystemet.

R

Indelukkede
Områder

Brug kun denne enhed udendørs og
væk fra områder uden ventilation,
såsom i garager eller lukkede
anhængere. Motoren afgiver giftig
kulilte og hvis man udsættes for det
i længere tid i et i et lukket område,
kan det medføre alvorlig skade eller
dødsfald.
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Førersikkerhed
Læs disse sikkerhedsregler og følg dem nøje. Hvis du ikke følger disse regler, kan det medføre, at du
mister herredømmet over maskinen, alvorlig personskade eller død for dig selv eller de omkringstående
eller beskadigelse af ejendom eller udstyr. Dette klippeaggregat er i stand til at amputere hænder
og fødder samt kaste genstande. Trekanten
i teksten angiver vigtige advarsler, som du skal
følge.

OPLÆRING

FORBEREDELSE

4. Vær sikker på at have fodfæste når du bruger udstyr
der styres gående, især når du skal bakke. Gå, løb ikke.
Nedsat fodfæste kan medføre at du glider.
5. Sæt farten ned og vær ekstra forsigtig på skråninger.
Sørg for at køre i den anbefalede retning på skråninger.
Græstørvets tilstand kan påvirke maskinens stabilitet.
Udvis forsigtighed når du arbejder nær skrænter.
6. Slå ikke græs i bakgear medmindre det er ubetinget
nødvendigt. Se altid ned og bagud før og mens du
bakker.
7. Vær opmærksom på retningen græsset kastes i og
vend det ikke imod nogen. Plæneklipperen må ikke
betjenes medmindre enten hele opsamleren eller
skærmen er på plads.
8. Sæt farten ned og vær forsigtig når du drejer og når du
ændrer retning på skråninger.
9. Hæv aldrig aggregatet mens knivene kører.
10. Lad aldrig maskinen stå uden opsyn mens den er i
gang. Du skal altid koble knivene fra (kraftudtaget),
trække parkeringsbremsen, stoppe motoren og fjerne
nøglerne før du står af maskinen. Hold hænder og
fødder væk fra de skærende enheder.
11. Slå kraftudtagskontakten fra for at frakoble knivene når
du ikke slår græs.
12. Brug aldrig maskinen medmindre afskærmningerne er
forsvarligt på plads. Vær sikker på at alle aflåsninger er
tilsluttet samt er justeret og fungerer korrekt.
13. Brug aldrig maskinen med udkastskærmen hævet,
fjernet eller ændret, medmindre du bruger en opsamler.
14. Du må ikke ændre motorens regulatorindstilling eller
overskride motorens tilladte hastighed.
15. Du skal stoppe på en plan overflade, sænke
redskaberne, koble drevene fra, aktivere
parkeringsbremsen og stoppe motoren før du forlader
førersædet uanset af hvilken grund, som f.eks. at
tømme opsamlerne eller fjerne en blokering fra
udkastet.
16. Stop maskinen og efterse knivene hvis du rammer
genstande eller der opstår unormale vibrationer.
Foretag nødvendige reparationer før du genoptager
brugen.
17. Hold hænder og fødder væk fra de skærende enheder.
18. Se bagud og ned før du bakker, så du er sikker på der
er fri bane.
19. Kør aldrig med passagerer og hold dyr og
omkringstående på afstand.
20. Brug aldrig enheden mens du er påvirket af alkohol eller
narkotika.
21. Sæt farten ned og vær forsigtig når du drejer og når du
krydser veje og fortov. Stop knivene hvis du ikke slår
græs.
22. Vær forsigtig når du læsser maskinen af eller på en
anhænger eller lastbil.
23. Udvis forsigtighed, når du nærmer dig hjørner med
dårligt sigt, buske, træer eller andre genstande, der kan
blokere dit udsyn.
24. For at mindske brandfare skal du holde maskinen fri
for græs, blade og overskydende olie. Stop eller parkér
ikke over tørre blade, græs eller brændbare materialer.
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1. Du skal læse, forstå og følge alle instruktioner i
vejledningen og på maskinen før du starter den. Hvis
bruger(ne) eller mekaniker(ne) ikke kan læse dansk, er
det ejerens ansvar at forklare dem dette materiale.
2. Du skal gøre dig bekendt med den sikre brug
af udstyret, førerens betjeningsanordninger og
sikkerhedsskilte.
3. Alle brugere og mekanikere bør oplæres. Det er ejerens
ansvar at oplære brugerne.
4. Lad kun ansvarlige voksne med kendskab til
betjeningen bruge maskinen.
5. Lad aldrig børn eller uøvede mennesker bruge eller
udføre servicearbejde på udstyret. Lokale regulativer
kan påbyde en aldersgrænse for brugere.
6. Ejeren/brugeren kan forebygge og er ansvarlig for
ulykker eller skader, der sker for dem selv, andre
mennesker eller ejendom.
7. Det har vist sig at brugere på 60 år og over er involveret
i en stor del af kvæstelser i forbindelse med riderplæneklippere. Disse brugere bør overveje deres evne
til at betjene rider-plæneklipperen sikkert nok til at
beskytte sig selv og andre mod alvorlige kvæstelser.

R

1. Foretag en bedømmelse af terrænet for at afgøre
hvilket tilbehør og redskaber der er nødvendige for at
udføre arbejdet ordentligt og sikkert. Brug kun tilbehør
og redskaber der er godkendt af producenten.
2. Bær passende tøj, såsom sikkerhedssko,
sikkerhedsbriller og høreværn. Langt hår, løs
beklædning eller smykker kan blive viklet ind i
bevægelige dele.
3. Undersøg området hvor udstyret skal bruges og fjern
alle genstande, såsom sten, legetøj og kabler, der kan
opfanges og kastes af maskinen.
4. Vær ekstra forsigtig ved omgang med benzin og
andet brændstof. Det er brændbart og dampene kan
eksplodere.
a) Brug kun en godkendt beholder.

b) Fjern aldrig brændstofdækslet eller fyld brændstof
på med motoren igang. Lad motoren køle ned før du
fylder brændstof på. Ryg ikke.
c) Fyld aldrig brændstof på eller aftap maskinen
indendørs.
5. Kontrollér at udstyret, der sikrer konstant
brugerbetjening, sikkerhedsafbrydere og
afskærmninger, er fastgjort og fungerer korrekt. Tag
ikke enheden i brug medmindre de fungerer korrekt.

BRUG
1. Lad aldrig en motor gå i et lukket område.
2. Slå kun græs i dagslys eller godt kunstlys og hold
afstand til huller of skjulte farer.
3. Vær sikker på at alle drev er i frigear og at
parkeringsbremsen er trukket før du starter motoren.
Start kun motoren fra førerpositionen. Brug
sikkerhedssele hvis tilstede.
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Førersikkerhed
ADVARSEL
Det er en overtrædelse af staten Californiens
offentlige ressource forskrifter, afsnit 4442 at
bruge eller betjene motoren på ethvert skov-,
krat- eller græsdækket område medmindre
udstødningssystemet er forsynet med en korrekt
vedligeholdt gnistfanger, som beskrevet i afsnit
4442. Andre stater eller forbundsområder kan
have tilsvarende love. Kontakt en autoriseret
serviceforhandler angående anskaffelse
af en gnistfanger, der er konstrueret til det
udstødningssystem, der er monteret på denne
maskine.

25. Arbejdsmiljøregulativer kan kræve brug af
høreværn hvis man er udsat for støjniveauer over
85dBA over et 8 timers tidsrum.

BEMÆRK

BRUG PÅ SKRÅNINGER

Skråninger er en væsentlig årsag til ulykker hvor man
mister herredømmet eller vælter og som kan medføre
alvorlige kvæstelser eller dødsfald. Enhver skråning
kræver ekstra forsigtighed. Hvis du ikke kan bakke op
ad skråningen eller hvis du ikke er tryg ved den, skal du
ikke køre på den.

ADVARSEL

R

Ved brug på stejle skråninger kan maskinen glide,
du kan måske ikke styre, kan miste herredømmet og
vælte.
Vælg en lav hastighed før du kører ind på
skråningen. Udvis ekstra forsigtighed når du
arbejder på skråninger med en bagmonteret
opsamler.
Slå græs på langs af skråningen, ikke op og ned;
udvis forsigtighed når du skifter retning og START
ELLER STOP IKKE PÅ EN SKRÅNING.

Du Skal
1. Slå græs på langs af skråningen, ikke op og ned.
2. Fjern forhindringer, såsom sten, grene osv.
3. Hold udkig efter huller, furer og forhøjninger.
Ujævnt terræn kan vælte maskinen. Højt græs
kan skjule forhindringer.
4. Benyt lav hastighed. Vælg en lav hastighed så
du ikke behøver at stoppe eller ændre hastighed
mens du er på skråningen.
5. Vær ekstra forsigtig med opsamlere eller andet
udstyr. De kan påvirke maskinens stabilitet.
6. Sørg for at al bevægelse på skråninger er
langsom og gradvis. Foretag ikke pludselige
ændringer i hastighed eller retning.
7. Henvend dig til din autoriserede forhandler
angående hvilke udbudte vægte de kan anbefale
til at forbedre stabiliteten.
6

BØRN
Der kan ske alvorlige ulykker hvis føreren ikke er
opmærksom på børns tilstedeværelse. Børn tiltrækkes
ofte til enheden og aktiviteterne i forbindelse med
græsslåning. Gå aldrig ud fra at børn vil blive, hvor du
så dem sidst.
1. Hold børn væk fra græsslåningsområdet og under
opsyn af en anden ansvarlig voksen.
2. Vær opmærksom og sluk for maskinen hvis der
kommer børn ind på området.
3. Før og mens du bakker skal du altid se ned og
bagud og passe på små børn.
4. Tag aldrig børn med på maskinen, selv med
kniven(e) slået fra. De kan falde af og blive
alvorligt kvæstet eller være i vejen for sikker brug
af maskinen. Børn, som før har fået en køretur,
kan pludselig dukke op i græsslåningsområdet
for at få en tur mere og blive kørt ned eller bakket
ned af maskinen.
5. Lad aldrig børn bruge maskinen.
6. Udvis ekstra forsigtighed, når du nærmer dig
hjørner med dårligt sigt, buske, træer eller andre
genstande, der kan blokere dit udsyn.
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Denne maskine frembringer
støjniveauer over 85dBA ved
førerens ører og kan forårsage
hørenedsættelse hvis man udsættes
for det over længere tid.
Benyt høreværn når du bruger denne maskine.

Du Må Ikke
1. Undgå at starte, stoppe eller dreje på en skråning.
Hvis dækkene mister deres greb (med andre ord,
maskinens fremdrift stopper på en skråning) skal
du koble knivene fra (kraftudtaget) og køre af
skråningen.
2. Drej ikke på skråninger medmindre det er yderst
påkrævet; hvis du drejer, gør det da langsomt og
gradvist opad, såvidt muligt. Slå aldrig græs ned
ad skråninger.
3. Slå ikke græs nær skrænter, grøfter eller
jordvolde. Brugeren kan miste fodfæstet eller
balancen eller plæneklipperen kan pludselig vælte
hvis et hjul rager over kanten på en skrænt eller
grøft eller hvis en kant styrter sammen.
4. Slå ikke på vådt græs. Nedsat fodfæste eller
hjulgreb kan medføre at du glider.
5. Du må ikke forsøge at stabilisere maskinen ved at
sætte din fod på jorden (ridere).
6. Slå ikke græs på særlig stejle skråninger.
7. Brug ikke opsamler på stejle skråninger.
8. Slå ikke græs på skråninger hvis du ikke kan
bakke op ad dem.

EMISSIONER
1. Udstødning fra motoren på dette produkt
indeholder kemikalier, som i visse mængder
kan forårsage kræft, fosterskader eller andre
forplantningsskader.
2. Du kan finde den relevante
emissionsvarighedperiode og luftindeksinformation
på motorens emissionsmærke.

Førersikkerhed
SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE
For at undgå personskade eller beskadigelse af
ejendom, skal du være meget forsigtig ved omgang
med benzin. Benzin er ekstremt brændbart og
benzindampe kan eksplodere.
Sikker Omgang med Benzin
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1. Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre
antændelseskilder.
2. Brug kun godkendte benzindunke.
3. Fjern aldrig benzindækslet eller fyld benzin på med
motoren igang. Lad motoren køle ned før du fylder
benzin på.
4. Fyld aldrig benzin på indendørs.
5. Opbevar aldrig maskinen eller en brændstofbeholder
hvor der er åben ild, gnist eller en tændflamme, som
f.eks. nær en vandvarmer eller andre el-apparater.
6. Du må aldrig fylde beholdere inde i et køretøj eller på
ladet af en lastbil med ladbeklædning af plastik. Du skal
altid placere beholdere på jorden og med afstand til dit
køretøj før du fylder dem.
7. Fjern benzindrevet udstyr fra lastbilen eller anhængeren
og fyld det op på jorden. Hvis dette ikke er muligt,
må du fylde dette udstyr på anhængeren op med en
benzindunk, i stedet for direkte fra en benzinpumpe.
8. Hold pumpens tud mod kanten af tankens eller
beholderens åbning uafbrudt indtil du er færdig med at
fylde op. Brug ikke en tudlås-åbningsindretning.
9. Hvis du har spildt brændstof på tøjet skal du øjeblikkelig
skifte tøj.
10. Overfyld aldrig benzintanken. Sæt benzindækslet på
igen og stram det forsvarligt.
11. Vær ekstra forsigtig ved omgang med benzin og
andet brændstof. De er brændbare og dampene kan
eksplodere.
12. Hvis du har spildt brændstof må du ikke prøve at starte
motoren, men flyt maskinen væk fra stedet hvor du har
spildt og undgå at bruge nogen form for antænding
indtil brændstofdampene er forsvundet.
13. Sæt alle dæksler til benzintank og benzindunke
forsvarligt på igen.

10. Lad motoren køle ned før opbevaring og opbevar ikke
nær ild.
11. Stop og efterse udstyret hvis du rammer en genstand.
Om nødvendigt, må du reparere før du starter igen.
12. Parkér maskinen på en plan overflade. Lad aldrig uøvet
personale udføre servicearbejde på maskinen.
13. Brug palbukke til at støtte komponenter om nødvendigt.
14. Vær forsigtig når du udløser tryk fra komponenter med
oplagret energi.
15. Kobl batteriet fra eller fjern tændrørskablet før du
udfører reparationer. Kobl den negative terminal fra
først og den positive sidst. Når du tilslutter igen, kobles
den positive til først og den negative sidst.
16. Vær forsigtig når du efterser knivene. Pak kniven(e)
ind eller brug handsker og udvis forsigtighed under
servicearbejde. Du skal udskifte knivene. Aldrig rette
dem op eller svejse dem.
17. Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele.
Såvidt muligt skal du ikke foretage justeringer eller
reparationer mens motoren går.
18. Oplad batteriet i et åbent område med god ventilation,
væk fra gnister og ild. Træk opladerens netstik ud
før du kobler den til eller fra batteriet. Du skal have
beskyttelsestøj på og bruge isoleret værktøj.
19. Opsamlerens komponenter kan slides, beskadiges
og nedbrydes, hvilket kan afdække bevægelige dele
eller gøre det muligt for genstande at blive slynget
væk. Du skal undersøge komponenterne ofte og om
nødvendigt udskifte dem med producentens anbefalede
reservedele.
20. Undersøg bremsefunktionen ofte. Juster og servicer
efter behov.
21. Brug kun producentens autoriserede reservedele, når
du reparerer.
22. Følg altid producentens anvisninger for alle indstillinger
og justeringer.
23. Du bør kun anvende autoriserede service værksteder
for mere omfattende service og reparationer.
24. Forsøg aldrig at udføre større reparationer af denne
maskine, hvis du ikke har den nødvendige uddannelse.
Ukorrekte service procedurer kan gøre maskinen farlig
at bruge, beskadige udstyret og annullere producentens
garanti.
25. Maskiner med hydrauliske pumper, slanger eller
motorer: ADVARSEL: Hydraulikvæske der lækker
under tryk kan gennemtrænge huden og medføre
alvorlige kvæstelser. Hvis en fremmed væske presses
ind gennem huden skal den bortopereres indenfor
få timer af en læge med erfaring i denne form for
kvæstelse; ellers kan der opstå koldbrand. Hold både
krop og hænder på afstand af små huller eller dyser
som sprøjter hydraulikvæske ud under højtryk. Anvend
papir eller pap, ikke hænder, til at lede efter lækager.
Sørg for at alle hydraulikvæskeforbindelser er tætte og
at alle hydraulikslanger og ledninger er i god stand før
du sætter systemet under tryk. Hvis der er lækage skal
maskinen omgående til service hos din autoriserede
forhandler.
26. ADVARSEL: Anordning med oplagret energi. Ukorrekt
udløsning af fjedre kan medføre alvorlig personskade.
Fjedre bør fjernes af en autoriseret tekniker.
27. Modeller med en motorkøler: ADVARSEL: Anordning
med oplagret energi. For at forebygge alvorlige
kvæstelser fra overophedet kølervæske eller
dampudblæsning, må man aldrig forsøge at fjerne
kølerdækslet mens motoren er igang. Sluk motoren
og vent til den er kold. Selv da skal du være yderst
forsigtig når du fjerner dækslet.

Vedligeholdelse og Opbevaring

R

1. Følg altid sikre fremgangsmåder for opfyldning og
omgang med brændstof når du fylder maskinen igen
efter transport eller opbevaring.
2. Følg altid motormanualens vejledninger vedrørende
forberedelser til opbevaring før du opbevarer maskinen i
kortere eller længere perioder.
3. Følg altid motormanualens vejledninger vedrørende
korrekte opstartsprocedurer, når du igen tager
maskinen i brug.
4. Opbevar aldrig maskinen eller en brændstofbeholder
indendørs hvor der er åben ild, som f.eks. i en
vandvarmer. Lad maskinen køle af før opbevaring.
5. Luk for brændstoftilførsel under opbevaring eller
transport. Opbevar ikke brændstof nær ild og aftap ikke
indendørs.
6. Sørg for at alle maskindele, især boltene som holder
knivene, er fastspændte og hold udstyret i god og
brugbar stand. Udskift alle slidte og beskadigede skilte.
7. Lav aldrig om på sikkerhedsanordninger. Kontrollér at
de virker korrekt med jævne mellemrum.
8. Kobl drevene fra, sænk redskaberne, aktiver
parkeringsbremsen, stop motoren og fjern nøglen eller
afbryd tændrørsledningen. Vent indtil al bevægelse
standser før du justerer, rengør eller reparerer.
9. Fjern græs og affald fra klippeenhederne, drev, lydpotte
og motor for at forhindre brand. Tør spildt olie eller
brændstof op.
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Gebruiksveiligheid
Sikkerhedsmærkater

Sikkerhedsikoner

Alle FARE, ADVARSEL, VOORZICHTIG og
vejledende meddelelser på din plæneklipper bør
læses grundigt og efterleves. Det kan medføre
personskade hvis disse vejledninger ikke efterleves.
Informationen er med henblik på din egen sikkerhed
og den er vigtig! Sikkerhedsskiltene nedenfor findes
på din plæneklipper.
Hvis nogen af disse skilte forsvinder eller beskadiges
skal de omgående fornys. Henvend dig til til lokale
forhandler for reservedele.
A

Advarsel: Læs
betjeningsvejledningen.
Læs og gør dig bekendt med
betjeningsvejledningen inden du
bruger denne maskine.
Advarsel: Tag nøglen ud inden
servicering.
Tag nøglen ud og læs den
tekniske beskrivelse inden du
foretager reparationer eller
vedligeholdelse.
Fare: Maskinen kan vælte.

C&D

Ved brug på stejle skråninger
kan maskinen glide, du kan
måske ikke styre, kan miste
herredømmet og vælte.
Fare: Kastede genstande.
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Denne maskine er istand til at
kaste genstande og affald. Hold
omkringstående væk.
Fare: Brandfare.

A

B

R

C&D

Hold maskinen fri for græs,
blade og overskydende olie.
Påfyld ikke brændstof når
motoren er varm eller kører.
Stop motoren og lad den
afkøle i fem (5) minutter, inden
påfyldning af brændstof. Fyld
ikke brændstof på indendørs, i
en lukket anhænger, garage eller
andre indelukkede områder. Tør
spildt brændstof op. Ryg ikke
under brug af denne maskine.

(Dette mærke findes kun på batteriet på CE
modellerne.)

C

Fare: Kulilte Forgiftning.
Undlad at betjene maskinen på
et område uden ventilation.

Fare: Lemlæstelser.
Denne plæneklipper kan
amputere lemmer. Hold hænder
og fødder væk fra knivene.
Fare: Lemlæstelser.

D

8

Denne maskine kan knuse og
skære. Hold hænder væk fra
remme og remskiver.

www.ferrisindustries.com

Gebruiksveiligheid
Advarsel: Brandfare.
Hold børn på afstand af batteriet
eftersom åben ild og gnister kan
antænde eksplosive gasser.
Advarsel: Svovlsyre kan
forårsage blindhed eller
alvorlige brændsår.
Brug altid beskyttelsesbriller
eller ansigtsbeskyttelse når du
arbejder med eller i nærheden af
batteriet.
Advarsel: Batterier producerer
eksplosive gasser.
Læs og gør dig bekendt med
betjeningsvejledningen inden du
bruger denne maskine.
Vigtigt: Bortkast aldrig
et batteri sammen med
almindeligt affald.

Denne maskine er forsynet med sikkerhedsafbrydere
og andre sikkerhedsanordninger. Disse
sikkerhedssystemer findes for din sikkerheds skyld;
forsøg ikke at omgå sikkerhedskontakter og lav aldrig
om på sikkerhedsanordninger. Kontrollér at de virker
med jævne mellemrum.

Afprøvning af DRIFTSSIKKERHED
Din maskine er udstyret med et sædekontaktsikkerhedssystem. Kontroller sædekontaktens
funktion hvert efterår og forår med følgende tester.
Prøve 1 — Motoren KAN IKKE starte hvis:
• Kraftudtags-kontakten er koblet til.
• Håndbremsen er slået fra.
Prøve 2 — Motoren KAN starte hvis:
• Kraftudtags-kontakten IKKE er koblet til.
• Håndbremsen er ikke trukket.
Prøve 3 — Motor skulle STOPPE hvis:
• Føreren frigører betjeningshåndtaget med
kraftudtags-kontakten koblet til.
• Føreren frigører motorafbrydnindhåndtaget eller
betjeningshåndtaget med håndbremsen frakoblet.
Prøve 4 — Kontrol af knivbremse:
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Henvend dig hos de lokale
myndigheder med henblik på
bortskaffelse og/eller genbrug af
batterier.

Sikkerhed
Låsesystem

Sikkerhedssymbolet ( ) er anvendt til at vise
sikkerhedsoplysninger om farer der kan medføre
personskade. Et advarselsord (FARE, ADVARSEL
eller FORSIGTIG) bliver brugt sammen med
alarmsymbolet for at vise risikoen og den potentielle
faregrad. Desuden kan et faresymbol bruges til at
illustrere typen af fare. Du finder en forklaring af
fareniveauer og ikoner nedenfor:

FARE

R

Dette indikerer en fare, som, hvis den ikke undgås, vil
forårsage dødsfald eller alvorlig personskade.

ADVARSEL

Dette indikerer en fare, som, hvis den ikke kan
undgås, vil forårsage dødsfald eller alvorlig
personskade.

FORSIGTIG
Dette indikerer en fare, som, hvis den ikke kan
undgås, vil forårsage dødsfald eller alvorlig
personskade.

Plæneklipperens knive og drivrem skal stoppe
fuldstændigt indenfor syv (7) sekunder efter den
elektriske kraftudtags-kontakt er slået fra (eller
føreren rejser sig fra sædet). Hvis plæneklipperens
drivrem ikke stopper indenfor syv (7) sekunder,
henvend dig til din forhandler.
BEMÆRK: Når først motoren er stoppet, skal
krafudtagskontakten slås fra for at kunne starte
motoren.

ADVARSEL
Hvis maskinen ikke klarer en sikkerhedsprøve
må du ikke bruge den. Henvend dig til din
autoriserede forhandler. Du bør under ingen
omstændigheder forsøge at omgå formålet
med sikkerhedsaflåsningssystemet.

BEMÆRK
Denne meddelelse vist uden alarmsymbolet indikerer
en situation, der kan forårsage beskadigelse på
maskinen eller ejendommen.
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Funktioner og betjeningsanordninger
Funktioner og
betjeningsanordninger

Benzintankens Dæksel
Drej mod uret for at fjerne dækslet.

Betjeningsfunktioner

Håndbremse

Nedenfor gives korte beskrivelser af de enkelte
betjeningsanordningers funktion. At starte, stoppe,
køre og slå græs kræver kombineret brug af flere
betjeningsanordninger i en bestemt rækkefølge.
For at lære hvilken kombination og rækkefølge af
betjeningsanordninger man skal bruge til forskellige
opgaver, læs venligst sektionen BETJENING.
D
B

E

F

G
H

C

DEAKTIVER

Slår håndbremsen fra.

AKTIVER Låser parkeringsbremsen.
Træk parkeringsbremsehåndtaget tilbage for at
aktivere parkeringsbremsen. Flyt håndtaget helt
fremad for at slå parkeringsbremsen fra. BEMÆRK:
For at starte maskinen skal parkeringsbremsen være
aktiveret.

Tændingskontakt
Tændingskontakten starter og stopper motoren. Den
har tre stillinger:
FRA

F

A

J

R

Figur 1. Placering af betjeningsanordninger
A. Transmissions frigørelsesventil
B. Benzintankens Dæksel
C. Håndbremse
D. Tændingskontakt
E. PTO/kraftudtagskontakten
F. Sluk for motor / Førerens betjeningshåndtag
G. Gasregulering
H. Choke
I. Håndtag Til Hastighedskontrol
J. Klippehøjde indstillingshåndtag

Transmissions frigørelsesventil
Håndtagene til gearudløsning frakobler
kraftoverføringerne så maskinen kan skubbes med
håndkraft.
Tilkobler transmissionen hvorved plæneklipperen
bevæger sig af egen kraft.
Frakobler transmissionen hvorved
plæneklipperen kan skubbes med håndkraft.
Se afsnittet MANUEL BETJENING AF
PLÆNEKLIPPEREN for driftsoplysninger.
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Stopper motoren og slukker for det
elektriske system.
KØR
Holder motoren igang og forsyner det
elektriske system.
START Drejer motoren for at starte.
BEMÆRK: Lad aldrig tændingskontakten være i
KØR-stillingen med motoren stoppet - dette aflader
batteriet.
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I

PTO/kraftudtagskontakten

Kraftudtagskontakten (PTO) tilkobler og frakobler
plæneklipperen.
For at tilkoble PTO, træk kontakten OP. For at slå
plæneklipperen FRA, skal du skubbe kontakten ned.
Når PTO’ens tilkoblingshåndtag eller kontakt er i
tilkoblet position, bliver motorens afbrydningssystem
aktiveret.

Sluk for motor / Førerens
betjeningshåndtag
Disse håndtag udgør en afgørende faktor
på plæneklipperens sikkerhedslåsesystem.
Håndtagene er fastgjorte til hinanden, så hvis
man trækker i det ene bliver begge aktiverede.
Føreren skal trække i håndtagene for at deaktivere
motorens afbrydelsessystem. Håndtagene skal
aktiveres for at frigøre håndbremsen og aktivere
kraftudtagskontakten.

Gasregulering
Når motorens gasregulering flyttes helt fremad, er den
i FULD gas-stilling. Brug altid FULD gasregulering når
du slår græs.

www.ferrisindustries.com

Funktioner og betjeningsanordninger
Eftersyn Før du Starter

Choker
Luk chokeren ved koldstart. Luk op for chokeren,
så snart motoren starter. En varm motor kræver
ofte ingen choker. Skub håndtaget fremad for at
lukke chokeren. Træk håndtaget tilbage for at åbne
chokeren.

Håndtag Til Hastighedskontrol
Disse håndtag regulerer plæneklipperens hastighed.
Det venstre og det højre håndtag er fastgjorte til
hinanden, således at du kan anvende hvilket det skal
være til at regulere plæneklipperens hastighed.
Hvis du flytter et håndtag fremad til ”F” positionen
øges plæneklipperens hastighed i FREMADGÅENDE
retning. Hvis du flytter et håndtag tilbage til ”R”
positionen øges hastigheden i BAGLÆNS retning.
Hvis du flytter håndtagene til ”N” positionen stopper
plæneklipperen.

Klippehøjde indstillingshåndtag

Kontakten for klippehøjdeindstilling regulerer
plæneklipperens klippehøjde. For at justere
plæneklipperens klippehøjde, skal du dreje
håndtaget med uret for at øge højden. For at
mindske klippehøjden drejes håndtaget mod uret.
Kontroller klippehøjdeindikatoren på venstre side af
klippeaggregatet.

Betjening
Generel Driftsikkerhed:

ADVARSEL
Inden du forlader førersædet, og uanset
grunden, skal du aktivere håndbremsen, koble
kraftudtagskontakten fra, stoppe motoren og
udtage nøglen.
For at mindske brandfaren skal du holde
motoren, traktoren og plæneklipperen fri for
græs, blade og overskydende smørefedt. Stop
eller parkér ikke traktoren over tørre blade,
græs eller brændbare materialer.

N
ep o
ro t fo
du r
ct
io
n

Note: Jo længere man bevæger et håndtag væk fra
den neutrale position, desto hurtigere vil drivhjulet
køre.

• Kontrollér at krumtaphuset er fyldt op til
fuld-mærket på oliepinden. Se motorens
betjeningsvejledning for instruktioner og anbefalet
olie.
• Sørg for at alle møtrikker, bolte, skruer og stifter er
på plads og fastspændt.
• Fyld brændstoftanken op med frisk brændstof.
Henvis til motorens instruktionsbog for de
anbefalede brændstoffer.
• Sørg for at brændstofventilen befinder sig i TÆND
position.

R

Inden ibrugtagning:
• Sørg for at læse al information i sikkerheds- og
funktionsafsnittene før du forsøger at bruge denne
traktor og plæneklipper.
• Gør dig bekendt med alle betjeningsanordninger
og hvordan man stopper maskinen.
• Kør i et åbent område uden at slå græs for at blive
vant til maskinen.

ADVARSEL
Hvis du ikke forstår hvordan en bestemt
betjeningsanordning virker eller endnu ikke har
grundigt gennemlæst afsnittet FUNKTIONER
OG BETJENINGSANORDNINGER, bedes du gøre
det nu.
Forsøg IKKE at bruge traktoren uden først
at være blevet bekendt med placeringen og
virkemåden af ALLE betjeningsanordninger.

Benzin er meget brandfarligt og skal omgås
med forsigtighed. Fyld aldrig tanken op når
motoren stadig er varm efter nylig brug. Tillad
ikke åben ild, rygning eller tændstikker i
området. Undgå at overfylde og tør op hvis der
spildes.

Start Motoren

• Sørg for at PTO kontakten er frakoblet og at
håndbremsen er slået til.
• Anbring motorens gasreguleringen kontrol i
HURTIG-stilling. Luk chokeren ved at trække
chokerhåndtaget helt UD.
BEMÆRK: En varm motor behøver måske ikke
choker.
• Sæt nøglen i tændingskontakten og drej den til
START.
• Efter start af motoren, gradvis åbne chokeren (tryk
chokerhåndtaget helt ned). Reducer hastigheden
til halv hastighed og lad motoren varme op.
Varm motoren op ved at lade den køre i mindst et
minut før du aktiverer kraftudtagskontakten eller
anvender maskinen.
Efter du har varmet motoren op, skal du ALTID
give den FULD GAS under græsslåningen.
I nødstilfælde kan motoren stoppes ved
simpelthen at dreje tændingskontakten til STOP.
Brug kun denne metode i nødsituationer. For at
standse motoren på almindelig måde skal du følge
proceduren i afsnittet STOP PLÆNEKLIPPEREN.
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Betjening
Betjening af Plæneklipperen
•
•
•
•

Sørg for at kontakten til kraftudtaget er frakoblet.
Start motoren (se afsnittet START MOTOREN).
Indstil gasreguleringen på FULD.
Press ned på begge motorens afbrydningssystem /
førerens betjeningshåndtag for at deaktivere
afbrydningssystemet. Skub bremsehåndtaget frem
for at frakoble håndbremsen.
• Du kan skubbe hastighedskontrolhåndtagene frem
med dine tommelfingre hvilket får plæneklipperen
til at bevæge sig fremad. Hvis du trækker dem
tilbage vil plæneklipperen begynde at køre
baglæns. Jo mere du flytter håndtagene desto
hurtigere bevæger plæneklipperen sig.
• Hvis du vil sænke hastigheden kan du forsigtigt
frigøre trykket på hastighedskontrolhåndtagene
med dine tommelfingre og vende tilbage til neutral
position.

• Når man igen flytter hastighedskontrolhåndtagene
til den neutrale position, stopper plæneklipperen.
• Frakobl PTO/kraftudtaget.
• Træk parkeringsbremsen.
• Flyt gasreguleringen til den midterste position og
drej tændingsnøglen til FRA. Tag nøglen ud af
tændingen.

Græsslåning
•
•
•
•

•

ADVARSEL

•

Sørg for at kontakten til kraftudtaget er frakoblet.
Start motoren (se afsnittet START MOTOREN).
Indstil gasreguleringen på FULD.
Press ned på begge motorens afbrydningssystem
/
førerens betjeningshåndtag for at deaktivere
afbrydningssystemet. Skub bremsehåndtaget frem
for at frakoble håndbremsen.
Kobl PTO/kraftudtaget til ved at trække
kraftudtagskontakten op.
Begynd at slå græs. Se afsnittet vedr.
vedligeholdelse af en græsplæne i slutningen af
denne vejledning hvor du også kan finde tips til
hvordan du skal slå græs samt finde oplysninger
om fejludbedring.
Når du er færdig så frakobl PTO/kraftudtaget.
Stop motoren (se STOP PLÆNEKLIPPEREN).
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Ved brug på stejle skråninger kan maskinen
glide, du kan måske ikke styre, kan miste
herredømmet og vælte.
Vælg en lav hastighed før du bevæger dig ud
på en skråning. Udvis stor forsigtighed, når du
benytter maskinen på skråninger.
Slå græs på langs af skråningen, ikke op
og ned; udvis forsigtighed når du skifter
retning og START ELLER STOP IKKE PÅ EN
SKRÅNING.

Betjening på skråninger

Stop Plæneklipperen

Skønt det ikke er anbefalelsesværdigt, kan det ske at
du er nødt til at bevæge dig op og ned ad en skråning
fra tid til anden. Disse retningslinjer er udformet for din
sikkerheds skyld.
Bevægelse op ad en skråning

R

Selv om maskinens evne til at bevæge sig op ad
en bakke måske overgår dine forventninger skal du
stadigvæk udvise stor forsigtighed.
• Undgå pludselig at ændre hastighed eller retning
på skråningen.
• Tryk aldrig ned på styret mens du bevæger dig op
ad en bakke. Det anbefales imidlertid at anvende
et let tryk for at holde forhjulene løftet en smule
over jorden.

•
•

Manuel Betjening af Plæneklipperen
UNDLAD AT BUGSERE IKKE
PLÆNEKLIPPEREN
Bugsering af maskinen vil beskadige
kraftoverføringerne. Brug ikke et andet
køretøj til at skubbe eller trække denne
maskine.

• Frakobl PTO/kraftudtaget, sluk for tændingen og
udtag nøglen.
• Skub den hydrauliske frigørelsesstang fremad og
fastlås på toppen af ”T” noten. Se Figur 2.
• Kobl parkeringsbremsen fra.
Plæneklipperen kan nu skubbes manuelt.
• Efter plæneklipperen er blevet manuelt flyttet
skal transmissionen tilkobles igen (KØR
position) ved at frigøre stangen fra ”T” og skyde
frigørelseshåndtgaet frem mod bagenden af
maskinen.
KØR POSITION
”TILKOBLING”

NEUTRAL POSITION
”FRAKOBLING”

Bevægelse nedad en skråning
Brug altid en meget langsom hastighed når du
bevæger dig nedad en skråning. Dette gøres ved
FORSIGTIGT at bevære hastighedskontrolhåndtagene
i modsat retning.

49320

Figur 2. Hydraulisk frigørelsesstang
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Betjening
Opbevaring

ADVARSEL

Midlertidig Opbevaring (30 Dage Eller Mindre)
Husk at brændstoftanken stadig vil indeholde noget
benzin, så du må aldrig opbevare enheden indendørs
eller i noget andet område hvor brændstofdampe kan
vandre til en antændelseskilde. Brændstofdampe er også
giftige hvis indåndet, så du må aldrig opbevare enheden
i en bygning der bruges til beboelse for mennesker eller
dyr.
Her er en tjekliste over ting at gøre når du opbevarer din
maskine midlertidigt eller mellem brug:
• Hold enheden i et område hvor børn ikke kan
komme i kontakt med den. Hvis der er mulighed for
uautoriseret brug, fjern tændrør(ene) og opbevar
dem på et sikkert sted. Sørg for at tændrørets åbning
er beskyttet fra fremmedlegeme med et passende
dæksel.
• Hvis enheden ikke kan opbevares på en rimelig
vandret overflade, klods hjulene op.
• Rens alt græs og snavs af plæneklipperen.

Omgå brændstof med forsigtighed. Det er
meget brandfarligt, og skødesløs brug kan
forårsage alvorlig brandskade på dig selv eller
din ejendom.
Aftap brændstof udendørs ned i en godkendt
brændstofbeholder og på afstand af åben ild
og gnister.
muligheden for brand på grund af antændelse af
benzindampe. Husk at benzindampe kan vandre til
fjerne antændelseskilder og antændes med risiko for
eksplosion og brand.
BEMÆRK: Hvis dieselbrændstof står ubrugt i længere
perioder (30 dage eller længere), kan der dannes
klæbrige aflejringer som kan skade brændstofpumpen
og blandingsrørene og medføre motorsvigt.
For at undgå denne tilstand skal du tilsætte et
benzinstabiliseringsmiddel til brændstoftanken og lade
motoren gå nogle få minutter eller tømme al brændstof
ud af maskinen før du stiller den til opbevaring.
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Langtidsopbevaring (Længere end 30 Dage)

Opbevar aldrig enheden, med benzin i motor
eller brændstoftank, i et opvarmet læskur eller
i indelukkede, dårligt ventilerede strukturer.
Benzindampe kan nå til åben ild, en gnist eller
en tændflamme (såsom et fyr, vandvarmer,
tørretumbler osv.) og medføre en eksplosion.

Før du opbevarer din maskine uden for sæsonen bør du
læse Vedligeholdelses- og Opbevaringsvejledningen i
afsnittet ”Sikkerhedsregler” og derefter foretage følgende:
• Aftap olien fra krumtaphuset mens motoren er varm
og fyld op igen med den oliekvalitet der vil være
påkrævet når enheden igen skal bruges.
• Klargør klippeaggregatet til opbevaring som følger:
a. Rens klippeaggregatets underside.

b. Mal eller gnid et tyndt lag olie på alle blanke
metalflader for at forebygge rust.
• Rens udvendige overflader og motor.

R

• Gør motoren klar til opbevaring. Se motorens
brugervejledning.

• Rens al snavs eller græs fra topstykket, køleribber,
motorblok og luftfilterets indsats.
• Dæk luftfilteret og udstødningsåbningen tæt til med
plastik eller et andet vandtæt materiale for at holde
fugtighed, snavs og insekter ude.
• Smør enheden omhyggeligt som beskrevet i afsnittet
Regelmæssig Vedligeholdelse.
• Rengør enheden og påsmør maling eller
rustbeskyttelse på de områder hvor malingen er
ridset eller beskadiget.
• Tøm brændstofsystemet helt eller tilsæt et
benzinstabiliseringsmiddel til brændstofsystemet.
Hvis du har valgt at bruge en brændstofstabilisator
og ikke har tømt brændstofsystemet, skal du følge
alle sikkerhedsinstruktioner og forholdsregler om
opbevaring i denne vejledning for at forebygge

Start efter langtidsopbevaring
Før du starter maskinen efter den har været opbevaret i
en længere periode, skal du foretage følgende:
• Fjern eventuelle klodser fra under enheden.
• Tag dækningen af udstødningsåbningen og
luftfilteret.
• Fyld brændstoftanken op med frisk benzin. Se
motorens instruktionsbog for anbefalinger.
• Se motorens brugervejledning og følg alle
instruktioner om klargøring af motoren efter
opbevaring.
• Tjek olieniveauet i krumtaphuset og påfyld korrekt
olie om nødvendigt. Hvis der er sket kondensation
under opbevaringen, tøm krumtaphuset for olie og
fyld nyt på.
• Pump dækkene til korrekt dæktryk. Kontrollér
væskeniveauer.
• Start motoren og lad den gå langsomt. Lad den IKKE
køre hurtigt lige efter opstarten. Sørg for at du kun
har motoren gående udendørs eller i et område med
god ventilation.
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Betjening
Klippehøjdejustering
Klippehøjden kan justeres i to forskellige intervaller.
Det høje interval omfatter 11,4 - 6,4 cm (4-1/2 2-1/2 tommer) og det lave interval omfatter 8,9 3,8 cm (3-1/2 1-1/2 tommer). Se Figur 3 for klippehøjde indikator.
Inden du justerer klippehøjden skal du først beslutte
hvad gennemsnithøjden skal være. Afhængigt af
hvilket interval du planlægger at benytte, kan det
være nødvendigt at justere drejeskive placeringen og
drivremmens afstandsposition.
Justering af klippehøjden:
Henvend dig til din autoriserede forhandler.

Figur 3. Klippehøjdeindikator

Justering af klippehøjden:
Drej krumtaphåndtaget med uret for at løfte
klippeaggregatet eller mod uret for at sænke det. Se
Figur 4.
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Justering Af Placeringen Af Håndtag til
Hastighedskontrol
Kontrolhåndtagene kan justeres på to måder for at
give et behageligt arbejdsinterval under betjening af
maskinen ved gennemsnitshastighed.
Juster både højden og postionen på håndtaget
samtidigt for at finde den mest behagelige
arbejdsstilling.

Figur 4. Klippehøjdejustering

Justering af håndtagets højde:

1. Løs håndtagsfastgøreren (B, Figur 5) for at justere
håndtagshøjden. Sørg for at håndtagene er
parallelle med styret både i frem og tilbagegående
retning uden at der er kontakt med styret.

C

D

A

Justering af håndtagets position:

R

1. Fjern hårnålen og svingtappen (D) der
fastholder regulatorstangen (E) på håndtags
omdrejningstappen (C).
2. Løsgør låsemøtrikken og juster svingtappens
position på stangen. Ved at forkorte stangen
(drej svingtappen med uret) vil den bevæge
håndtaget fremad. Ved at forlænge stangen (drej
svingtappen mod uret) vil den bevæge håndtaget
tilbage. Juster indtil den ønskede håndtagsposition
er opnået og stram låsemøtrikkerne.
3. Monter svingtappen på plads igen og stram med
svingtappen og hårnålen.
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B

E

Figur 5. Justering af hastighedshåndtag
A. Kontrolhåndtag
B. Håndtagstrammer
C. Håndtagssvingtap
D. Svingtap og hårnål
E. Kontrolstang
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Specifikationer
Specifikationer
BEMÆRK: Specifikationerne er korrekte på
trykningstidspunktet men kan ændres uden
forudgående varsel.

MOTOR
15 Brutto HP† Kawasaki
Fabrikat

Kawasaki

Model

FS481V-DS00-S

Slagvolumen

36.8 Cu. In (603 cc)

Elektrisk System

12 volt, 15 amp ladesystem;
Batteri: 340 cca

Oliekapacitet

1.8 US qt. (1.7 L) med olie filteret

CHASSIS
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†Motoreffekt: All power levels are stated gross horsepower per
SAE J2723 as rated by Kawasaki and tested per the SAE J1995
test standard. The gross power curves and more information can be
viewed at www.kawasaki-criticalpower.com.

Brændstoftank

Kapacitet: 4 Gallons (15.1 L)

Baghjul

Dækstørrelse: 16 x 6.50 -12
Dæktryk: 15 psi (1,03 bar)

Forhjul

Dækstørrelse: 9 x 3.5 - 6
Dæktryk: 25 psi (1,72 bar)

TRANSMISSIONER
HydroGear 334

Unitized Drive Transaxle

Hydraulikvæske

Hydro-Gear 20W-50 oile

Hastigheder

Fremad: 0-5.5 MPH (0-8.85 km/h)
Baglæns: 0-2 MPH (0-3.22 km/h)

DIMENSIONER

R

Type

Totallængde

72” (183 cm)

Totalbredde

48” (122 cm)

Højde

41” (104 cm)

Vægt (ca.)

355 lbs. (161 kg)
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2

DETTE
10 GR
ING

G

3
SAMMENLIGN VINKLEN PÅ
FOLDEN MED VINKLEN PÅ
SKRÅNINGEN

1. Fold denne side langs
med den stiplede linje
beskrevet ovenover.
2. Guidens venstre kant skal
flugte med et lodret træ,
en el-mast, et stakit eller
en anden lodret genstand.
3. Sammenlign vinklen på
folden med vinklen på
skråningen.

VEJLEDNINGER

1 FOLD LANGS MED DEN STIPLEDE LINJE
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SKRÅN

R

ADER

RÅN
IN

R SK

ADE

EN 1
5 GR

ER EN

TE E
R

DET

GUIDE TIL IDENTIFIKATION AF SKRÅNING

Gebruiksveiligheid
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KANTEN SKAL FLUGTE MED EN LODRET OVERFLADE
(ET TRÆ, EN PÆL, STAKIT, BYGNING OSV.)
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Notes
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BRIGGS & STRATTON GARANTIPOLICE, PRODUKTER

September 2012

BEGRÆNSET GARANTI
Briggs & Stratton vil i den nedenfor angivne garantiperiode uden betaling reparere og/eller udskifte enhver del, som har materialedefekter, fremstillingsdefekter eller
begge dele. Transportomkostninger i forbindelse med et produkt, som indleveres til reparation eller udskiftning under denne garanti, afholdes af køberen. Denne garanti
er gyldig inden for tidsperioderne og underlagt nedenstående betingelser. I forbindelse med garantiservice finder du den nærmeste autoriserede serviceforhandler på
vores forhandlerkort på WWW.FERRISINDUSTRIES.COM. Køberen skal kontakte den autoriserede serviceforhandler og derefter stille produktet til rådighed for den
autoriserede serviceforhandler til inspektion og test.
Der ydes ikke nogen anden udtrykkelig garanti. Underforståede garantier, inklusive garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, er
begrænset til et år fra købsdato eller i den udstrækning loven tillader. Alle andre underforståede garantier er undtaget. I den udstrækning gældende lov
tillader det, er ansvar for hændelig skade eller følgeskade ikke omfattet. Visse stater eller lande tillader ikke begrænsninger på, hvor lang tid en underforstået
garanti varer, og visse stater eller lande tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af tilfældig skade eller følgeskade, så ovenstående begrænsning og udelukkelse er
måske ikke gældende for dig. Denne garanti giver dig specifikke lovmæssige rettigheder, og du har muligvis andre rettigheder, som kan være forskellige fra stat til stat
og fra land til land.**

GARANTIPERIODE
Standardgarantiperiode

Plænetraktorer

4 år (48 måneder) eller 500 timer, alt efter hvad der indtræffer
først.
Ubegrænset timetal de første to år (24 måneder)
(+Undtagen som angivet nedenfor)

90 dage

Walk-behind-plæneklippere
(over 76 cm (30") klippebredde)

2 år (24 måneder) ubegrænset timetal
(+Undtagen som angivet nedenfor)

90 dage

+Remme, dæk, bremseklodser, slanger,
batteri, knive

90 dage

90 dage

+Udstyr
+Motor*

Garantiperiode for udlejlingsudstyr
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Dækkede dele

1 år

Se motorens betjeningsvejledning.

90 dage

Se motorens betjeningsvejledning.

* Emissionsrelaterede komponenter er dækket af Emissions Warranty Statement.

** I Australien - Vores produkter leveres med garantier, der ikke kan udelukkes under den australske forbrugerlov. Du har ret til en erstatning eller refusion for en større
defekt og til godtgørelse af eventuelle andre tab eller skader, der med rimelighed kan forudses. Du er også berettiget til at få produktet repareret eller udskiftet, hvis
produktet ikke er af acceptabel kvalitet, og defekten ikke udgør en større defekt. I forbindelse med garantiservice finder du den nærmeste autoriserede serviceforhandler på
vores forhandlerkort på WWW.FERRISINDUSTRIES.COM/AU, ved at ringe til 1300 274 447 eller ved at sende en e-mail eller skrive til salesenquires@briggsandstratton.
com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.
Garantiperioden starter på købsdatoen for den første detailkøber eller erhvervsmæssige slutbruger og fortsætter i den tidsperiode, som er angivet i tabellen ovenfor.
Det er ikke nødvendigt at registrere garantien for at opnå garanti på produkter, der bærer Briggs & Stratton-varemærket. Gem dit købsbevis. Hvis du ikke
kan fremvise dokumentation for den oprindelige købsdato på det tidspunkt, hvor garantikravet gøres gældende, vil produktets fremstillingsdato blive brugt
som grundlag for garantiperioden.
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OM GARANTIEN

Vi udfører gerne garantireparation og beklager for den ulejlighed, du har været udsat for. Garantiservice kan kun fås gennem serviceforhandlere, der er autoriseret af
FERRIS. De fleste garantireparationer klares rutinemæssigt, men i enkelte tilfælde er anmodninger om garantiservice ikke berettiget Denne garanti dækker kun materialeog fabrikationsfejl. Den dækker ikke skader, der er opstået som følge af ukorrekt brug eller mishandling, forkert vedligeholdelse eller reparation, normalt slid samt gammelt
eller ikke godkendt brændstof.
Ukorrekt brug og mishandling - Den korrekte brug, som dette produkt er beregnet til, er beskrevet i betjeningsvejledningen. Ved anvendelse af produktet på en måde,
der ikke er beskrevet i betjeningsvejledningen, eller ved anvendelse af et beskadiget produkt, bortfalder garantien. Garantien er ugyldig, hvis produktets serienummer er
fjernet, hvis produktet på nogen måde er ændret eller modificeret, bærer tegn på mishandling som f.eks. sammenstød samt korrosionsskader pga. vand eller kemikalier.
Forkert vedligeholdelse eller reparation - Dette produkt skal vedligeholdes i overensstemmelse med procedurerne og skemaerne, som de er angivet i
betjeningsvejledningen. Ved servicering og reparationer skal der bruges originale dele fra Briggs & Stratton eller tilsvarende. Skader, der er opstået som følge af
manglende vedligeholdelse eller brug af uoriginale reservedele, dækkes ikke af garantien.
Normalt slid - Som med alt mekanisk udstyr bliver din maskine slidt, selv med korrekt vedligeholdelse. Denne garanti omfatter ikke reparationsarbejde, hvis en del eller
redskabet er slidt op som følge af normal brug. Vedligeholdelses- og sliddele som f.eks. filtre, remme, knive og bremseklodser (motorens bremseklodser er omfattet)
dækkes ikke af garantien ved tegn på slitage alene, med mindre årsagen er materiale- eller fremstillingsfejl.
Gammelt brændstof - For at kunne fungere korrekt kræver dette produkt friskt brændstof, som overholder kriterierne, der er angivet i betjeningsvejledningen. Skader
opstået pga. gammelt brændstof (utæt karburator, tilstoppede brændstofrør, hængende ventiler osv.) dækkes ikke af garantien.
Andre undtagelser - Denne garanti omfatter ikke skader som følge af uheld, misbrug, modifikationer, ændringer, forkert service, frysning eller kemisk nedbrydning.
Påmonteret udstyr og tilbehør, der ikke fulgte med i produktets originalemballage, er også undtaget. Der er ingen garantidækning på udstyr, der anvendes til primærstrøm i
stedet for strømforsyningen eller på udstyr, der anvendes i livsopretholdende applikationer. Denne garanti udelukker fejl og svigt på grund af naturbegivenheder eller andre
force majeure-begivenheder uden for producentens kontrol.
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California, U.S. EPA, and Briggs & Stratton Corporation Emissions Control Warranty Statement
Your Warranty Rights And Obligations
The California Air Resources Board, U.S. EPA, and Briggs & Stratton (B&S) are pleased
to explain the emissions control system warranty on your Model Year 2012--2013
engine/equipment. In California, new small off-road engines and large spark ignited
engines less than or equal to 1.0 liter must be designed, built, and equipped to meet the
State’s stringent anti-smog standards. B&S must warrant the emissions control system
on your engine/equipment for the periods of time listed below provided there has been
no abuse, neglect, or improper maintenance of your engine or equipment.
Your emissions control system may include parts such as the carburetor or fuel injection
system, fuel tank, ignition system, and catalytic converter. Also included may be hoses,
belts, connectors, sensors, and other emissions-related assemblies.
Where a warrantable condition exists, B&S will repair your engine/equipment at no cost
to you including diagnosis, parts, and labor.

September 2012

Owner’s Warranty Responsibilities:






Manufacturer’s Warranty Coverage:
Small off-road engines and large spark ignited engines less than or equal to 1.0 liter, and
any related emissions components of the equipment, are warranted for two years*. If any
emissions-related part on your B&S engine/equipment is defective, the part will be
repaired or replaced by B&S.
* Two years or for the time period listed in the respective engine or product warranty
statement, whichever is greater.

As the engine/equipment owner, you are responsible for the performance of the
required maintenance listed in your owner’s manual. B&S recommends that you
retain all receipts covering maintenance on your engine/equipment, but B&S cannot
deny warranty solely for the lack of receipts or your failure to ensure the performance
of all scheduled maintenance.
As the engine/equipment owner, you should however be aware that B&S may deny
you warranty coverage if your engine/equipment or a part has failed due to abuse,
neglect, improper maintenance, or unapproved modifications.
You are responsible for presenting your engine/equipment to a B&S distribution
center, servicing dealer, or other equivalent entity, as applicable, as soon as a
problem exists. The warranty repairs should be completed in a reasonable amount of
time, not to exceed 30 days. If you have any questions regarding your warranty
rights and responsibilities, you should contact B&S at (414) 259-5262.

Briggs & Stratton Emissions Control Warranty Provisions

 Vacuum, temperature, position, time sensitive valves and switches
 Connectors and assemblies
Length of Coverage
For a period of two years from date of original purchase, B&S warrants to the original
purchaser and each subsequent purchaser that the engine is designed, built, and
equipped so as to conform with all applicable regulations adopted by the Air
Resources Board; that it is free from defects in material and workmanship that could
cause the failure of a warranted part; and that it is identical in all material respects to
the engine described in the manufacturer’s application for certification. The warranty
period begins on the date the engine is originally purchased.
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The following are specific provisions relative to your Emissions Control Warranty Coverage. It is in addition to the B&S engine warranty for non-regulated engines found in the
Operator’s Manual.
The warranty on emissions-related parts is as follows:
1. Warranted Emissions Parts
Coverage under this warranty extends only to the parts listed below (the emissions
 Any warranted part that is not scheduled for replacement as required
control systems parts) to the extent these parts were present on the B&S engine
maintenance in the owner’s manual supplied, is warranted for the warranty
and/or B&S supplied fuel system.
period stated above. If any such part fails during the period of warranty
coverage, the part will be repaired or replaced by B&S at no charge to the
a. Fuel Metering System
owner. Any such part repaired or replaced under the warranty will be warranted
 Cold start enrichment system (soft choke)
for the remaining warranty period.
 Carburetor and internal parts
 Any warranted part that is scheduled only for regular inspection in the owner’s
 Fuel pump
manual supplied, is warranted for the warranty period stated above. Any such
 Fuel line, fuel line fittings, clamps
part repaired or replaced under warranty will be warranted for the remaining
 Fuel tank, cap and tether
warranty period.
 Carbon canister
 Any warranted part that is scheduled for replacement as required maintenance
b. Air Induction System
in the owner’s manual supplied, is warranted for the period of time prior to the
 Air cleaner
first scheduled replacement point for that part. If the part fails prior to the first
 Intake manifold
scheduled replacement, the part will be repaired or replaced by B&S at no
 Purge and vent line
charge to the owner. Any such part repaired or replaced under warranty will be
c. Ignition System
warranted for the remainder of the period prior to the first scheduled
replacement point for the part.
 Spark plug(s)
 Magneto ignition system
 Add on or modified parts that are not exempted by the Air Resources Board
may not be used. The use of any non exempted add on or modified parts by the
d. Catalyst System
owner will be grounds for disallowing a warranty claim. The manufacturer will
 Catalytic converter
not be liable to warrant failures of warranted parts caused by the use of a non
 Exhaust manifold
exempted add on or modified part.
 Air injection system or pulse valve
3. Consequential Coverage
e. Miscellaneous Items Used in Above Systems

4.

Coverage shall extend to the failure of any engine components caused by the
failure of any warranted emissions parts.
Claims and Coverage Exclusions
Warranty claims shall be filed according to the provisions of the B&S engine
warranty policy. Warranty coverage does not apply to failures of emissions parts
that are not original equipment B&S parts or to parts that fail due to abuse, neglect,
or improper maintenance as set forth in the B&S engine warranty policy. B&S is not
liable for warranty coverage of failures of emissions parts caused by the use of
add-on or modified parts.

Look For Relevant Emissions Durability Period and Air Index Information
On Your Small Off-Road Engine Emissions Label
Engines that are certified to meet the California Air Resources Board (CARB) small
off-road Emissions Standard must display information regarding the Emissions Durability
Period and the Air Index. Briggs & Stratton makes this information available to the
consumer on our emissions labels. The engine emissions label will indicate certification
information.
The Emissions Durability Period describes the number of hours of actual running time
for which the engine is certified to be emissions compliant, assuming proper
maintenance in accordance with the Operating & Maintenance Instructions. The
following categories are used:
Moderate:
Engine is certified to be emissions compliant for 125 hours of actual engine running time.
Intermediate:
Engine is certified to be emissions compliant for 250 hours of actual engine running time.
Extended:
Engine is certified to be emissions compliant for 500 hours of actual engine running time.
For example, a typical walk-behind lawn mower is used 20 to 25 hours per year.
Therefore, the Emissions Durability Period of an engine with an intermediate rating
would equate to 10 to 12 years.

Briggs & Stratton engines are certified to meet the United States Environmental
Protection Agency (USEPA) Phase 2 or Phase 3 emissions standards. The Emissions
Compliance Period referred to on the Emissions Compliance label indicates the number
of operating hours for which the engine has been shown to meet Federal emissions
requirements.
For engines less than 225 cc displacement.
Category C = 125 hours, Category B = 250 hours, Category A = 500 hours
For engines of 225 cc or more displacement.
Category C = 250 hours, Category B = 500 hours, Category A = 1000 hours

BETJENINGSVEJLEDNING
Hydro-Cut Serier

R

N
ep o
ro t fo
du r
ct
io
n

Plæneklippere

