Cylinderplæneklipper
HN10122 Model: HP38

BRUGERVEJLEDNING

Cylinderplæneklipper HP38 – brugervejledning

Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til
senere brug/reference.

Sikkerhed
-

Pas på klipperens skarpe dele mens den klipper græs eller når den flyttes
Gå, løb aldrig mens du klipper græs
Brug kraftigt skridsikkert fodtøj
Hold børn og dyr væk fra klippeområdet
Undersøg plænen for fremmede genstande og el -ledninger før klipning
Klip ikke plæne på stejle skråninger – der er fare for at du snubler
Check at alle skruer og bolte er spændt. Udskift ødelagte dele før brug
Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele på plæneklipperen under brug, under
rengøring og servicering

Samling

1. Saml plæneklipperen som vist på billede A: Monter først plæneklipperens nedre håndtag, så
den øvre del af håndtaget med de medfølgende skruer og møtrikker
2. Indstil klippehøjden ved at flytte bagrullen vertikalt (billede B: 5). Der er 3 højdepositioner,
billede B: 1, 2 og 3. Fjern vingemøtrikkerne og skruerne, sæt skruerne i den ønskede højde
og spænd vingemøtrikkerne igen.
3. Finjuster klipperen om nødvendigt ved at løsne vingemøtrikkerne og flyt klipperkniven
vertikalt efter behov. Stram vingemøtrikkerne. Billede C.

Indstilling af knivblade

Hvis maskinen ikke klipper jævnt, drej indstillingsskruerne indtil knivcylinderen lige akkurat
berører underkniven. Billede B: 4

Klipning af plæne

De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Vedligehold og opbevaring
-

Brug ikke klipperen, hvis den er beskadiget. Check knivbladene fra tid til anden. Reparer
om nødvendigt
Rens klipperen efter brug med en blød børste. Brug aldrig vand eller opløsningsmidler
Fjern klipperester, vend klipperen om på siden og rens afklippet græs fra knivblade området med en træpind.
Maskinen opbevares i et tørt rum.

Tekniske data
Type:
HP38
Klippebredde:
38 cm
Antal knivblade: 5 stk.
Klippehøjde;
15 - 42 mm
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Cylindergräsklippare
HN10122 Modell: HP38

ANVÄNDARMANUAL

Cylindergräsklippare HP38 – bruksanvisning

Läs noggrant igenom denna manual före användning. Följ säkerhetsinstruktionerna. Förvara denna
manual för senare bruk.

Säkerhet
-

Var uppmärksam på klipparens vassa delar under klippning eller förflyttning.
Gå när Du klipper gräset, spring aldrig.
Använd kraftig, halksäker fotbeklädnad.
Håll barn och djur borta från klippområdet.
Undersök gräsmattan efter främmande föremål och el-ledningar före klippning.
Klipp inte i branta sluttningar där det är risk för att Du snubblar.
Kontrollera att alla skruvar och muttrar är spända. Byt ut trasiga delar före användning.
Håll händer och fötter borta från rörliga delar på gräsklipparen under användning, rengöring
och service.

Montering

1. Montera ihop gräsklipparen så som visas på bild A: Montera först gräsklipparens nedre
handtag och sen den övre delen av handtaget med medföljande skruvar och muttrar.
2. Ställ in klipphöjden genom att justera bakrullen vertikalt (bild B: 5). Det finns tre höjdlägen,
bild B: 1, 2 och 3. Ta bort vingmuttern och skruvarna, sätt skruvarna i önskad höjd och
spänn fast vingmuttern igen.
3. Finjustera klipparen vid behov genom att lossa vingmuttern och flytta klippkniven vertikalt
efter behov. Spänn sedan vingmuttern igen. Bild C.

Inställning av knivbladet

Om maskinen inte klipper jämnt, vrid inställningsskruven tills att knivcylindern nätt och jämnt
berör underkniven. Bild B: 4

Klippning av gräsmattan

Det bästa klippresultatet får du genom att överlappa den redan klippta banan.

Underhåll och förvaring
-

Använd inte klipparen om den är skadad. Kontrollera regelbundet knivbladen. Reparera vid
behov.
Rengör klipparen efter användning med en mjuk borste. Använd aldrig vatten eller
lösningsmedel.
Ta bort klipprester genom att vända klipparen på sidan och rensa bort avklippt gräs från
knivbladsområdet med hjälp av en träpinne.
Maskinen skall förvaras i ett torrt utrymme.

Teknisk data
Typ:
Klippbredd:
Antal knivblad:
Klipphöjd:

HP38
38 cm
5 st.
15 - 42 mm
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