GRÄSKLIPPARE S461V-W
Best.nr. 5209

Bruksanvisning
Läs igenom bruksanvisningen noga innan gräsklipparen används och
spara bruksanvisningen för framtida bruk.
CE-deklaration
Gräsklipparen uppfyller European Machinery Directive 2006/42/EC och European Standard EN
836.

Läs instruktioner och säkerhetsanvisningar i denna bruksanvisning noga innan gräsklipparen
tas i bruk.
CE Deklaration
Gräsklipparen uppfyller European Machinery Directive 2006/42/EC og European Standard EN
836.
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SPECIFIKATIONER

Modell nr.

HN 5209 / S461 V-W

Bensinmotor

3,0 kW

Motorvarvtal

2800 min-1

Klippbredd
Justerbar klipphöjd
Kapacitet gräsuppsamlare
Ljudtryck
Ljudeffekt
Garanterat max. ljudeffekt
Max. vibrationsenergi

457 mm
25–75 mm
60 liter
81,3 dB(A) K=2,5 dB(A)
95,3 dB(A) K=1,08 dB(A)
96 dB(A)
4,356 m/s2 K= 1,5 m/s2
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Körbygel

Bromsbygel

Låsmutter

Vattenmunstycke

Gräsuppsamlare

Lock till bensinpåfyllning
Luftfilter

Handtag till höjdjustering

Oljemätsticka

Ljuddämpare

Tändrör
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SÄKERHETSANVISNINGAR
Träning
1. Läs instruktionerna noggrant. Lär dig kontrollgreppens funktioner.
2. Låt aldrig barn eller personer som inte känner till bruksanvisningen använda
gräsklipparen.
3. Klipp inte gräset om det finns barn eller husdjur i närheten av gräsmattan.
4. Kom ihåg att användaren ansvarar för olyckor eller skador på personer och deras
egendom.
Förberedelser
1. Använd alltid stadiga skor och långa byxor när gräset ska klippas. Använd inte maskinen
barfota eller med öppna sandaler.
2. Innan gräset klippas bör området rensas från alla föremål som kan slängas upp från
maskinen.
3. Varning!
- Förvara bränsle i dunkar som är avsedda för det. Bensin är extremt brandfarligt.
- Fyll på bränsle utomhus och rök inte under påfyllningen.
- Fyll på bränsle innan motorn startas. Ta inte av tanklocket och fyll inte på bränsle medan
motorn är igång eller om motorn är varm.
- Flytta bort maskinen från området före start om det spills bränsle. Det kan finnas risk för
antändning av bensinångor tills att dessa har avdunstat helt.
- Skruva fast bränsledunkens och bränsletankens lock ordentligt.
4. Ersätt utslitna ljuddämpare.
5. Innan varje start bör knivbladet och dess skruvar och muttrar inspekteras för skador och
slitage. Ersätt utslitna knivblad och skruvar samtidigt för att bevara maskinens balans.
Användning
1. Använd inte maskinen i stängda områden där skadliga koloxidgaser kan samlas.
2. Använd endast maskinen i dagsljus eller vid tillräcklig bra konstgjord belysning.
3. Använd inte maskinen när gräset är blött om det kan undvikas.
4. Var försiktig med fotfästet på lutande områden.
5. Gå alltid, spring aldrig.
6. Klipp gräset längs en lutning och aldrig upp och ner för lutningen.
7. Var extra försiktig med riktningsändringar i lutningar.
8. Klipp inte gräset i mycket branta lutningar.
9. Var extra försiktig om du går baklänges med maskinen eller om du drar maskinen mot dig.
10. Stäng av maskinen om den skall lutas inför transport eller om den dras över andra ytor än
gräs.
11. Använd aldrig maskinen med defekta skyddsanordningar eller utan säkerhetsutrustning.
12. Ändra inte motorregleringen och låt inte motorn vara igång med för högt varvtal.
13. Lösgör klipp- och körkopplingar innan motorn startas.
14. Starta motorn, anslut den enligt anvisningen och håll borta fötterna från knivbladen.
15. Luta inte maskinen när motorn startas och generellt inte mer än högst nödvändigt. Lyft
endast den delen av maskinen som är vänd bort från användaren.
16. Starta inte maskinen om du står framför utkastöppningen.
17. Håll händer och fötter borta från roterande delar. Håll avstånd till utkastöppningarna.
18. Lyft eller transportera aldrig maskinen medan motorn är igång.
19. Stäng av motorn och ta bort tändstiftkabeln:
- innan blockeringar tas bort, innan kontroll och rengöring och innan det utförs
reparationer på maskinen.
- om maskinen har träffat ett främmande föremål och knivbladen skall inspekteras.
- om maskinen börjar vibrera onormalt och om man omedelbart måste kontrollera något.
20. Stäng alltid av motorn när du lämnar maskinen och när det skall fyllas på bränsle.
21. Låt motorn köra vid låga varvtal innan den stängs av och stäng av bränsleventilen.
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Skötsel och förvaring
1. Se till att alla bultar, skruvar och muttrar är ordentligt åtdragna för att säkra att
maskinen är säker att använda.
2. Förvara inte maskinen inomhus när du har bränsle i tanken och på ställen där
bensinångor kan nå öppen eld eller gnistor.
3. Låt motorn kallna innan den ställs på sin förvaringsplats.
4. Reducera brandfaran genom att hålla motor, ljuddämpare och förvaringsplatsen fri från
grenar, blad och annat brandfarligt avfall.
5. Byt ut slitna och skadade delar för din egen säkerhet.
6. Om bränsletanken behöver tömma ska det ske utomhus.
Viktigt!
Knivbladen kan amputera händer och fötter som följd av uppslängda föremål. Om man inte är
oerhört försiktig kan det leda till allvarliga personskador eller död.

Varning!
För att undvika oavsiktlig start måste tändstiftkabeln tas bort vid lyft, transport, justering eller
vid reparationer.
Delar av avgasrörets innehåll och några komponenter på maskinen innehåller eller kan avge
kemiska föreningar som kan orsaka cancer, fosterskador eller minska fertilitetsförmågan.
Ljuddämparen och andra motordelar kan bli mycket varma vid användning och kan förbli
varma efter att motorn har stängts av. Håll avstånd till dessa områden för att undvika
brännskador.

SYMBOLER
Fara! Roterande knivblad.
Håll händer och fötter
borta från maskinens
öppningar.

Läs bruksanvisningen.

Håll kringstående
personer borta från
arbetsområdet.

Fara! Håll händer och
fötter borta från
klippkåpan när motorn
är igång.

Ta bort föremål som
kan slängas upp från
maskinen.

Kör inte upp och ner för
en lutning men längs
lutningar.

Ta bort tändstiftkabeln
innan något arbete på
maskinen utförs.

Håll andra personer på
et säkert avstånd från
maskinen.
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Utökade användnings- och säkerhetsanvisningar
1. Använd endast tillbehör som är godkända av tillverkaren.
2. Stäng av motorn och vänta tills knivarna har stannat helt innan gräsutkastet tas bort.
3. Använd endast maskinen i dagsljus eller tillräckligt med annan belysning.
4. Använd inte maskinen om du är påverkad av alkohol, medicin eller narkotika.
5. Använd inte maskinen i vått gräs. Dåligt fotfäste kan resultera i att du snubblar. Håll alltid
maskinen i ett fast grepp med båda händerna.
6. Stäng av körfunktionen innan motorn startas.
7. Byt ut skadade eller uttjänta ljuddämpare.
8. Använd alltid skyddsglasögon med sidoskydd vid gräsklippning.
9. Avlägsna förhinder som stenar, grenar osv.
10. Var uppmärksam på hål, spår och bucklor på gräsmattan. Långt gräs kan dölja föremål.
11. Var extra uppmärksam när du klipper gräset nära nedfarter, diken eller vallar. Det kan
vara fuktigt så man förlorar fotfästet eller balansen.
12. Var uppmärksam och stäng av maskinen om det finns barn på gräsmattan.
13. Ändra inte på säkerhetsanordningarna och kontrollera regelbundet att de fungerar.Ändra aldrig
på klipphöjden när motorn är igång.
14. Gräsuppsamlaren kan slitas, förstöras eller försämras vilket kan leda till att roterande
delar inte längre skyddas och att föremål kan slängas ut ur uppsamlaren. Kontrollera
regelbundet uppsamlaren.
15. Knivarna är vassa och kan skära. Täck över knivarna eller använd kraftiga arbetshandskar
om knivarna ska bytas ut eller inspekteras.
16. Håll maskinen ren från gräs, blad eller annat avfall. Torka av spilld olja eller bensin.
17. Lyft eller bär aldrig maskinen med motorn på.

HOPSAMLING / INNAN ANVÄNDNING
Läs igenom denna bruksanvisning noga innan maskinen hopsamlas och används.
Viktigt! Gräsklipparen levereras utan motorolja och bensin. Maskinen har hopsamlats och
testats på fabriken.
Ta försiktigt ut maskinen ur förpackningen och se om det finns lösa delar kvar i kartongen.
Gräsklipparen levereras redo för användning med en bakåtvänd gräsuppsamlare.
Förberedelse
OBS! Fäll upp handtaget försiktigt så det inte klämmer eller skadar kontrollkablarna.
1. Lyft handtagen tills det nedre handtaget låses fast i
arbetsposition.
2. Ta bort skyddsmaterialet, lyft det översta handtaget på plats
över det nedersta handtaget och dra åt båda låsgreppen.
3. Ta bort skyddsmaterialet runt säkerhetshandtaget.
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ANVÄNDNING
Körbygel

Körhandtag

Bromsbygel

Bromsbygel
Bromsbygeln skall hållas mot körhandtaget innan motorn startas. Motorn stannar när bromshandtaget släpps.
Användning
Håll bromsbygeln mot körhandtaget och tryck körbygeln framåt tills den klickar. Släpp sedan körbygeln igen.
Maskinen stannar när bromsbygeln släpps.
Om man vill koppla ur körfunktionen utan motorn stannar, lätta lite på bromsbygeln tills körfunktionen kopplas
ur. Håll kvar bromsbygeln mot handtaget om du vill klippa utan att gräsklipparen kör framåt.
Inställning av klipphöjden
Höj hjulen för hög klipphöjd, sänk för låg klipphöjd. Den mittersta inställningen passar de flesta gräsklippare.
Fyll på olja innan start
Fyll på 0,6 liter SAE30 motorolja innan maskinen tas i bruk. Kontrollera oljenivån innan varje start och fyll på
om nödvändigt.

Lock och mätsticka i ett för
påfyllning och kontroll av
oljemängd.

Översta nivån
Understa nivån

Gräsklipparen levereras utan olja.
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Varning!
Fyll inte på för mycket olja i motorn då det i så fall kommer att bildas mycket rök från
ljuddämparen vid start av maskinen.
1. Gräsklipparen måste stå på ett plant underlag.
2. Ta ut oljemätstickan ur påfyllningsröret.
3. Sätt i och spänn åt oljemätstickan.
Viktigt!
• Kontrollera oljenivån före varje start. Fyll på olja vid behov. Fyll på olja till den översta
markeringen på oljemätstickan.
• Byt olja varje 25:e driftstimme eller före varje säsongstart. Eventuellt måste det bytas olja
oftare om maskinen används i smutsiga eller dammiga omgivningar.
• Blanda inte olja med bensin. Köp bensin i mängder som används inom 30 dagar för att
säkerställa att bensinen är användbar.
Varning!
Torka av spillt olja eller bensin. Förvara inte olja och använd inte bensin nära öppen eld.

Lock till bensintank

Varning!
Bränsle blandat med alkohol (etanol eller metan) kan absorbera fukt vilket kan leda till
separation och syrabildning under förvaringen. Syraångor kan förstöra motorns bränslesystem
medan den förvaras. För att undvika dessa problem bör maskinens bränslesystem tömmas om
maskinen inte skall användas inom 30 dagar. Töm bränsletanken, starta motorn och låt den
vara igång tills bränsleslangar och karburator är tömda. Vid nästa användning fylls det på nytt
bränsle. Se förvaringsinstruktionerna för ytterligare information. Använd aldrig motor- eller
karburatorrengöringsmedel i bränsletanken. Det kan leda till permanenta skador på motorn
Starta motorn
Innan motorn startas kontrolleras det först att tändkabeln är isatt och att det har fyllts på olja
och bränsle.
OBS! Det är normalt om det förekommer lite rök från avgaserna när motorn startas första
gången eftersom motorn har fått en rostförebyggande behandling innan leverans.
Håll bromsbygeln uppe och tryck på startknappen.
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När det är kallt är det nödvändigt att luta motorn genom at trycka på lutningsknappen på
luftfiltret innan det trycks på startknappen. Det rekommenderas även att hälla i mer bensin i
bränsleblandningen. När det trycks på lutningsknappen pumpas bensin direkt till
förbränningskammaren.
Lutningsknappen används endast vid användning i kallt väder
Temperatur

Antal tryck

<0℃

2~3

0℃~10℃

1~2

10℃~20℃

0~1

>20℃

0

Om det är riktigt kallt kan det vara nödvändigt att upprepa ovanstående.
Stäng av motorn
Släpp bromsbygeln.
Varning! Knivbladet fortsätter att rotera under några sekunder efter att motorn har stängts
av. Avlägsna tändstiftskåpan från tändstiftet om maskinen lämnas utan tillsyn.
Tips för gräsklippning
• Vid klippning av mycket långt gräs kan det i vissa fall vara nödvändigt att öka maskinens
klipphöjd för att underlätta arbetet, undvika överbelastning av maskinen och undvika att
lämna klumpar av klippt gräs på gräsmattan. Det kan även vara nödvändigt att minska
körhastigheten och/eller klippa gräsmattan två gånger
• Vid mycket kraftigt och långt gräs kan det även vara nödvändigt att minska klippbredden
genom att överlappa det föregående klippspåret och köra långsamt.
• Gräsuppsamlarens maskor kan igensättas av smuts och damm, vilket leder till att
uppsamlaren samlar upp mindre gräs. För att undvika detta kan gräsuppsamlaren
regelbundet spolas med en trädgårdsslang. Låt den sedan torka helt före nästa användning.
• Håll ovansidan av motorn fri från gräsrester och smuts. Detta underlättar med avseende på
motorns luftintag och öka dess livslängd.

FÖRVARING OCH UNDERHÅLL
Förvaring
Efter användning bör gräsklipparen förvaras på en torr plats. Rengör maskinen efter varje
användning. Gräs och smuts måste regelbundet avlägsnas från undersidan av gräsklipparens
kåpa. Vid lutning av gräsklipparen (före rengöring) rekommenderas det att luta gräsklipparen
så framsidan placeras uppåtvänd (max. 45 grader).
Ställs framsidan på sidan måste karburatorn och luftfiltret alltid vända uppåt då oljan annars
kan rinna ut och förstöra motorn. Kom ihåg att ta bort tändstiftskåpan innan gräsklipparen
underhålls.
Vinterförvaring
Töm bensintanken helt och låt sedan motorn köra tills all bensin i karburatorn har använts upp.
Tändrörskåpan tas sedan av. Avlägsna tändröret och tillsätt en tesked motorolja i tändrörets
öppning. Dra i startsnöret för att fördela oljan. Sedan monteras tändröret igen, men inte
kåpan. Applicera silikonspray i kablarna och vidrör dem. Till slut rengörs gräsklipparen
noggrant. Vrid en trasa i olja och smörja de olika delarna för att undvika rostbildning.
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Rengöring
Rengör maskinen noga med vatten efter varje användning och ta bort gräsrester och jord från
insidan av klippkåpan för att undvika intorkning som vill leda till en svår start nästa gång.
Färgen på insidan av klippkåpan försvinner med tiden på grund av den slipande verkan av det
avklippta gräset. Applicera rostskyddande färg direkt på de ställen där färgen har lossnat för
att undvika rostbildning som leder till korrosion av metallen.
Ta av transmissionslådan genom att ta bort skruvarna och rengöra runt transmissionslådan
och kilremmen med en borste eller med tryckluft en eller två gånger varje år.
En gång varje säsong bör växelhjulens insida och kuggkransena rengöras med avseende på
gräs och smuts med en borste eller med tryckluft.
Vid brist på underhåll gäller inte reklamationsrätten.
Inspektion av kniven
• Luta gräsklipparen med framsidan uppåt.
• Kontrollera knivbladet för skador, sprickor och överdriven rost eller korrosion.
• Kontrollera att knivbulten har spänts ordentligt.
Observera: En slö kniv kan slipas! Men en kniv som är sliten, böjd, har spruckit eller på något
annat sätt skadats måste bytas ut.
Montering/byte av kniven
Om du tar av knivbladet för att slipa eller byta ut det måste du använda en skiftnyckel och
kraftiga handskar för att skydda dina händer. Töm ur oljan ur maskinen innan kniven
monteras av. När en kniv bytas bör även skruven bytas.
1. Lossa knivbulten. Använd en träbit för att förhindra att knivbladet vrids runt.
2. Ta bort bult, bricka, kniv och knivhållare i denna ordningen. Slipa eller byt ut
knivbladet.
3. Sätt på knivhållare, kniv, bricka och bult i denna ordningen.
4. Spänn åt knivbulten med 50 Nm. Använd en träbit för att förhindra att knivbladet vrids
runt.
Varning: En kniv måste slipas så den har 100% balans då det annars kan uppstå vibrationer
som kan skada motorn. Om motorn skadas på grund av felaktig slipning täcker inte garantin.
Vi rekommenderar därför att låta en serviceverkstad utföra slipandet.
NGP 40MnB 70130350
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Oljebyte
1. Låt motorn använda upp all olja och vänta tills motorn stannar och har svalnat lite.
2. Ta av tändstiftskabeln och håll den borta från tändstiftet.
3. Ta bort oljeavtappningsskruven (A) medan motorn fortfarande är lite varm och tappa av
oljan i en lämplig behållare.
4. Rengör oljeavtappningsskruven innan den skruvas tillbaka igen.
5. Ställ maskinen på ett plant underlag. Ta ut oljemätstickan. Fyll på ny rekommenderad
olja, ca 0,3 liter till oljemätstickarens överste markering. Fyll inte på mer!
6. Sätt oljemätstickan på plats igen.

A

VARNING!
Undvik hudkontakt med motorolja.
Tvätta händerna med tvål och vatten vid
oljebyte.
FÖRSIKTIG!
Olja är en farlig avfallsprodukt. Den
måste lämnas på återvinningscentralen i
en stängd behållare och får inte
bortskaffas med hushållssoporna.

Tändstift
Låt motorn svalna, ta bort tändstiftets kåpa och skruva sedan ut tändstiftet med en
tändrörsnyckel. Kontrollera om isoleringen är intakt och rengör med en stålborste.
Använd ett bladmått för att ställa in elektrodavståndet till 0,7–0,8 mm.
Om tändstiftet är oskadat, skruvas det i igen (eller ersätt med Best.nr. 3669) och montera på
tändstiftskåpan.
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Luftfilter
Luftfiltret måste kontrolleras och rengöras regelbundet.
Om filtret inte har rengjorts under längre tid kommer det att kännas på motorns
kraftöverföring och det kan även skada motorn.
1. Rengör försiktigt kring luftfiltret före kåpan tas av.
2. Tryck ned de två flikarna och dra försiktigt i kåpan.
3. Ta försiktigt ut pappersfiltret och undersök det. Borsta med en mjuk borste. Om filtret
är mycket smutsigt måste det bytas ut. Se till att det inte kommer in smuts i insuget.
4. Tvätta det svarta skumelementet på dess höger sida med varmt vatten och såpa.
5. Tryck ut vattnet ur elementet och låt det torka. Applicera ett par droppar SAE-30 olja
på skumelementet, så det blir lite fuktigt av oljan. Fördela oljan jämnt. Tryck försiktigt
ut överskottet av oljan vid behov. Elementet sätts på plats igen.
6. Kontrollera att alla delar har hopsamlats korrekt och stängts ordentligt enligt bilden.
Ta av luftfiltrets lock och ta ut filterelementet. Sätt på filterlocket igen då det annars kan
komma in orenheter i luftintaget. Rengör eller byt ut filtret och sätt i det igen.

Papperselement
Luftfilterlock

Avtappning av bränsle från bensintank och karburator
1. Placera en behållare godkänd för bensin under karburatorn och använd en tratt för att
undvika spill.
2. Skruva av avtappningsskruven och ändra bensinventilens arm till ON.
3. När bensinen har tappats av i behållaren kan avtappningsskruven skruvas på igen. Dra åt
skruven ordentligt.

Bensinfilter

Behållare
Avtappningsskruv
och packning
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Miljön
För att skydda miljön rekommenderar vi att punkterna nedan uppmärksammas extra mycket.
• Använd alltid blyfri bensin.
• Använd alltid en tratt vid bensinpåfyllning för att undvika spill.
• Fyll aldrig upp bensintanken helt.
• Överfyll inte med motorolja.
• Se till att all olja samlas upp vid oljebyte. Undvik spill. Lämna använd olja på en
återvinningscentral.
• Släng inte oljefiltrar i soptunnan. Lämna dessa på en återvinningscentral.
• Byt ut ljuddämparen om den är defekt. Använd alltid originalreservdelar vid reparationer
och byte av delar.
• Sök alltid professionell hjälp vid karburatorproblem.
• Rengör luftfiltret enligt föreskrifterna.
• När gräsklipparen ska bytas ut bör den lämnas på en återvinningscentral.

UNDERHÅLLSINTERVALL

REGELBUNDNA
SERVICEPERIODER
Utförs efter de angivna
månaderna eller
driftstimmarna beroende
på vilket som inträffar
först
Kontroll
Motorolja
Ersätt
Luftfilter

Tändstift

Kontroll

Före varje
användning

Första
månaden
eller 5
timmar

Varje
3:e
månad
eller 25
timmar

Varje
6:e
månad
eller 50
timmar

Varje år
eller
100
timmar

O
O
O

Ersätt
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O

Kontroll
Justera

O
O

Kontroll

O

Rengör

Bränslerör

Kontroll

Cylindertolerans

Kontroll
Justera

Förbränningskammare

Rengör

O
Efter vartannat år, ersätt vid behov
O
Var 200:e timme
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Sida
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O

Ersätt
Bromskloss för
svänghjul
Bensintank
och filter

Varje
2:a år
eller
250
timmar
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Verkstadsmanual
Verkstadsmanual
Verkstadsmanual
Verkstadsmanual
-

FELSÖKNING

Motorn vill inte starta

Möjlig orsak

Inget bränsle
1. Kontrollera bränslet

2. Ta bort och inspektera
tändstift

4. Tryck på lutningsknappen

Fyll på bränsle

Dåligt bränsle (för
gammalt).
Maskin förvarad utan att
man tappat ur bränslet.

Töm bränsletank och
karburator

Tändstift utslitet eller har fel
elektrodavstånd

Ersätt tändstift

Tändstift blött av
bränsle
3. Lämna in maskinen för
service på en verkstad

Möjlig lösning

Bränslefilter igensatt,
karburatorfel, tändningsfel,
ventil sitter fast osv.
Motorn är kall

Fyll på nytt bränsle

Torka och sätt i tändstift igen

Reparera eller ersätt defekta
komponenter

Tryck på lutningsknappen

Motorn saknar kraft

Möjlig orsak

Möjlig lösning

1. Kontrollera luftfilter

Luftfiltren är igensatta

Rengör eller ersätt filterelement

2. Kontrollera bränslet

3. Lämna in maskinen för
service på en verkstad

Dåligt bränsle (för
gammalt).
Maskin förvarad utan att
man tappat ur bränslet.

Töm bränsletank och
karburator
Fyll på nytt bränsle

Bränslefilter igensatt,
karburatorfel, tändningsfel,
ventil sitter fast osv.

Reparera eller ersätt defekta
komponenter

Specifikation

Underhåll

Justeringsspecifikationer
Del
Elektrodavstånd tändstift

0.7–0.8 mm

Se sida 10

Cylindertolerans (kall)

In: 0.06±0.02 mm
Ut: 0.08±0.02 mm

Endast vid serviceverkstaden

13

Övriga delar

Justeringar är inte nödvändiga på andra ställen
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REKLAMATIONSRÄTT OCH ALLMÄNNA VILLKOR
Reklamationsperioden beräknas från inköpsdatum och gäller i 2 år för privata kunder i Sverige,
2 år i övriga länder inom EU. Maskiner sålda för kommersiell användning omfattas av 1 års
garanti.
Reklamationen täcker felaktigheter som t.ex. fabrikationsfel eller material- och funktionsfel.
Reservationer och krav
Normalt slitage och ersättning av delar som utsätts för slitage täcks INTE av garantin.
Delar som utsätts för slitage där en hållbarhet på 12 månader INTE garanteras är:
Knivar
Kablar
Remmar
Säkringar och kontakter
Membran/packningar
Tändrör
Motorvätskor (olja, bensin)
Startsnöre
Filter
Om motorn startas utan först att påfylla olja kommer den att skadas och kan inte repareras
igen. I så fall kommer motorn inte att täckas av garantin.
Reklamationsrätten täcker INTE fel eller övriga felaktigheter som uppstår till följd
av:
• Brist på service och underhåll.
• Konstruktionsförändringar.
• Maskinen har utsatts för yttre påverkan.
• Färgskador, skador på kåpan, byglar, panelar osv.
• Att maskinen har misskötts eller överbelastats.
• Att det har använts andra typer av olja, bränsle eller vätska än vad som har
rekommenderats.
• Dåligt eller smutsigt bränsle eller förorening av bränslesystemet.
• Montering/användning av icke-originalreservdelar.
Om ett ärende anses som garantiärende eller inte avgörs alltid av en auktoriserad
serviceverkstad. Kontakta Harald Nyborgs kundtjänst¹ för ytterligare serviceinformation.
Ditt inköpskvitto/faktura gäller som garantibevis. Därför bör kvittot/fakturan alltid sparas.
Kom ihåg: På begäran om garantireparation eller hjälp med reservdelar måste art. no. (t.ex.
S511V-X), årgång och serienummer alltid anges. Dessa kan hittas på CE-markeringen som
sitter på kåpan bakom motorn.
* För eventuella ändringar och tryckfel ansvaras inte.
¹ kundtjanst@harald-nyborg.se
010-199 21 92
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