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DK
SELVKØRENDE PLÆNEKLIPPER

Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af 
din nye plæneklipper, beder vi dig 
gennemlæse denne brugsanvisning og de 
vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager 
plæneklipperen i brug. 

Vi anbefaler dig desuden at gemme 
brugsanvisningen, hvis du senere skulle 
få brug for at genopfriske din viden om 
plæneklipperens funktioner.

VIGTIGT! 

Plæneklipperen leveres uden påfyldt 
motorolie.  Påfyld 0,6 liter motorolie 
til havemaskiner (f.eks. SAE-30), inden 
plæneklipperen startes!

Tekniske data

Motor: 98,5 cc

Brændstof: 95 oktan blyfri benzin

Klippebredde: 41 cm

Klippehøjde: 25-75 mm (7 positioner)

Klippefunktioner: Bagudkast med opsamling

Skjold: Stål

Forhjul/baghjul: 6”/8”

Lydtryk: 85,3 dB(A), K=3 dB(A) 

Målt lydeff ekt: 91,96 dB(A), K=1,14 dB(A)

Garanteret lydeff ekt: 96 dB(A)

Vibration: 5,94 m/s2, K=1,5 m/s2

Med central indstilling af klippehøjde, 
vaskestuds og 50 liters opsamler

Særlige sikkerhedsforskrifter

Personlig sikkerhed

Brug altid beskyttelsesbriller, arbejdsbukser 
og sikkerhedssko, når plæneklipperen 
anvendes, for at beskytte øjne, fødder og 
ben mod genstande, der kan blive slynget 
ud af kniven.

Brug altid høreværn, når plæneklipperen 
anvendes, da støjen fra motoren kan 
forårsage høreskader.

Lad ikke andre personer eller dyr komme 
tæt på plæneklipperen, mens den kører.

Stik ALDRIG hænder, fi ngre eller andre 
kropsdele ind under skjoldet, mens 
plæneklipperen er startet, eller mens 
tændrørshætten sidder på tændrøret. 
Vær opmærksom på, at kniven er nogle 
sekunder om at standse, når du har slukket 
motoren. 

Brug aldrig plæneklipperen, hvis 
sikkerhedsbøjlen ikke fungerer!

Vær forsigtig, og brug sikkerhedshandsker 
ved håndtering af kniven.
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Brug af plæneklipperen

Plæneklipperen må kun bruges udendørs.

Sluk altid motoren, inden du justerer 
plæneklipperen eller motoren.

Fjern alle genstande fra det græs, der skal 
klippes, inden du starter, så genstandene 
ikke bliver slynget ud af kniven. Knivens 
levetid forkortes, hvis den støder på 
sten, rødder, legetøj eller lignende, og 
genstandene kan forårsage alvorlig 
personskade, når de slynges ud.

Brug aldrig plæneklipperen på ujævne 
underlag eller stejle skråninger 
(hældningsgrad på over 15 %). Hvis skjoldet 
er for højt over jorden, kan kniven kaste 
genstande ud og forårsage personskade, 
og ved kørsel på skråninger kan du miste 
herredømmet over plæneklipperen.

Klip ikke vådt græs. Græsset klumper 
nemmere, og det er sværere at bevare 
fodfæstet.

Sørg altid for at bevare fodfæstet under 
brug af plæneklipperen. Giv slip på 
plæneklipperen, hvis du er ved at falde. 
Plæneklipperen stopper automatisk, hvis du 
slipper sikkerhedsbøjlen.

Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads bag 
dig, og at du ikke er i fare for at snuble over 
noget, inden du trækker plæneklipperen 
tilbage mod dig selv.

Motorens dele bliver varme under brug. 
Undgå at berøre dem.

Brændstof

Motoren kører på blyfri benzin. Fyld derfor 
aldrig blyholdig benzin, diesel, petroleum 
eller lignende i tanken.

Rygning og brug af åben ild er forbudt 
ved brug af plæneklipperen samt ved 
påfyldning af brændstof. 

Stands motoren, og lad den køle helt af, 
inden du påfylder brændstof.

Sørg for tilstrækkelig ventilation, når du 
påfylder brændstof.

Brændstoff et skal opbevares brandsikkert 
og utilgængeligt for børn i en tydeligt 
mærket og godkendt beholder.

Aftør eventuelt overskydende eller spildt 
brændstof på motorens yderside, inden 
motoren startes.

Fyld aldrig brændstoftanken helt op, 
da brændstoff et kan udvide sig ved 
temperaturstigninger.

Plæneklipperen skal opbevares på afstand 
af antændingskilder, da brændstoff et 
eller brændstofdampene ellers kan blive 
antændt.

Afmonter aldrig tankdækslet, mens 
motoren kører. 

Husk altid at bortskaff e brændstof- og 
olierester samt udslidte fi ltre i henhold til de 
regler, der gælder i din kommune.
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Plæneklipperens dele

1. Styr

2. Greb til styr

3. Opsamler

4. Hjul

5. Vaskestuds

6. Tankdæksel

7. Luftfi lterdæksel

8. Primer

9. Skjold

10. Lyddæmper

11. Tændrørshætte 

12. Starthåndtag

13. Sikkerhedsbøjle

14. Koblingsbøjle til kørsel
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Samling

Montering af styr

Skru den nederste del af styret (1) fast på 
plæneklipperen med 2 bolte, 2 skiver og 2 
hættemøtrikker i hver side.

Fold den øverste del af styret ud, og fastgør 
den med 1 bolt, en skive og en fi ngermøtrik 
i hver side. 

Sæt wireklemmerne fast på styret for at 
holde wirerne på plads.

Montering af opsamler

Løft den fj ederbelastede klap over 
bagudkastet, og sæt opsamleren (3) 
ind i åbningen. Sænk klappen ned på 
opsamleren, så opsamleren holdes på plads. 
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Fastgøring af starthåndtag på styret

Træk sikkerhedsbøjlen (13) indmod styret 
(1), og træk langsomt starthåndtaget (12) 
ud.

Sæt starthåndtagets snor ind i øjet på styret. 

Indstilling af klippehøjde

Træk højdeindstillingsgrebet udad, og fl yt 
det til den ønskede indstilling. Kontroller, at 
grebet går i indgreb i en af de 7 positioner 
fra 25 til 75 mm klippehøjde.

Påfyldning af brændstof

Skru tankdækslet (6) af brændstoftanken, 
og påfyld 95 oktan blyfri benzin. 
Aftør eventuelt spildt brændstof. Skru 
tankdækslet på igen, og kontrollér, at det 
ikke kan løsne sig under brug.

Kontrollér, at plæneklipperen ikke lækker 
brændstof.

Start af motor

Kontroller oliestanden før start.

Tryk 5-6 gange på primeren (8) for at lede 
benzin til karburatoren.

Træk sikkerhedsbøjlen (13) ind mod styret. 

Træk starthåndtaget (12) 10-15 cm ud, til 
du mærker modstand. Træk derefter hårdt 
i starthåndtaget. Det kan være nødvendigt 
at trække fl ere gange i starthåndtaget, før 
motoren starter. 

Vær opmærksom på, at kniven roterer, når 
motoren kører!

Lad motoren varme op et par minutter 
inden brug. 

Hvis du slipper sikkerhedsbøjlen, standser 
motoren omgående.
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Græsklipning

Indstil og start plæneklipperen som 
beskrevet ovenfor.

Træk koblingsbøjlen til kørsel (14) op mod 
styret for at slå trækket på plæneklipperens 
hjul til.

Plæneklipperen kører fremad, indtil 
du slipper koblingsbøjlen. Slip altid 
koblingsbøjlen, når plæneklipperen skal 
vendes eller standses.

Klip græsset jævnt og systematisk, og lav 
et overlap mellem banerne på nogle få 
centimeter, så du undgår ”helligdage”.

Hvis plæneklipperen efterlader totter af 
græs efter sig, skal du køre langsommere 
frem og/eller øge klippehøjden. 

Stands motoren, inden du tømmer 
opsamleren eller fj erner eventuelle 
græstotter plæneklipperens udkast eller 
skjold!

Tips

Sørg altid for at du kan se, hvad du laver. 
Klip aldrig i mørke eller tåge, og vær 
forsigtig ved hushjørner.

Klip altid på tværs af skråninger, aldrig op 
og ned. Vær forsigtig, når du ændrer retning 
på skråninger. Vær forsigtig, når du klipper 
tæt på mure, grøfter, trærødder eller andre 
forhindringer.

Stands motoren, inden plæneklipperen 
køres hen over grus, fl iser og 
belægningssten, asfalt eller lignende.

Rengøring

Aftør plæneklipperens plastdele og 
lakerede dele med en fugtig klud.

Smør alle bevægelige dele med syrefri olie 
eller smørespray.

Tag tændrørshætten (11) af tændrøret 
for at undgå utilsigtet start, og vip 
plæneklipperens forende op. 

Plæneklipperen må maksimalt vippes 
45°. Brændstoftanken skal være tom eller 
næsten tom, da brændstoff et ellers kan løbe 
ud!

Spul undersiden af skjoldet fri for græs og 
snavs med en haveslange med påmonteret 
strålespids. Undgå at ramme motoren med 
vandstrålen! 

Eventuelt fastsiddende græs og snavs kan 
fj ernes med en træ- eller plastskraber.

Du kan også spule skjoldet og kniven 
ved at slutte en vandslange med kobling 
til vaskestudsen (5) på oversiden af 
plæneklipperens skjold.

Åbn for vandet, og start motoren, så kniven 
slår vandet rundt i skjoldet. Lad motoren 
køre i 3-5 minutter.
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Skærpning af kniv

Tag tændrørshætten af tændrøret. Fjern 
bolten og bøsningen, der holder kniven fast 
på krumtapakslen, og tag kniven af. 

Pas på: Kniven kan være skarp!

Få kniven slebet hos et professionelt 
værksted, hvis du ikke har den fornødne 
erfaring til at gøre det selv. 

Kniven skal være fuldstændigt i balance 
efter slibningen. Du kan eventuelt stikke en 
skruetrækker ind i hullet midt i kniven og se, 
om kniven balancerer på skruetrækkeren. 
Hvis ikke, skal du slibe mere af knivens 
tunge side.

Udskift kniven med en ny, hvis den er 
beskadiget, bøjet eller på anden måde ude 
af balance.

Monter delene i omvendt rækkefølge, og 
kontrollér, at kniven sidder fast.

Bolten skal tilspændes med et moment på 
40-50 Nm.

Vedligehold

Kontrol af oliestand

Stil plæneklipperen på en plan fl ade. Skru 
olieproppen af, og tør oliepinden af. Sæt 
olieproppen i igen, men uden at skrue den 
fast. Løft oliepinden op, og kontroller, at 
oliestanden er mellem mærkerne Min og 
Max. 

Hvis oliestanden er for lav, skal du efterfylde 
med ren ny motorolie til havemaskiner.

Olieskift

Motorolien skal skiftes efter de første 
20 driftstimer og derefter for hver 50 
driftstimer eller som minimum ved 
sæsonens start. 

Stil en fl ad opsamlingsbakke under 
plæneklipperen.

Løsn bundproppen med en skruenøgle. 

Skru bundproppen af, og lad motorolien 
løbe ned i opsamlingsbakken. Det gøres 
nemmest, mens motorolien er varm.

Åbn olieproppen.

Skru bundproppen i igen, når al olien 
er løbet ud. Påfyld 0,6 liter motorolie til 
havemaskiner, og skru olieproppen i igen.

Indlever den brugte motorolie i en egnet 
emballage på din lokale genbrugsstation.
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Luftfi lter

Luftfi lteret skal rengøres med jævne 
mellemrum (efter hver 50 timers drift). Tryk 
på de to tapper øverst på luftfi lterdækslet 
(7), og tag luftfi lterdækslet af. 

Tag fi lterelementet ud. 

Rengør fi lterelementet i varmt vand tilsat 
lidt rengøringsmiddel. Lad fi lterelementet 
tørre helt. Dryp nogle dråber ren motorolie 
(SAE30) på fi lterelementet, og klem den 
overskydende olie ud af fi lterelementet, 
inden det monteres igen. Aftør indersiden 
af fi lterdækslet med en fugtig klud.

Vedligehold af kabler

Smør regelmæssigt kablerne til 
sikkerhedsbøjlen og koblingsgrebet til 
kørsel med syrefri olie eller smørespray. 

Tændrør

Kontroller tændrøret for hver 10 timers drift. 

Tag tændrørshætten (7) af, og skru 
tændrøret af. Hvis tændrøret er beskidt, skal 
det rengøres eller udskiftes. 

Kontrollér med et søgerblad, at 
elektrodeafstanden er 0,6-0,7 mm, og juster 
den, hvis den ikke er.

Bemærk! Skru aldrig tændrøret af, hvis 
motoren er varm, da det kan beskadige 
gevindet. 
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Vinteropbevaring

Tøm brændstoftanken, og start motoren for 
at fj erne de sidste rester af brændstof.

Løsn den skråtsiddende skrue på 
karboratoren med en nøgle, og lad den 
sidste smule benzin løbe ud i en lille 
beholder. 

Bemærk! Hvis du ikke tømmer al benzin 
af motoren som beskrevet her, kan 
motoren være meget svær at starte efter 
vinteropbevaringen!

Tag tændrøret ud, når motoren er 
kørt tør og er afkølet. Få en hjælper til 
at vippe plæneklipperen bagover, så 
forhjulene løftes. Hæld 20 ml motorolie i 
tændrørshullet, træk langsomt i startsnoren, 
så olien fordeles, og sæt tændrøret i igen.

Rengør plæneklipperen.

Smør alle metaldele, skruer og møtrikker, 
wirer og greb med syrefri olie eller 
smørespray.

Løsn grebene (2), og fold styret sammen.

Læg et par stykker pap mellem styrdelene, 
så de ikke ridser hinanden. 

Opbevar plæneklipperen på et rent, tørt, 
frostfrit og støvfrit sted. 
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Overensstemmelseserklæring 

Vi erklærer hermed, at 

PLÆNEKLIPPER 

17959 (DYM1654F)

98,5 cc

er fremstillet i overensstemmelse med 
følgende standarder eller normative 
dokumenter:

EN ISO 5395-1:2013

EN ISO 5395-2:2013

EN ISO 14982:2009

EN ISO 3744:1995

ISO 11094:1991

i henhold til bestemmelserne i direktiverne

2006/42/EF Maskindirektivet 

2014/30/EU  EMC-direktivet

16

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

21.10.2016 - HP Schou A/S, DK-6000 Kolding

Fremstillet i P.R.C.
7305
EU-Importør:
HP Schou A/S
6000 Kolding
Danmark

© 2016 HP Schou A/S
Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejled-
ning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på 
nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske 
hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, 
oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og 
-hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Schou 
A/S.

Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer 
skal altid oplyses i forbindelse med din 
henvendelse. 

Modelnummeret fremgår af forsiden på 
denne brugsanvisning og af produktets 
typeskilt.

Når det gælder:

• Reklamationer

• Reservedele

• Returvarer

• Garantivarer

• Åbent hverdage fra 07.00  til 17.00 
(fredag til kl. 15.00)

• Tlf: +45 76 62 11 10

• Fax: +45 76 62 11 27

• E-mail: service@hpschou.com
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SJÄLVGÅENDE GRÄSKLIPPARE

Inledning

För att du ska få så stor glädje som möjligt 
av din nya gräsklippare rekommenderar vi 
att du läser denna bruksanvisning och de 
medföljande säkerhetsföreskrifterna innan 
du börjar använda den. 

Vi rekommenderar dessutom att du sparar 
bruksanvisningen ifall du behöver läsa 
informationen om de olika funktionerna 
igen.

VIKTIGT! 

Gräsklipparen levereras utan påfylld 
motorolja.  Fyll på 0,6 liter motorolja (SAE-
30) till trädgårdsmaskiner innan du startar 
gräsklipparen!

Tekniska data

Motor: 98,5 cc

Bränsle: 95 oktan blyfri bensin

Klippbredd: 41 cm

Klipphöjd: 25-75 mm (7 positioner)

Klippfunktioner: Bakutkast med uppsamling

Kåpa: stål

Framhjul/bakhjul: 6”/8”

Ljudtryck: 85,3 dB(A), K=3 dB(A) 

Uppmätt ljudeff ekt: 91,96 dB(A), K=1,14 
dB(A)

Garanterad ljudeff ekt: 96 dB (A)

Vibration: 5,94 m/s2, K=1,5 m/s2

Central inställning av klipphöjd, 
slanganslutning och 50 liters uppsamlare

Särskilda säkerhetsföreskrifter 

Personlig säkerhet

Använd alltid skyddsglasögon, arbetsbyxor 
och skyddsskor för att skydda ögon, fötter 
och ben mot föremål som kan slungas ut av 
den roterande kniven.

Använd alltid hörselskydd när gräsklipparen 
används, då bullret från motorn kan orsaka 
hörselskador.

Låt inga andra personer eller djur komma i 
närheten av gräsklipparen när den kör.

Stick ALDRIG händer, fi ngrar eller 
andra kroppsdelar in under kåpan när 
gräsklipparen är startad eller medan 
tändhatten sitter på tändstiftet. Tänk på att 
det tar några sekunder för kniven att stanna 
när du har stängt av motorn. 

Använd aldrig gräsklipparen om 
säkerhetsbygeln inte fungerar!

Var försiktig, och använd säkerhetshandskar 
vid hanteringen av kniven.
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Användning av gräsklipparen

Gräsklipparen får bara användas utomhus.

Stäng alltid av motorn innan du justerar 
gräsklipparen eller motorn.

Ta bort alla föremål från gräset som ska 
klippas innan du börjar, så att föremål inte 
slungas ut av kniven. Knivens livslängd 
förkortas om den träff as av stenar, rötter, 
leksaker eller liknande. Föremålen kan 
orsaka allvarliga personskador när de 
slungas ut.

Använd aldrig gräsklipparen på ojämna 
underlag eller branta sluttningar 
(lutningsgrad på över 15 %). Om kåpan 
sitter för högt över marken kan kniven kasta 
ut föremål och förorsaka personskador. 
Vid körning i sluttningar kan du förlora 
kontrollen över gräsklipparen.

Klipp inte vått gräs. Gräset bildar klumpar 
lättare och det blir svårare att hålla 
balansen.

Se till att du inte tappar balansen när du kör 
gräsklipparen. Släpp efter om du håller på 
att ramla. Gräsklipparen stannar automatiskt 
om du släpper säkerhetsbygeln.

Kontrollera att det fi nns tillräckligt med 
plats bakom dig och att det inte fi nns risk 
att du snubblar över något, innan du drar 
gräsklipparen tillbaka mot dig.

Motorns delar blir varma under användning. 
Undvik att röra vid dem.

Bränsle

Motorn går på blyfri bensin. Fyll därför 
aldrig tanken med blyhaltig bensin, diesel, 
fotogen eller liknande.

Det är förbjudet att röka eller tända eld när 
gräsklipparen används eller när bränsle fylls 
på. 

Stoppa motorn och låt den svalna helt 
innan du fyller på bränsle.

Se till att ventilationen är tillräcklig när du 
fyller på bränsle.

Bränslet ska förvaras brandsäkert och 
otillgängligt för barn i en tydligt markerad 
och godkänd behållare.

Torka bort eventuellt överskott eller spill av 
bränsle på motorns utsida innan du startar 
den.

Fyll aldrig bränsletanken helt upp, 
då bränslet kan utvidga sig vid 
temperaturhöjningar.

Gräsklipparen ska förvaras på avstånd från 
antändningskällor, eftersom bränslet eller 
ångorna annars kan antändas.

Ta aldrig av tanklocket när motorn är igång. 

Kom alltid ihåg att kassera bränsle- och 
oljerester och utslitna fi lter i enlighet med 
de regler som gäller i din kommun.
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Gräsklipparens delar

1. Styrstång

2. Grepp till styre

3. Uppsamlare

4. Hjul

5. Vaskrensare

6. Tanklock

7. Luftfi lterlock

8. Primerknapp

9. Kåpa

10. Ljuddämpare

11. Tändstiftshatt 

12. Starthandtag

13. Säkerhetsbygel

14. Kopplingsbygel för körning
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Montering

Montering av styre

Skruva fast den nedersta delen av styret (1) 
på gräsklipparen med 2 skruvar, 2 brickor 
och 2 lockmuttrar i varje sida.

Fäll ut den översta delen av styret och sätt 
fast den med 1 skruv, en bricka och en 
fi ngermutter i varje sida. 

Sätt fast vajerklämmorna på styret för att 
hålla vajrarna på plats.

Montering av uppsamlare

Lyft den fj äderbelastade luckan över 
bakutkastet och sätt in uppsamlaren 
(3) i öppningen. Sänk ned luckan på 
uppsamlaren så att uppsamlaren hålls på 
plats. 
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Montering av starthandtaget på styret

Dra säkerhetsbygeln (13) in mot styret (1) 
och dra långsamt ut starthandtaget (12).

Sätt in handtagets snöre i hålet på styret. 

Inställning av klipphöjd

Dra höjdjusteringsreglaget utåt och fl ytta 
det till önskad inställning. Kontrollera att 
reglaget går i ingrepp i ett av de 7 lägena 
från 25 till 75 mm klipphöjd.

Påfyllning av bränsle

Skruva av tanklocket (6) av bränsletanken 
och fyll på blyfri bensin (95 oktan). Torka 
av eventuellt spillt bränsle. Skruva på 
tanklocket igen och kontrollera att det inte 
kan lossna under användning.

Kontrollera att gräsklipparen inte läcker 
bränsle.

Start av motorn

Kontrollera oljenivån före start.

Tryck 5–6 gånger på primerknappen (8) för 
att leda bensin till förgasaren.

Dra säkerhetsbygeln (13) in mot styret. 

Dra ut starthandtaget (12) 10-15 cm tills 
du känner motstånd. Dra sedan hårt i 
starthandtaget. Det kan vara nödvändigt 
att dra fl era gånger i starthandtaget innan 
motorn startar. 

Var uppmärksam på att kniven roterar när 
motorn är igång!

Låt motorn värmas upp under ett par 
minuter före användning. 

Om du släpper säkerhetsbygeln stannar 
motorn omedelbart.
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Gräsklippning

Ställ in och starta gräsklipparen enligt 
beskrivningen ovan.

Dra upp kopplingsbygeln till körning (14) 
mot styret för att koppla in drivningen på 
gräsklipparens hjul.

Gräsklipparen kör framåt tills du 
släpper kopplingsbygeln. Släpp alltid 
kopplingsbygeln när gräsklipparen ska 
vändas eller stannas.

Klipp gräset jämnt och systematiskt, och gör 
en överlappning mellan banorna på några 
få centimeter, så att du undviker “fl äckar”.

Om gräsklipparen lämnar högar av gräs 
efter sig ska du köra långsammare framåt 
och/eller öka klipphöjden. 

Stanna motorn innan du tömmer 
uppsamlaren eller avlägsnar eventuella 
gräshögar från gräsklipparens utkast eller 
kåpa!

Tips

Se alltid till att du kan se vad du gör. 
Klipp aldrig i mörker eller dimma och var 
försiktigt vid husknutar.

Klipp alltid på tvären i sluttningar, aldrig 
upp och ned. Var försiktig när du ändrar 
riktning i en sluttning. Var försiktig när du 
klipper nära murar, diken, trädrötter eller 
andra hinder.

Stanna motorn innan gräsklipparen körs 
över grus, kakelplattor och stenbeläggning, 
asfalt eller liknande.

Rengöring

Torka av gräsklipparens plastdelar och 
lackerade delar med en fuktig trasa.

Smörj alla rörliga delar med syrafri olja eller 
smörjspray.

Ta av tändstiftshatten (11) för att undvika 
oavsiktlig start och fäll upp gräsklipparens 
front. 

Gräsklipparen får vippas maximalt 45°. 
Bränsletanken ska vara tom eller nästan 
tom, eftersom bränslet annars kan rinna ut!

Spola undersidan av kåpan med en 
trädgårdsslang med strålmunstycke för att 
få bort gräs och smuts som samlats. Undvik 
att träff a motorn med strålen! 

Eventuellt envist gräs och smuts kan tas 
bort med en trä- eller plastskrapa.

Du också spola kåpan och kniven genom 
att ansluta en vattenslang med koppling 
till tvättmunstycket (5) på ovansidan av 
gräsklipparens kåpa.

Öppna vattenledningen och starta motorn 
så att kniven slår runt vattnet i kåpan. Låt 
motorn gå i 3–5 minuter.
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Slipning av kniv

Ta loss tändhatten från tändstiftet. Avlägsna 
skruven och bussningen som håller fast 
kniven på tappaxeln, och ta av kniven. 

Se upp: Kniven kan vara skarp!

Låt en auktoriserad verkstad slipa kniven 
om du inte har den erfarenhet som krävs för 
att göra det själv. 

Kniven ska vara helt i balans efter 
slipningen. Du kan eventuellt sticka in en 
skruvmejsel i hålet mitt i kniven och se om 
kniven balanserar på skruvmejseln. Om inte, 
slipa mer på knivens tunga sida.

Byt kniven mot en ny om den är skadad, 
böjd eller på något annat sätt är i obalans.

Montera delarna i omvänd ordning och 
kontrollera att kniven sitter fast.

Bulten ska dras åt med ett moment på 
40–50 Nm.

Underhåll

Kontroll av oljenivå

Ställ gräsklipparen på en plan yta. Skruva 
loss oljepluggen och torka av oljestickan. 
Sätt i oljepluggen igen, men utan att skruva 
fast den. Lyft upp oljestickan och kontrollera 
att oljenivån är mellan markeringarna Min 
och Max. 

Om oljenivån är för låg ska du fylla på med 
ren och ny motorolja till trädgårdsmaskiner.

Oljebyte

Motoroljan ska bytas efter de första 
20 driftstimmarna och därefter var 50:
e driftstimme eller som minimum vid 
säsongens start. 

Placera ett plant uppsamlingskärl under 
gräsklipparen.

Lossa bottenpluggen med en skruvnyckel. 

Skruva av bottenpluggen och låt motoroljan 
tappas ut i uppsamlingskärlet. Det görs 
enklast när motoroljan är varm.

Öppna oljeproppen.

Skruva tillbaka bottenpluggen sedan all 
olja runnit ut. Fyll på 0,6 liter motorolja till 
trädgårdsmaskiner och skruva i oljepluggen 
igen.

Lämna in den använda motoroljan i 
en lämplig förpackning på din lokala 
återvinningsstation.
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Luftfi lter

Luftfi ltret ska rengöras regelbundet (efter 
var 50:e timmes drift). Tryck på de två 
knapparna överst på luftfi lterlocket (7) och 
ta av det. 

Ta ut fi lterelementet. 

Rengör fi lterelementet i varmt vatten 
med ett milt rengöringsmedel. Låt 
fi lterelementet torka helt och hållet. Droppa 
några droppar ren motorolja (SAE30) på 
fi lterelementet och kläm ut överskottsolja 
från fi lterelementet innan det monteras 
igen. Torka av insidan av fi lterskyddet med 
en fuktig trasa.

Underhåll av kablar

Smörj regelbundet kablarna för 
säkerhetsbygeln och kopplingsgreppet för 
körning med syrafri olja eller smörjspray. 

Tändstift

Kontrollera tändstiftet var 10:e driftstimme. 

Ta av tändhatten (7) och skruva av 
tändröret. Om tändstiftet är smutsigt ska 
det rengöras eller bytas. 

Kontrollera med ett bladmått att 
elektrodavståndet är 0,6-0,7 mm, och 
justera det om så inte är fallet.

Observera! Skruva aldrig ur tändstiftet om 
motorn är varm, då det kan skada gängan. 
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Vinterförvaring

Töm bränsletanken och starta motorn för att 
avlägsna de sista resterna av bränsle.

Lossa den sneda skruven på förgasaren med 
en nyckel och låt den sista droppen bensin 
rinna ut i en liten behållare. 

Observera! Om du inte tömmer ut all bensin 
från motorn enligt denna beskrivning kan 
motorn bli mycket svår att starta efter 
vinterförvaringen!

Skruva ur tändstiftet när motorn är körd helt 
torr och är sval. Be en medhjälpare att luta 
gräsklipparen bakåt så att framhjulen lyfts. 
Häll 20 ml motorolja i tändstiftshålet, dra 
långsamt i startsnöret så att oljan fördelas, 
och sätt i tändstiftet igen.

Rengör gräsklipparen.

Smörj alla metalldelar, skruvar och muttrar, 
vajrar och grepp med syrafri olja eller 
smörjspray.

Lossa greppen (2) och fäll ihop styret.

Lägg ett par kartongbitar mellan 
styrdelarna, så att de inte repar varandra. 

Förvara gräsklipparen på en ren, torr, frostfri 
och dammfri plats. 
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Överensstämmelseförklaring 

Vi förklarar härmed, att 

GRÄSKLIPPARE 

17959 (DYM1654F)

98,5 cc

är framställd i överensstämmelse med 
följande standarder eller normativa 
dokument:

EN ISO 5395-1:2013

EN ISO 5395-2:2013

EN ISO 14982:2009

EN ISO 3744:1995

ISO 11094:1991

enligt bestämmelserna i direktiven

2006/42/EG Maskindirektivet 

2014/30/EU  EMC-direktivet

16

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

21.10.2016 - HP Schou A/S, DK-6000 Kolding

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)
7305
EU-importör:
HP Schou A/S
6000 Kolding
Danmark

© 2016 HP Schou A/S
Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksan-
visning får inte på några villkor, varken i sin helhet eller 
delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska 
hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering eller fotografer-
ing, ej heller översättas eller sparas i ett informationsla-
grings- och informationshämtningssystem, utan skriftligt 
medgivande från HP Schou A/S.

Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid 
uppges vid kontakt med återförsäljaren. 

Modellnumret fi nns på framsidan i denna 
bruksanvisning och på produktens 
märkplåt.

När det gäller:

• Reklamationer

• Reservdelar

• Returvaror

• Garantivaror

• Öppet vardagar från 07.00 til 17.00 
(fredag till kl. 15.30)

• Tel.: +46 (0)451 381 987

• Fax: +46 (0)451 414  00

• E-mail: service@hpverktyg.se
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ID Description Qty

1 hexagonal fl ange bolt 6

2 hexagonal fl ange bolt 1

3 washer 2

4 speed adjustment gear 1

5 speed adjustment gear shaft 1

6 shaft steelwire block ring 1

7 fl at washer 1

8 slide sheath 1

9 fl yweight 2

10 fl yweight pins 2

11 press board 1

12 hexagonal fl ange bolt 9

13 nylon camshaft ass’y 1

14 tappet valve 2

15 O type ring 1

16 oil adding pipe 1

17 O type ring 1

18 oil dipstick(pantone 123C yellow) 1

19 cylinder sealing gasket 1

20 position fi xed pin 2

21 cylinder cover  1

22 oil sealing 1

23 drain plug washer 1

24 oil drain plug 1

25 piston ring1 1

26 piston ring2 1

27 assembly oil ring 1

28 piston 1

29 piston pin clip spring 2

30 piston pin 1

31 connecting rod ass’y 1

32 crankshaft ass’y 1

33 semicircle key 1

34 ball bearing 6203/P63 1

35 air fi lter sheath 1

ID Description Qty

36 spring board 1

37 speed adjustment fi xing board 1

38 hexagonal fl ange nut 8

39 speed adjustment rocker 1

40 speed adjustment screw 1

41 speed adjustment spring 1

42 spring open pin 1

43 oil sealing 1

44 speed adjustment rod 1

45 fi lter net 1

46 breathing vavle plate 1

47 breathing sealing washer 1

48 breathing cover board ass’y 1

49 protecting board 2 1

50 left fuel tank bracket 1

51 gasoline tank bracket 1

52 right fuel tank bracket 1

53 fuel hose 1

54 fuel hose clamp B 1

55 fuel hose clamp A 1

56 fuel fi lter 1

57 hexagonal fl ange bolt 3

58 fuel tank  1

59 fuel tank sealing washer 1

60 fuel tank cap 1

61 double head screw B 1

62 double head screw C 1

63 double head screw A 1

64 hexagonal bolt 6

65 oil sealing 1

66 fl ywheel ass’y 1

67 fan 1

68 passive tray 1

69 hexagonal fl ange bolt 1

70 wind-guiding sheath 3
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ID Description Qty

71 starter ass’y 1

71-1 fi xed bolt 1

71-2 washer 1

71-3 pressing plate 1

71-4 pressing spring 1

71-5 pulling mechanism 2

71-6 spring 2

71-7 starter wheel 1

71-8 recoil spring 1

71-9 starter cover clip ring 1

71-10 starter big shell 1

71-11 starter rope 1

71-12 handle 1

72 engine cover 1

73 lid shape nut 3

74 hexagonal fl ange bolt 2

75 ignition ass’y 1

76 controller spring(for steel deck) 1

77 brake controller ass’y 1

78 hexagonal fl ange bolt 3

79 protecting board 1 1

80 tooth screw 2

81 cylinder ass’y 1

82 cylinder head gasket 1

83 pisition fi xed pin 2

84 exhaust valve 1

85 intake valve 1

86 cylinder head ass’y 1

87 carburetor bolt 4

88 cylinder sealing washer 1

89 muffl  er ass’y 1

90 muffl  er guard ass‘y 1

91 hexagonal fl ange locking nut 2

ID Description Qty

92 spark plug F7RTC 1

93 hexagonal fl ange bolt 4

94 valve spring 2

95 valve spring retainer 2

96 pushing rod ass’y 2

97 pushing rod guide plate 1

98 adjustment bolt 2

99 rocker arm 2

100 adjustment nut 2

101 lock nut 2

102 cylinder head cover gasket 1

103 cylinder head cover 1

104 carburetor bolt 2

105 cylinder head and intake  gasket 1

106 intake hose 1

107 carburetor and intake hose gasket 1

108 throttle valve pushing pole 1

109 throttle pulling spring 1

110 carburetor ass’y 1

111 primer bulb  ass’y 1

111-1 adding bulb seat 1

111-2 primer bulb 1

111-3 ventilation bolt 1

111-4 primer bulb body 1

112 carburetor and air fi lter  gasket 1

113 air fi lter sheath 2

114 air fi lter base 1

115 air fi lter inner cover 1

116 foam core 1

117 air fi lter upper cover 1

118 ventilation hose 1

119 piston ring ass’y 1

120 speed adjustment gear ass’y 1

EXPLODED VIEW / PARTS LIST
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