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DK - Brugervejledning

Sikkerhedsanvisninger

Vi takker for din tillid ved valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende 
resultat bør denne brugervejledning gennemlæses grundigt. Opbevar altid 
brugervejledningen sammen med maskinen.

Vigtigt! 
Ved brug af motordrevne maskiner skal de nedenstående generelle sikkerheds an
vis ninger altid overholdes. Sikkert arbejde med maskinen forudsætter, at bruger
vej ledningen læses grundigt igennem, før maskinen tages i brug. Få eventuelt en 
sagkyndig person til at vise dig, hvordan maskinen fungerer, før den bruges første 
gang.

•	 Advarsel!	Udstødningsgassen	fra	
forbrændingsmotorer	indeholder	
kulilte,	som	er	farlig	for	mennesker	
og	dyr	at	indånde.	Start	kun	
motoren	udendørs.	Hvis	motoren	
startes	indendørs	eller	på	steder	
med	utilstrækkelig	udluftning,	kan	
det	medføre	bevidstløshed	og	død!	

•	 Brug	altid	relevante	person	lige	
værnemidler	såsom	sikkerheds
briller,	høreværn,	ånde	drætsværn,	
handsker,	sikker	hedssko,	hjelm	og	
visir	alt	efter	arbejdets	karakter.

•	 Børn	må	ikke	bruge	maskinen.	Hold	
børn og tilskuere på sikker afstand, 
når maskinen er i brug. Sørg for, at 
maskinen altid er utilgængelig for 
børn, og lad den aldrig være uden 
opsyn, hvis der er børn i nærheden.

•	 Brug	aldrig	maskinen,	hvis	du	er	
træt, søvnig, syg eller påvirket af 
alkohol, medicin eller lignende.

•	 Hold	altid	legemsdele,	hår	og	
beklædning på sikker afstand af 
maskinens bevægelige, varme eller 
skarpe	dele.	Hold	aldrig	arbejdsemnet	
i hånden.

•	 Motoren	må	ikke	udsættes	for	
nedbør, vand, stænk eller fugt. 

•	 Maskinen	må	kun	bruges	til	
de formål, den er beregnet til. 
Overbelast ikke maskinen.

•	 Pas	på,	at	maskinen	ikke	kommer	i	
kontakt med strømførende led ninger, 
gasrør eller vandrør under arbejdet.

•	 Forlad	aldrig	maskinen,	før	motoren	
er slukket og kølet af. Alle roterende 
eller bevægelige dele skal være 
standset helt, inden du stiller 
maskinen fra dig.

•	 Motoren	skal	være	slukket,	og	
tændrørshætten skal være taget af 
tændrøret, før der skiftes tilbe hør 
eller udstyr på maskinen og før ind
stil ling, vedligehold og rengøring, dog 
undtaget spuling via vaskestudsen. 
Justeringsværktøj og lignende skal 
fjernes, inden motoren startes igen.

•	 Kontroller	regelmæssigt,	at	maskinen	
er i god stand, og at alle betjenings 
og tilbehørsdele samt skruer og 
møtrikker er fastgjort eller spændt 
korrekt.

•	 Hvis	maskinen	eller	dens	dele	og	
udstyr er beskadiget eller defekt, må 
maskinen ikke bruges, før den er 
repareret.	Kontakt	salgsstedet	eller	
Millarcos	serviceafdeling	på	telefon	
+45 8743 4233 eller pr. mail til 
service@millarco.dk.
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Særligt	om	brændstof	og	olie

•	 BEMÆRK!	Motoren	er	ikke	påfyldt	
motorolie	ved	levering!	Inden	start	
skal	du	fylde	0,6	liter	motorolie	
til	havemaskiner	i	olietanken	på	
motoren!

•	 Motoren	må	kun	påfyldes	brændstof	
og	olie	med	de	specifikationer,	som	
fremgår af brugervejledningen. 
Påfyldning	af	forkert	brændstof	
eller olie kan ødelægge motoren, og 
garantien bortfalder.

•	 Benzindampe	er	særdeles	
letantændelige og kan medføre 
en eksplosionsagtig brand. 
Undgå enhver brug af åben ild, 
rygning, gnistdannelse og andre 
antændingskilder, når du håndterer 
brændstof og olie.

•	 Brændstof	og	olie	er	
sundhedsskadeligt. Undgå at indånde 
dampe fra brændstof og olie, og 
undgå at få brændstof og olie på 
huden eller tøjet. 

•	 Hvis	du	får	brændstof	eller	olie	på	
tøjet, skal du tage det forurenede 
tøj af og vaske det, inden det bruges 
igen.

•	 Hvis	du	får	brændstof	eller	olie	på	
huden, skal du umiddelbart efter 
vaske det berørte område grundigt 
med vand og sæbe og skylle efter 
med rent vand.

•	 Hvis	du	får	brændstof	eller	olie	i	
øjet, skal du omgående skylle øjet i 
rigeligt med rindende vand i adskillige 
minutter og rådføre dig med en læge.

•	 Brændstof	må	kun	transporteres	og	
opbevares i godkendte beholdere. Da 
brændstof nedbrydes over tid, bør du 
aldrig købe mere brændstof, end du 
kan bruge inden for den kommende 
måned.

•	 Opbevar	brændstof	og	olie	
utilgængeligt for børn, køligt og på 
sikker afstand af antændingskilder.

•	 For	at	reducere	risikoen	for	brand	
skal motoren skal være kølet af, inden 
du påfylder brændstof. 

•	 Fyld	ikke	maskinens	brændstoftank	
helt op. Der skal være tilstrækkelig 
plads til, at brændstoffet kan udvide 
sig i varmere vejr.

•	 Påfyld	kun	brændstof	udendørs	og	
på et fast, ikkegennemtrængeligt 
underlag.	Brug	en	tragt	eller	en	
beholder	med	en	fleksibel	hældetud	
for at undgå at spilde, når du påfylder 
brændstof.

•	 Brændstof	spildt	på	maskinen	skal	
omgående tørres af. 

•	 Brændstof	spildt	på	jorden	skal	
opsamles med kattegrus eller 
lignende sugende materiale, som 
efterfølgende skal indleveres på din 
lokale genbrugsstation.

•	 Rester	af	brændstof	og	olie	samt	
brugt motorolie, smørefedt og 
aftappet brændstof skal opsamles i 
en egnet beholder og indleveres på 
din lokale genbrugsstation.

•	 Udtjente	motor-	og	sliddele,	
filtre,	klude	og	lignende,	som	er	
forurenet med brændstof eller 
olie, skal indleveres på din lokale 
genbrugsstation.
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Advarselssymbolernes	betydning

Forsigtig!
Læs brugervejledningen grundigt inden ibrugtagning!

Forsigtig!
Hold	andre	personer	på	sikker	afstand	af	arbejdsområdet!

Forsigtig!
Hold	hænder	og	fødder	på	sikker	afstand	af	maskinens	
bevægelige dele!

Forsigtig!	
Risiko	for	forgiftning!	Motoren	må	ikke	startes	i	lukkede	rum	
eller på steder med dårlig udluftning!

Forsigtig!
Risiko	for	forbrænding!	Pas	på	varme	flader	på	maskinen!

Forsigtig!	
Stands motoren, og tag tændrørshætten af tændrøret, inden 
du håndterer kniven!

Forsigtig!
Påfyld	aldrig	brændstof,	mens	motoren	kører!
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Særlige	sikkerhedsanvisninger

•	 Plæneklipperen	er	beregnet	til	klipning	af	græsplæner	i	private	haver.	Den	er	
ikke beregnet til erhvervsmæssig brug. 

•	 Brug	kun	plæneklipperen	i	tørvejr	og	dagslys	og	på	tørt	græs.

•	 Før	plæneklipning	skal	sten	og	fremmedlegemer	såsom	grene,	kviste	og	
legetøj fjernes fra græsplænen. Afmærk eventuelle træstubbe i plænen, så 
du	ikke	risikerer	at	køre	plæneklipperen	hen	over	dem.	Hvis	plæneklipperen	
rammer	et	fremmedlegeme,	kan	motorakslen	blive	slået	skæv.	Hvis	
plæneklipperen begynder at vibrere unormalt, skal den efterses, inden du 
fortsætter med at bruge den.

•	 Brug	ikke	plæneklipperen	på	skråninger	med	en	hældning	på	over	15%.	Kør	
aldrig op eller ned ad skråninger, men kør i stedet på tværs af dem.

•	 Sørg	for	at	have	et	god	fodfæste.	Slip	omgående	sikkerhedsbøjlen,	hvis	du	er	
ved at falde eller mister herredømmet over plæneklipperen, da motoren så 
går i stå med det samme.

•	 Plæneklipperen	må	kun	køre	fremad.	Forsøg	ikke	at	trække	plæneklipperen	
baglæns, mens trækket på hjulene er slået til. Der må aldrig gå nogen foran 
plæneklipperen.

•	 Sæt	ikke	hænder	eller	fødder	i	nærheden	af	kniven,	når	den	roterer.	

•	 Hold	ved	plæneklipperen	med	begge	hænder.	Det	er	forbudt	at	sætte	
sikkerhedsanordningerne på plæneklipperen ud af drift!

•	 Pas	på	eventuelle	sten	og	andet,	der	slynges	ud	under	skjoldet.

•	 Plæneklipperen	må	kun	påfyldes	blyfri	benzin	oktan	95!
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Oversigt

1.	 Styr

2.	 Koblingsbøjle	til	træk	på	hjul

3. Sikkerhedsbøjle

4. Øverste del af styr

5. Greb

6. Opsamler

7. Nederste del af styr

8. Starthåndtag 

9.	 Dæksel	til	brændstoftank

10.	Luftfilter

11.	Hjul

12.	Skjold

13.	Lyddæmper

14.	Vaskestuds

15.	Primer

16.	Højdeindstillingsgreb	(ikke	vist)

17.	Bioklipblok	(ikke	vist)

18.	Klap	over	udkaståbning

19.	Sideudkast

20.	Klap	over	sideudkast

21.	Tændingslås	og	nøgle

1
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4

5
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9
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20
18

15
14

19

13

8

21
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Udpakning

Pak	forsigtigt	maskinen	ud,	og	kontroller,	at	alle	dele	er	til	stede.	Kontakt	
salgsstedet i tilfælde af manglende dele. Fjern alle emballagedele fra maskinen, 
og bortskaf dem miljømæssigt forsvarligt.

Advarsel!	Risiko	for	kvælning!	
Emballagedele	og	plastposer	er	ikke	legetøj!	Børn	må	ikke	lege	med	plastposer!	

Klargøring

Samling
1.	 Sæt	de	to	styrdele	(4,	7)	sammen	ved	hjælp	af	greb	(5)	og	møtrikker.	Når	de	

er spændt tilstrækkeligt, skal du vippe grebene ind mod styret for at låse dem 
fast.

2. Skru det samlede styr fast på plæneklipperen med en bolt og en vingemøtrik i 
hver side.

3. Forbind ledningen fra batteriet til 
ledningen på plæneklipperen.
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Valg	af	klippefunktion
Du kan vælge mellem disse tre klippefunktioner:

1.		Bioklip:	Græsset	klippes	og	hakkes	fint,	så	det	afklippede	græs	falder	ned	
mellem græsstråene og gøder plænen. Denne funktion fungerer bedst, når 
græsset er tørt og ikke for højt.

2.	 Bagudkast	med	opsamling:	Græsset	klippes	og	kastes	bagud	og	ind	i	
opsamleren. Denne funktion fungerer bedst, når græsset ikke er for højt.

3. Sideudkast: Græsset klippes og kastes ud under en klap på siden af 
plæneklipperen. Denne funktion er især velegnet, hvis græsset er fugtigt eller 
er blevet for højt til de andre klippefunktioner.

Indstilling	af	klippefunktion
1.	 Bioklip:	Løft	klappen	(18)	over	udkastet	op,	og	tag	opsamleren	(6)	af.	Skub	
bioklipblokken	(17)	ind	i	åbningen	bag	på	plæneklipperen.	Kontroller,	at	den	
går i indgreb. Sænk klappen igen.

2.	 Bagudkast	med	opsamling:	Hvis	plæneklipperen	er	indstillet	til	bioklip,	skal	
du fjerne bioklipblokken. Løft klappen over udkastet op, og sæt opsamleren 
(6)	på	plæneklipperen.	Sænk	klappen	igen,	så	den	hviler	med	oversiden	af	
opsamleren.

3.	 Sideudkast:	Plæneklipperen	skal	først	indstilles	til	bioklip.	Løft	klappen	(20)	op,	
og	klik	sideudkastet	(19)	fast	over	åbningen	på	siden	af	plæneklipperens	skjold	
(12).	Sænk	klappen	(20)	ned	på	sideudkastet,	så	det	holdes	på	plads.

18

17 19

20

18

6
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Indstilling	af	klippehøjde
1.	 Træk	højdeindstillingsgrebet	(16)	ud	mod	
hjulet	(11),	og	flyt	det	mod	venstre	eller	
højre for at hæve eller sænke skjoldet.

2. Slip grebet, så det går i indgreb i en af de 
syv mulige positioner.

Kontrol	før	brug
Før hver brug skal du kontrollere følgende:
1.	 At	der	er	brændstof	i	tanken.

2. At der er tilstrækkeligt med olie på motoren.

3. At alle skruer og møtrikker er spændt forsvarligt.

4. At kniven roterer frit, og at plæneklipperen ikke vibrerer unormalt.

Brug

1.	 Skru	dækslet	(9)	på	brændstoftanken	af,	og	påfyld	brændstof.	Skru	dækslet	
på igen.

2.	 Tryk	flere	gange	på	primeren	(15)	for	at	lede	brændstoffet	frem	til	
karburatoren.

3.	 Træk	sikkerhedsbøjlen	(3)	ind	mod	styret.	

4. Manuel	start:	Træk	starthåndtaget	ud,	til	du	mærker	modstand.	Træk	
herefter hårdt i starthåndtaget. Gentag, til motoren starter. Vær opmærksom 
på, at knivene roterer, når motorer kører!

 Elstart:	Sæt	tændingsnøglen	i	tændingslåsen	(21)	på	plæneklipperen.	Drej	
tændingsnøglen med uret, og hold den i startpositionen, til den elektriske 
startmotor slår plæneklipperens motor i gang  dog maksimalt i 5 sekunder 
ad	gangen.	Vent	mindst	15	sekunder	mellem	hvert	startforsøg.	Vent	mindst	
5 minutter for hvert tredje startforsøg. Lad ikke tændingsnøglen sidde i 
tændingslåsen, når plæneklipperen ikke er i brug.

5.	 Lad	motoren	varme	op,	inden	du	begynder	at	slå	græs.	Bemærk!	Hvis	du	
slipper	sikkerhedsbøjlen	(3),	standser	motoren	omgående.

6.	 Træk	koblingsbøjlen	(2)	ind	mod	styret,	så	plæneklipperen	begynder	at	køre	
fremad.	Klip	græsset,	og	sørg	for	at	lave	et	overlap	mellem	banerne.	

7.	 Slip	koblingsbøjlen	(2),	når	du	skal	vende	eller	standse	plæneklipperen.	

8. Stands motoren, inden du tømmer opsamleren, fjerner græs fra bagudkastet 
eller foretager indstillinger på plæneklipperen.

16
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Rengøring	og	vedligehold

1.	 Vask	græsrester	af	plæneklipperen	med	en	vand	og	en	børste	efter	hver	
brug.	Pas	på,	at	der	ikke	kommer	vand	på	motoren.	

2.	 Plæneklipperen	er	udstyret	med	en	vaskestuds	(14),	så	du	kan	koble	en	
vandslange på den og spule kniven og undersiden af skjoldet, mens motoren 
kører.

3. Du kan også vippe plæneklipperen om på venstre side, så du får adgang til 
skjoldets underside. Læg en træklods eller lignende under plæneklipperen, 
så du ikke skrammer den. Skrab fastsiddende græs på skjoldets underside af 
med en spartel af træ eller plast.

	 Bemærk!	Tag	først	tændrørshætten	af	tændrøret	for	at	undgå	utilsigtet	start!	
Bemærk!	Plæneklipperen	må	maksimalt	vippes	75	grader.	Brændstoftanken	
skal være tom eller næsten tom, så der ikke løber brændstof ud, når du 
vipper plæneklipperen.

4. Smør kniven og plæneklipperens metaldele og kablerne med smørespray eller 
lignende for at beskytte mod rust. Opbevar plæneklipperen tørt og støvfrit 
med tom tank.

5. Udfør periodisk vedligehold i henhold til nedenstående skema.

Hvor	tit? Hvad

Før hver brug Kontroller	oliestanden
Plæneklipperen	skal	stå	på	et	vandret	underlag.	Skru	
olieproppen	af,	og	træk	oliepinden	op.	Tør	oliepinden	
af, og sæt den i igen uden at skrue den fast.
Træk	oliepinden	op	igen,	og	aflæs	oliestanden,	som	
skal	være	mellem	mærkerne	MIN	og	MAX.	Hvis	
oliestanden	er	under	mærket	MIN,	skal	du	efterfylde	
med ren ny motorolie eller skifte motorolien.

For	hver	10	driftstimer Kontroller	tændrøret
Afmonter tændrøret, og børst elektroden ren med 
en messingbørste. 
Kontroller	med	et	søgerblad,	at	elektrodeafstanden	
er	cirka	0,7	mm.
Bemærk!	Tændrøret	skal	være	kølet	af,	når	du	
skruer det ud, da det ellers kan tage skade.
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Hvor	tit? Hvad

Efter	de	første	20	
driftstimer og derefter 
for	hver	50	driftstimer

Rengør	luftfilteret
Fjern	dækslet	over	luftfilteret	(10),	og	tag	luftfilteret	
ud.	Vask	luftfilteret	i	rent	vand,	og	klem	det	tørt.	
Dryp	nogle	få	dråber	ren	motorolie	på	luftfilteret,	og	
lad	det	tørre	lidt,	inden	du	monterer	det	igen.	Hvis	
luftfilteret	er	udtjent,	skal	det	udskiftes.

Skift	motorolien
Det er nemmest at skifte motorolien, mens motoren 
stadig er varm efter brug. 
Løsn olieproppen, så der kan komme luft ind i 
olietanken.
Stil en opsamlingsbakke under plæneklipperen, og 
løsn bundproppen med en skruenøgle.
Skru	bundproppen	helt	af	med	fingrene,	og	lad	olien	
løbe ud i opsamlingsbakken.
Nå al olie er løbet ud, skal du skrue bundproppen i 
igen.
Tag	olieproppen	af,	og	påfyld	0,6	liter	motorolie	til	
havemaskiner gennem en tragt.
Hæld	den	brugte	motorolie	over	i	en	egnet	
emballage, og indlever den på din lokale 
genbrugsstation.

For	hver	50	timer	eller	
ved vibration

Slibning	af	kniv
Tag	tændrørshætten	af	tændrøret,	og	skru	kniven	af	
motorakslen.
Hvis	kniven	er	sløv,	skal	den	slibes	af	en	fagmand.
Hvis	kniven	er	beskadiget	eller	bøjet,	skal	den	
udskiftes.
Monter	delene	i	den	modsatte	rækkefølge,	og	
tilspænd	med	et	moment	på	50	Nm.

Hver	måned	uanset	
brug

Oplad	batteriet
Træk	stikkene	på	batteriets	og	plæneklipperens	
ledninger fra hinanden. Sæt stikket fra batteriet 
sammen med stikket fra den medfølgende oplader.
Sæt opladeren i en stikkontakt, og lad batteriet 
op	i	12	timer.	Forbind	stikkene	på	batteriets	og	
plæneklipperens ledninger igen.
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Vinteropbevaring

1.	 Tøm	brændstoftanken,	og	lad	motoren	køre,	til	plæneklipperen	løber	tør	for	
benzin.	Lad	motoren	køle	helt	af.

2.	 Skru	tændrøret	ud,	og	vip	plæneklipperen	bagover.	Hæld	cirka	20	ml	
motorolie i hullet til tændrøret, og træk langsomt i startsnoren, så motorolien  
fordeles. Skru tændrøret i igen.

3.	 Træk	stikkene	på	batteriets	og	plæneklipperens	
ledninger	fra	hinanden.	Tag	beskyttelseshætten	på	
batteriet af ved at vippe dens låsetapper ud med en 
skruetrækker og løfte den op. Afmonter remmen, 
som holder batteriet på plads, og tag batteriet af. 

 Opbevar batteriet tørt indendørs ved 
stuetemperatur, og oplad det mindst en gang om 
måneden	som	beskrevet	i	afsnittet	Rengøring	og	
vedligehold.

4.	 Løsn	grebene	(5),	og	fold	styret	sammen.	Læg	en	
tør klud eller et stykke pap mellem den øverste og den nederste del af styret, 
så de ikke bliver skrammede.

5. Opbevar plæneklipperen tørt, frost og støvfrit.



13

Miljøbeskyttelse

Genbrug	af	råstoffer	i	stedet	for	bortskaffelse	af	affald
For at beskytte miljøet må den udtjente maskine ikke bortskaffes sammen med 
almindeligt	husholdningsaffald,	men	skal	i	stedet	genvindes.	Indlever	den	udtjente	
maskine, tilbehøret og emballagen på din lokale genbrugsstation.

Service	og	reparation

Vi yder garanti på vores produkter i henhold til de lovbestemmelser, som gælder i 
det	enkelte	land.	Købsbevis	skal	fremlægges/medsendes.
Service	og	reparation	uden	beregning	ydes	indenfor	garantiperioden	iflg.	dansk	
købelov under følgende forudsætninger:
1.	 Fejlen	er	en	konstruktions-	eller	materialefejl	(normal	slitage	og	misbrug	er	
undtaget).

2.	 Reparation	har	ikke	være	forsøgt,	af	andre	end	Millarcos	godkendte	
serviceværksteder.

3. Der har ikke været anvendt uoriginale dele til maskinen.

Serviceydelser uden beregning omfatter udskiftning af defekte dele samt 
arbejdsløn. 
Produktet	indleveres	på	salgsstedet,	som	sørger	for	videre	forsendelse.	Vi	
modtager ikke reparationer eller garantiforpligtelser direkte fra kunden.
Såfremt der skulle opstå tekniske spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at 
kontakte vores serviceværksted:
Millarco	International	A/S,	Rokhøj	26,	DK-8520	Lystrup	
Servicetelefon: +45 8743 4233
Email: service@millarco.dk
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CE		Overensstemmelseserklæring

EU-importør	Millarco	International	A/S	
erklærer herved, at materiel:
Selvkørende plæneklipper med elstart
Model	98.128/PLM	51-196-SP-E
er fremstillet i overensstemmelse med 
følgende direktiver:
98/37/EC	 Maskindirektivet
89/336/EEC	 EMC-direktivet

Materiellet	er	udført	i	henhold	til	følgende	
standarder:
EN	ISO	5395-2:2013
EN	ISO	5395-1:2013
EN	ISO	14982:2009
EN	ISO	3744:1996
ISO	11094:1991

DK-8520	Lystrup

www.millarco.dk

Sted og dato:
Lystrup,	28.	november	2017

Signeret:	Lars	Bærentsen

Tekniske data

Selvkørende plæneklipper  
med	elstart	 	 	 Model	98.128
Motor:	 	 	 	 196	cm3	2,8	kW	luftkølet	firetaktsmotor	
Brændstof:	 	 	 95	oktan	blyfri	benzin
Motorolie:	 	 	 0,6	liter	SAE-30	til	havemaskiner
Batteri	til	elstart:	 	 12	V	4,5	Ah
Klippefunktioner:		 	 Bagudkast	med	opsamling,	sideudkast,	bioklip
Klippebredde:	 	 	 51	cm
Klippehøjde:	 	 	 30-80	mm	(8	positioner)
Opsamler:	 	 	 60	liter
Hastighed:	 	 	 3,5	km/t
Forhjul/baghjul:	 	 	 20/25	cm
Skjold:    Stål
Med	elstart,	vaskestuds	og	central	indstilling	af	klippehøjde	
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SE		Bruksanvisning

Säkerhetsföreskrifter

Vi tackar för ditt förtroende genom att välja denna maskin. Denna bruksanvisning 
bör läsas igenom noggrant för att uppnå ett tillfredsställande resultat. Förvara alltid 
bruksanvisningen ihop med maskinen.

Viktigt! 
Vid användning av motordrivna maskiner ska de nedanstående allmänna 
säkerhetsföreskrifterna alltid följas. Säkert arbete med maskinen förutsätter att 
bruksanvisningen läses igenom grundligt innan maskinen börjar användas. Få 
eventuellt en sakkunnig person att visa dig hur maskinen fungerar innan den används 
första gången.

•	 Varning!	Avgaserna	från	
förbränningsmotorer	innehåller	
kolmonoxid	som	är	farligt	för	
människor	och	djur	att	andas	in.	
Starta	motorn	endast	utomhus.	Om	
motorn	startas	inomhus	eller	på	
platser	med	otillräcklig	ventilation	
kan	det	orsaka	medvetslöshet	och	
dödsfall!	

•	 Använd	alltid	relevant	personlig	
skyddsutrustning	såsom	
skyddsglasögon,	hörselskydd,	
andningsskydd,	handskar,	
skyddsskor,	hjälm	och	visir,	
beroende	på	arbetets	karaktär.

•	 Barn	får	inte	använda	maskinen.	Håll	
barn och åskådare på säkert avstånd 
när maskinen används. Se till att 
maskinen alltid är utom räckhåll för 
barn och lämna den aldrig utan tillsyn 
om	barn	finns	i	närheten.

•	 Använd	aldrig	maskinen	om	du	är	
trött, sömnig, sjuk eller påverkad av 
alkohol, medicin eller liknande.

•	 Håll	alltid	kroppsdelar,	hår	och	kläder	
på säkert avstånd från maskinens 
rörliga,	varma	eller	vassa	delar.	Håll	
aldrig arbetsmaterialet i handen.

•	 Motorn	får	inte	utsättas	för	
nederbörd, vatten, stänk eller fukt. 

•	 Maskinen	får	endast	användas	för	
de ändamål som den är avsedd. 
Överbelasta inte maskinen.

•	 Se	till	att	maskinen	inte	kommer	i	
kontakt med strömförande ledningar, 
gasrör eller vattenrör under arbetet.

•	 Lämna	aldrig	maskinen	förrän	motorn	
har stängts av och svalnat. Alla 
roterande eller rörliga delar ska ha 
stannat helt innan du ställer ifrån dig 
maskinen.

•	 Motorn	ska	vara	avstängd	och	
tändstiftshatten ska ha tagits bort 
från tändstiftet innan du byter 
tillbehör eller utrustning på maskinen 
och före inställning, underhåll och 
rengöring, med undantag för spolning 
via tvättröret. Justeringsverktyg och 
liknande ska tas bort innan motorn 
startas igen.

•	 Kontrollera	regelbundet	att	
maskinen är i gott skick och att alla 
manövrerings och tillbehörsdelar 
samt skruvar och muttrar är 
fastgjorda eller åtdragna korrekt.

•	 Om	maskinen	eller	dess	delar	och	
utrustning är skadade eller defekta 
får inte maskinen användas innan den 
har	reparerats.	Kontakta	inköpsstället	
eller	Millarcos	serviceavdelning	på	
telefon +45 8743 4233 eller via 
epost till service@millarco.dk.
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Särskilda	anvisningar	om	bränsle	och	olja

•	 OBSERVERA!	Motorn	saknar	
motorolja	vid	leverans!	Före	start	
måste	du	fylla	på	med	0,6	liter	
motorolja	för	trädgårdsmaskiner	i	
motorns	oljetank!

•	 Motorn	får	endast	fyllas	med	
bränsle och olja som uppfyller 
de	specifikationer	som	anges	i	
bruksanvisningen.	Påfyllning	av	fel	
bränsle eller olja kan förstöra motorn 
och garantin upphör att gälla.

•	 Bensinångor	är	särskilt	lättantändliga	
och kan orsaka en explosionsartad 
brand. Undvik all användning av öppen 
eld, rökning, gnistbildning och andra 
antändningskällor när du hanterar 
bränsle och olja.

•	 Bränsle	och	olja	är	hälsoskadliga.	
Undvik att andas in ångor från 
bränsle och olja, och undvik att 
få bränsle och olja på huden eller 
kläderna. 

•	 Om	du	får	bränsle	eller	olja	på	kläder	
ska du ta av dig det förorenade 
plagget och tvätta det innan du 
använder det igen.

•	 Om	du	får	bränsle	eller	olja	på	huden	
ska du omedelbart tvätta det berörda 
området grundligt med vatten och tvål 
och sedan skölja av med rent vatten.

•	 Om	du	får	bränsle	eller	olja	i	ögat	ska	
du omgående skölja ögat rikligt med 
rinnande	vatten	i	flera	minuter	och	
konsultera en läkare.

•	 Bränsle	får	endast	transporteras	
och förvaras i godkända behållare. 
Eftersom bränsle bryts ned med tiden 
bör du aldrig köpa mer bränsle än 
du kan använda inom den kommande 
månaden.

•	 Förvara	bränsle	och	olja	utom	
räckhåll för barn, på en sval 
plats och på säkert avstånd från 
antändningskällor.

•	 För	att	minska	risken	för	brand	ska	
motorn ha svalnat innan du fyller på 
bränsle. 

•	 Fyll	inte	på	helt	upp	i	maskinens	
bränsletank.	Det	ska	finnas	tillräckligt	
med utrymme så att bränslet kan 
utvidgas i varmare väderlek.

•	 Fyll	endast	på	bränsle	utomhus	och	
på ett fast, ickegenomträngligt 
underlag. Använd en tratt eller en 
behållare	med	en	flexibel	hällpip	för	
att undvika att spilla när du fyller på 
bränsle.

•	 Spillt	bränsle	på	maskinen	ska	
omgående torkas av. 

•	 Spillt	bränsle	på	marken	ska	samlas	
upp med kattsand eller liknande 
absorberande material som 
sedan ska lämnas in på din lokala 
återvinningsstation.

•	 Rester	av	bränsle	och	olja	samt	
begagnad motorolja, smörfett och 
avtappat bränsle ska samlas upp i en 
lämplig behållare och lämnas in på din 
lokala återvinningsstation.

•	 Uttjänta	motor-	och	slitagedelar,	
filter,	trasor	och	liknande	som	
har förorenats med bränsle eller 
olja ska lämnas in på din lokala 
återvinningsstation.
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Varningssymbolernas	betydelse

Var	försiktig!
Läs bruksanvisningen noggrant före idrifttagning!

Var	försiktig!
Se till att andra personer håller sig på säkert avstånd från 
arbetsområdet!

Var	försiktig!
Håll	händer	och	fötter	på	säkert	avstånd	från	maskinens	
rörliga delar!

Var	försiktig!	
Risk	för	förgiftning!	Motorn	får	inte	användas	i	slutna	rum	eller	
på ställen med dålig ventilation!

Var	försiktig!
Risk	för	brännskador!	Akta	heta	ytor	på	maskinen!

Var	försiktig!	
Stanna motorn och ta loss tändstiftshatten från tändstiftet 
innan du hanterar kniven!

Var	försiktig!
Fyll aldrig på bränsle medan motorn är igång!
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Särskilda	säkerhetsföreskrifter

•	 Gräsklipparen	är	avsedd	för	klippning	av	gräsmattor	i	privata	trädgårdar.	Den	
är inte avsedd för kommersiell användning. 

•	 Använd	gräsklipparen	endast	i	torrt	väder	och	dagsljus,	samt	på	torrt	gräs.

•	 Före	gräsklippning	bör	sten	och	främmande	föremål	som	grenar,	kvistar	
och	leksaker	avlägsnas	från	gräsmattan.	Märk	ut	eventuella	stubbar	på	
gräsmattan, så att du inte riskerar att köra gräsklipparen över dem. Om 
gräsklipparen kör över ett främmande element kan motoraxeln bli skev. Om 
gräsklipparen börjar vibrera på ett onormalt vis måste du undersöka den 
innan du fortsätter att använda den.

•	 Använd	inte	gräsklipparen	i	sluttningar	med	en	lutning	på	över	15	%.	Kör	
aldrig upp eller ner för lutningar, utan kör på tvären.

•	 Se	till	att	du	har	bra	fotfäste.	Släpp	omedelbart	säkerhetsbygeln	om	du	håller	
på att tappa balansen eller förlorar kontrollen över gräsklipparen, eftersom 
motorn då stannar omedelbart.

•	 Gräsklipparen	får	endast	köras	framåt.	Försök	inte	att	dra	gräsklipparen	
baklänges medan det ligger ett vridmoment på hjulen. Det får aldrig gå någon 
framför gräsklipparen.

•	 Placera	inte	händer	eller	fötter	i	närheten	av	kniven	när	den	roterar.	

•	 Håll	i	gräsklipparen	med	båda	händer.	Det	är	förbjudet	att	ta	
säkerhetsanordningar på gräsklipparen ur drift!

•	 Se	upp	för	eventuella	stenar	och	liknande	som	kan	slungas	ut	under	kåpan.

•	 Endast	95	oktan	blyfri	bensin	får	fyllas	på	i	gräsklipparen!
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Översikt

1.	 Styrstång

2.	 Kopplingsbygel	för	hjulen

3. Säkerhetsbygel

4. Övre delen av styrstången

5.	 Handtag

6. Uppsamlare

7. Nedersta delen av styrstången

8. Starthandtag 

9.	 Tanklock	till	bränsletanken

10.	Luftfilter

11.	Hjul

12.	Kåpa

13.	Ljuddämpare

14.	Tvättrör

15.	Primerknapp

16.	Höjdinställningsgrepp	(visas	ej)

17.	Bioklippblock	(visas	inte)

18.	Lucka	över	utkastet

19.	Sidoutkastet

20.	Lucka	över	sidoutkastet

21.	Tändningslås	och	nyckel

1
2

3

4

5

7

9

10

6

11

12

20
18

15
14

19

13

8

21
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Uppackning

Packa	försiktigt	upp	maskinen	och	kontrollera	att	alla	delar	finns.	Kontakta	
inköpsstället	om	delar	saknas.	Ta	bort	alla	emballagedelar	från	maskinen	och	
bortskaffa dem miljövänligt.

Varning! Kvävningsrisk! 
Emballagedelar	och	plastpåsar	är	inte	leksaker!	Barn	får	inte	leka	med	
plastpåsar! 

Förberedelser

Montering
1.	 Sätt	ihop	de	två	styrdelarna	(4,	7)	med	hjälp	av	handtag	(5)	och	muttrar.	När	det	

är tillräckligt spänt, tryck in handtagen mot styrstången för att låsa fast dem.

2. Skruva fast hela styrstången på gräsklipparen med en bult och en vingmutter 
på varje sida.

3.	 Koppla	samman	kabeln	från	
batteriet till kabeln på gräsklipparen.
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Val	av	klippfunktion
Du kan välja mellan dessa tre klippfunktioner:

1.		Bioklipp:	Gräset	klipps	och	hackas	fint,	så	att	det	klippta	gräset	faller	ner	
mellan grässtråna och göder gräsmattan. Denna funktion fungerar bäst när 
gräset är torrt och inte för högt.

2.	 Bakutkast	med	uppsamling:	Gräset	klipps	och	kastas	ut	bakåt	och	in	i	
uppsamlaren. Denna funktion fungerar bäst när gräset inte är för högt.

3. Sidoutkast: Gräset klipps och kastas ut under en lucka på gräsklipparens sida. 
Denna funktion är särskilt väl lämpad om gräset är fuktigt eller är för högt än 
andra klippfunktioner.

Ställa	in	klippfunktionen
1.	 Bioklipp:	Lyft	luckan	(18)	och	ta	av	uppsamlaren	(6).	Skjut	in	bioklippblocket	
(17)	in	i	öppningen	bak	på	gräsklipparen.	Kontrollera	att	den	griper	in.	Stäng	
luckan igen.

2.	 Bakutkast	med	uppsamling:	Om	gräsklipparen	är	inställd	på	bioklippning	
ska du avlägsna bioklippblocken. Lyft luckan över utkastet och montera 
uppsamlaren	(6)	på	gräsklipparen.	Sänk	ner	luckan	igen,	så	att	den	vilar	mot	
uppsamlarens ovansida.

3.	 Sidoutkast:	Gräsklipparen	ska	först	ställas	på	bioklipp.	Lyft	luckan	(20)	och	
klicka	fast	sidoutkastet	(19)	över	öppningen	på	sidan	av	gräsklipparens	kåpa	
(12).	Fäll	ner	luckan	(20)	på	sidoutkastet,	så	att	det	hålls	på	plats.

18

17 19

20

18

6
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Ställa	in	klipphöjden
1.	 Dra	höjdinställningsreglaget	(16)	ut	mot	
hjulet	(11)	och	flytta	det	åt	vänster	eller	
höger för att lyfta eller sänka kåpan.

2. Släpp handtaget så att det griper in i en av 
de sju möjliga positionerna.

Kontroll	före	användning
Före varje användning ska du kontrollera följande:
1.	 Att	det	finns	bränsle	i	tanken.

2.	 Att	det	finns	tillräckligt	med	olja	i	motorn.

3. Att alla skruvar och muttrar är ordentligt åtdragna.

4. Att kniven roterar fritt och att gräsklipparen inte vibrerar onormalt.

Användning

1.	 Skruva	av	bränsletankens	lock	(9)	och	fyll	på	med	bränsle.	Skruva	på	locket	
igen.

2.	 Tryck	upprepade	gånger	på	primerknappen	(15)	för	att	leda	fram	bränsle	till	
förgasaren.

3.	 Dra	in	säkerhetsbygeln	(3)	mot	styrstången.	

4. Manuell	start: Dra ut starthandtaget tills du känner ett motstånd. Dra sedan 
hårt i starthandtaget. Upprepa tills motorn startar. Var uppmärksam på att 
knivarna roterar när motorn är igång!

 Elstart:	Sätt	tändningsnyckeln	i	tändningslåset	(21)	på	gräsklipparen.	Vrid	
tändningsnyckeln medurs och håll den i startpositionen tills den elektriska 
startmotorn startar gräsklipparens motor – men maximalt fem sekunder åt 
gången.	Vänta	i	minst	15	sekunder	mellan	varje	startförsök.	Vänta	i	minst	
5 minuter före vart tredje startförsök. Låt inte tändningsnyckeln sitta i 
tändningslåset när gräsklipparen inte är i bruk.

5.	 Låt	motorn	bli	varm	innan	du	börjar	med	gräsklippningen.	OBS!	Om	du	
släpper	säkerhetsbygeln	(3)	stannar	motorn	omedelbart.

6.	 Dra	in	kopplingsböjen	(2)	mot	styrstången	så	att	gräsklipparen	börjar	köra	
framåt.	Klipp	gräset	och	gör	en	överlappning	mellan	banorna.	

7.	 Släpp	kopplingsböjen	(2)	när	du	ska	vända	eller	stoppa	gräsklipparen.	

8. Stanna motorn innan du tömmer uppsamlaren, ta bort gräs från bakutkastet 
eller gör inställningar på gräsklipparen.

16
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Rengöring	och	underhåll

1.	 Tvätta	bort	gräsrester	från	gräsklipparen	med	vatten	och	borste,	vid	behov.	
Var försiktig så att det inte kommer vatten på motorn. 

2.	 Gräsklipparen	har	ett	tvättrör	(14)	på	vilket	du	kan	ansluta	en	vattenslang	och	
spola kniven och kåpans undersida medan motorn är igång.

3. Du kan också vända gräsklipparen på dess vänstra sida, så får du tillgång 
till kåpans undersida. Lägg en träkloss eller liknande under gräsklipparen, så 
att du inte repar den. Skrapa gräs som fastnat på kåpans undersida med en 
spatel av trä eller plast.

	 OBS!	Ta	först	av	tändstiftshatten	från	tändstiftet	för	att	undvika	oavsiktlig	
start!	OBS!	Gräsklipparen	får	tippas	maximalt	75	grader.	Bränsletanken	ska	
vara tom eller nästan tom, så att det inte kan rinna ut bränsle när du tippar 
gräsklipparen.

4. Smörj knivens och gräsklipparens metalldelar och vajrar med smörjspray eller 
liknande för att skydda mot rost. Förvara gräsklipparen torrt och dammfritt 
med tom tank.

5. Utför regelbundet underhåll i enlighet med nedanstående schema.

Hur	ofta? Vad

Före varje 
användningstillfälle

Kontrollera	oljenivån
Gräsklipparen måste stå på ett plant underlag. 
Skruva loss oljepluggen och dra ut oljestickan. Dra 
ut oljestickan och för in den igen utan att skruva fast 
den.
Dra ut oljestickan igen och läs av oljenivån, som ska 
befinna	sig	mellan	MIN	och	MAX.	Om	oljenivån	står	
under	MIN	måste	du	fylla	på	med	ren,	ny	motorolja	
eller byta oljan.

Efter	var	10:e	
driftstimme

Kontrollera	tändstiftet
Montera	loss	tändstiftet	och	borsta	rent	elektroden	
med en mässingsborste. 
Kontrollera	med	ett	bladmått	att	elektrodavståndet	
är	ca.	0,7	mm.
OBS!	Tändstiftet	måste	vara	kallt	när	du	skruvar	av	
det, annars kan det skadas.
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Hur	ofta? Vad

Efter	de	första	20	
driftstimmarna och 
därefter	efter	var	50:e	
driftstimme

Rengör	luftfiltret
Avlägsna	locket	över	luftfiltret	(10)	och	ta	ut	
luftfiltret.	Tvätta	luftfiltret	i	rent	vatten	och	pressa	
det torrt. Droppa några få droppar ren motorolja på 
luftfiltret	och	låt	det	torka	lite	innan	du	monterar	det	
igen.	Om	luftfiltret	är	uttjänt	ska	det	bytas.

Byt	ut	motoroljan
Det är enklast att byta motoroljan medan motorn 
fortfarande är varm efter användning. 
Lossa oljepluggen så att det kan komma in luft i 
oljetanken.
Ställ ett uppsamlingskärl under gräsklipparen och 
lossa bottenpluggen med en skruvnyckel.
Skruva av bottenpluggen helt och låt oljan rinna ut i 
uppsamlingskärlet.
Skruva tillbaka bottenpluggen igen när oljan har 
runnit ut.
Lossa	oljepluggen	och	fyll	på	0,6	liter	motorolja	för	
trädgårdsmaskiner genom en tratt.
Häll	över	den	förbrukade	motoroljan	i	ett	lämpligt	kärl	
och lämna in den på din lokala återvinningsstation.

Var	50:e	timme	eller	vid	
vibrationer

Slipning	av	kniv
Ta	av	tändstiftshatten	från	tändstiftet	och	skruva	loss	
kniven från motoraxeln.
Om kniven är slö måste den vässas av en fackkunnig 
person.
Om kniven är skadad eller krokig måste den bytas ut.
Montera	delarna	i	motsatt	ordning	och	spänn	med	
ett	moment	på	50	Nm.

Varje månad, oavsett 
användning

Ladda	batteriet
Dra isär kontakterna på batteriets och 
gräsklipparens kablar. Sätt ihop batteriets kontakt 
med kontakten på den medföljande laddaren.
Anslut laddaren till ett eluttag och ladda batteriet 
i	12	timmar.	Koppla	samman	kontakterna	på	
batteriets och gräsklipparens kablar igen.
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Vinterförvaring

1.	 Töm	bränsletanken	och	låt	motorn	köra	tills	gräsklipparen	får	slut	på	bensin.	
Låt motorn svalna helt.

2.	 Skruva	av	tändstiftet	och	tippa	gräsklipparen	bakåt.	Häll	i	ca.	20	ml	motorolja	
i hålet till tändstiftet och dra långsamt i startsnöret, så att motoroljan 
fördelas. Skruva i tändstiftet igen.

3. Dra isär kontakterna på batteriets och 
gräsklipparens kablar. Dra av batteriets skyddshätta 
genom att vika ut dess låstappar med en 
skruvdragare och lyft upp. Demontera remmen som 
håller batteriet på plats och ta ut batteriet. 

 Förvara batteriet på en torr plats inomhus, i 
rumstemperatur och ladda det minst en gång i 
månaden	enligt	beskrivning	i	avsnittet	Rengöring	och	
underhåll.

4.	 Lossa	greppen	(5)	och	vik	ihop	styrstången.	Lägg	en	
torr trasa eller en bit papper mellan den översta och den nedersta delen av 
styrstången, så att den inte repas.

5. Förvara gräsklipparen torrt och fritt från damm och frost.
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Miljöskydd

Återvinning	av	råvaror	i	stället	för	kassering	av	avfall
För att skydda miljön får inte den uttjänta maskinen kasseras tillsammans med 
vanligt hushållsavfall, utan den ska i stället återvinnas. Lämna in den uttjänta 
maskinen, tillbehören och emballaget hos din lokala återvinningsstation.

Service	och	reparation

Vi ger garanti på våra produkter i enlighet med de lagbestämmelser som gäller i 
det	enskilda	landet.	Köpintyg	ska	uppvisas/skickas	med.
Service och reparation utförs gratis inom garantiperioden enligt dansk köplag 
under följande förutsättningar:
1.	 Felet	är	ett	konstruktions-	eller	materialfel	(normalt	slitage	och	felaktig	
användning	omfattas	inte).

2.	 Det	har	inte	gjorts	försök	till	reparation	av	andra	än	Millarcos	godkända	
serviceverkstäder.

3. Delar som inte är original har inte använts till maskinen.

Gratis servicearbeten omfattar byte av defekta delar samt arbetslön. 
Produkten	lämnas	in	på	inköpsstället	som	sörjer	för	vidare	avsändning.	Vi	
accepterar inte reparationer eller garantiförpliktelser direkt från kunden.
Om det skulle uppstå tekniska frågor är du naturligtvis välkommen att kontakta 
vår serviceverkstad:
Millarco	International	A/S,	Rokhøj	26,	DK-8520	Lystrup	
Servicetelefon: +45 8743 4233
Epost: service@millarco.dk
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CE		Överensstämmelseförklaring

EU-importör	Millarco	International	A/S	
förklarar härmed att material:
Självgående gräsklippare med elstart
Modell	98.128/PLM	51-196-SP-E
har tillverkats i överensstämmelse med 
följande direktiv:
98/37/EC	 Maskindirektivet
89/336/EEC	 EMC-direktivet

Materialet	är	utfört	i	enlighet	med	följande	
standarder:
EN	ISO	5395-2:2013
EN	ISO	5395-1:2013
EN	ISO	14982:2009
EN	ISO	3744:1996
ISO	11094:1991

DK-8520	Lystrup

www.millarco.dk

Ort och datum:
Lystrup, den 28 november 
2017

Signerat:	Lars	Bærentsen

Tekniska data

Självgående gräsklippare  
med	elstart	 	 	 Modell	98	128
Motor:	 	 	 	 196	cm3 2,8 kW luftkyld fyrtaktsmotor 
Bränsle:		 	 	 95	oktan	blyfri	bensin
Motorolja:	 	 	 0,6	liter	SAE-30	för	trädgårdsmaskiner
Batteri	till	elstart:	 	 12	V	4,5	Ah
Klippfunktioner:	 	 	 Bakutkast	med	uppsamling,	sidoutkast,	bioklipp
Klippbredd:	 	 	 51	cm
Klipphöjd:	 	 	 30-80	mm	(8	positioner)
Uppsamlare:	 	 	 60	liter
Hastighet:	 	 	 3,5	km/t
Framhjul/bakhjul:	 	 20/25	cm
Kåpa:	 	 	 	 stål
Med	elstart,	tvättrör	och	central	inställning	av	klipphöjden	


