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DKELEKTRISK GRÄSMATTELUFTARE/MOSSRIVARE
Introduktion

För att du ska få så stor glädje som möjligt 
av din nya gräsmatteluftare/mossrivare 
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. 

Om mossrivning och luftning av 
gräsmattor

Genom att riva upp mossan en gång på 
hösten och en gång på våren ger du plats 
för gräset så att din gräsmatta blir frisk och 
frodig.

Genom att lufta gräsmattan var 4:e till 6:
e vecka stimulerar du gräsväxten och 
avlägsnar samtidigt ogräs och ytliga rötter.

Gräset måste vara torrt och får vara max. 
4 cm högt när du river mossa eller luftar 
gräsmattan.

Tekniska data

Spänning:  230 V ~ 50 Hz

Effekt:  1 400 W

Varvtal:  3 200 v/min

Arbetsbredd:  320 mm

Arbetsdjup, mossrivning:  10, 5, 0, –5 mm

Arbetsdjup, gräsmatteluftning:  5, 0, –5, –10 mm

Uppsamlingskapacitet:  35 liter

Inklusive kniv till luftning av gräset vår och 
höst samt kniv till rensning av gräsmattan 
sommar och vinter

Särskilda säkerhetsföreskrifter

Använd alltid skyddsglasögon, arbetsbyxor 
och skyddsskor för att skydda ögon, fötter 
och ben mot föremål som kan slungas ut 
under maskinen.

Låt aldrig andra personer eller djur komma i 
närheten av maskinen när den är igång. 

Maskinen får bara användas utomhus.

Använd inte maskinen vid regn och ej heller 
i fuktiga områden.

Dra alltid ut kontakten ur uttaget innan du 
justerar maskinen.

Ta bort alla föremål från gräset som ska 
behandlas innan du startar. Maskinens 
livstid förkortas om knivarna stöter emot 
stenar eller liknande.

Håll händer och fingrar på avstånd från 
knivar och fjädrar när maskinen är igång.
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Maskinens delar

1. På/av-grepp och säkerhetskontakt med 
strömkontakt

2. Sladdhållare

3. Skydd över utkast

4. Ventilationshål

5. Uppsamlare

6. Kåpa

7. Cylinder med fjädrar för mossrivning

8. Cylinder med knivar för 
gräsmatteluftning (visas inte)

Montering av maskinen 

Se illustrationerna sist i bruksanvisningen.

Montering av styre (se figur 1, A, B, C)

Montera de nedersta delarna av styret i 
hålen bak på maskinens ovansida. 

Sätt på sladdhållaren (2) över styrets översta 
del.

Montera styrets nedersta och översta del 
med skruvar och vingmuttrar.

Spänn fast den nedersta delen av styret på 
maskinen med två skruvar som skruvas fast 
från maskinens undersida.

Montering av uppsamlare (se figur 1, D)

Öppna locket över utkastet och häng fast 
uppsamlaren på krokarna. Fäll ner locket på 
uppsamlaren igen.

Montering av säkerhetskontakt (se figur 
1, E)

Öppna locket på säkerhetskontakten.

Montera säkerhetskontakten över de två 
hålen i styret.

Stäng locket och skruva fast 
säkerhetskontakten med två skruvar.

Sätt fast sladden till styret med de 
medföljande kabelklämmorna.

Byte av cylinder (se figur 6 och 7)

Dra ut stickproppen ur eluttaget. Skruva 
loss bultarna från cylinderfästet med 
den medföljande sexkantnyckeln och 
lyft ut cylindern ur maskinen. Sätt i den 
andra cylinderns sexkantade fattning 
i motsvarande fäste på maskinen och 
montera sedan den andra änden av 
cylindern på maskinen med cylinderfästet 
och de två bultarna.
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Vändning av knivarna

Om knivarna för gräsmatteluftning blir 
slöa kan de vändas på cylindern. Använd 
handskar eftersom knivarnas oanvända 
sidor är vassa.

Dra ut stickproppen ur eluttaget. Ta bort 
cylindern och skruva loss det sexkantiga 
fästet. Ta bort alla delarna från axeln, vänd 
knivarna och sätt på dem igen. Montera 
tillbaka cylindern på maskinen.

Inställning av arbetsdjupet (se figur 2)

Dra ut stickproppen ur eluttaget.

Lyft maskinens framdel så att 
framhjulen inte rör marken. Skjut 
höjdinställningsknappen till önskat läge. 

Du kan välja mellan 4 inställningar:

Läge Mossrivning

1 -5 mm -10 mm

2 0 mm -5 mm

3 5 mm 0 mm

4 10 mm 5 mm

Anslutning till strömkälla

Gör en ögla på förlängningssladden 
och stick in den i sladdhållaren. Anslut 
förlängningssladdens stickpropp i 
strömkontakten på maskinen (se figur 3). 
Kontrollera att sladdhållaren kan röra sig 
hela vägen över styrets vågräta del.

Användning 

Montera önskad cylinder enligt 
beskrivningen ovan. Tippa maskinen 
bakåt så att framhjulen inte rör vid gräset. 
Starta maskinen genom att trycka ner 
säkerhetsknappen och samtidigt dra 
handtaget in mot dig själv (se figur 4). 

När cylindern fått upp sitt maximala varvtal 
sänker du ner framhjulen och skjuter sedan 
maskinen långsamt framåt. 

Kör i ett jämnt tempo och planera vägen så 
att du inte kör över sladden (se bild 5).

Rengöring och underhåll

Töm uppsamlaren efter varje användning. 
Avlägsna avlagringar av gräs och smuts 
under maskinen. Torka av maskinens delar 
med en fuktig trasa och avlägsna eventuell 
smuts från ventilationshålen med en borste 
eller tryckluft. Spruta aldrig vatten på 
maskinen.

När säsongen är över ska du smörja 
knivarna och fjädrarna och lagringen mellan 
cylinder och maskin samt fjädern till locket 
över utkastet med ett lämpligt smörjmedel, 
så att de inte rostar. Torka av maskinens 
metalldelar med en oljetrasa. Lossa 
skruvarna på handtaget och fäll ihop det. 

Förvara maskinen torrt och frostfritt. 
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Överensstämmelseförklaring 

Vi förklarar härmed, att

ELEKTRISK GRÄSMATTELUFTARE/
MOSSRIVARE 

77763 (N1B-5JY-30)

230 V - 1 400 W

är framställd i överensstämmelse med 
följande standarder eller normativa 
dokument:

EN55014-1:2006+A1+A2

EN55014-2:1997+A1+A2

EN61000-3-2:2006+A1+A2

EN61000-3-3:2008

EN60335-1:2002+A1+A11+A12+A2

+A13+A14+A15

EN60335-2-92:2005

ZEK 01.4-08/11.11

enligt bestämmelserna i direktiven

2006/42/EG Maskindirektivet 

2006/95/EEG Lågspänningsdirektivet

2013

Stefan Schou 
Business Unit Manager

21.10.2013 - HP Schou A/S, DK-6000 Kolding

Servicecenter

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

Modellnumret finns 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)451 833 00

• Fax: +46 (0)451 414  00

• E-mail: service@hpverktyg.se
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Miljöinformation

HP Schou A/S strävar efter att tillverka 
miljövänliga elektriska och elektroniska 
produkter och vi vill även medverka till att 
säkerställa ett säkert avyttrande av sådana 
avfallsprodukter som kan vara skadliga för 
miljön. 

Det är viktigt för oss alla att ha en ren 
miljö. Vårt företag har som målsättning 
att uppfylla EU-kraven inom detta område 
så att vi säkerställer korrekt insamling, 
hantering, återvinning och bortskaffande 
av elektrisk utrustning som annars kan vara 
skadlig för miljön. Detta innebär även att 
våra produkter aldrig innehåller några av 
följande kemikalier eller ämnen:

-  Bly

-  Kvicksilver

-  Kadmium

-  Sexvärdigt krom

-  PBB (polybromerade bifenyler) 
(flamskyddsmedel)

-  PBDE (polybromerade difenyletrar) 
(flamskyddsmedel)

HP Schou A/S är stolta över att kunna 
stödja EU:s miljöinitiativ för en renare miljö 
och förklarar härmed att våra produkter 
uppfyller såväl WEEE-direktivet (2012/19/
EG) som RoHS-direktivet (2011/65/EG).

Även du som konsument kan vara med och 
skydda vår miljö genom att följa gällande 
miljöbestämmelser och lämna in förbrukade 
elektriska och elektroniska produkter på 
den kommunala återvinningsstationen. 
Kom ihåg att ta ur eventuella batterier innan 
du gör dig av med produkten.

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)
6262
EU-importör:
HP Schou A/S
6000 Kolding
Danmark

© 2013 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.
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