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ELEKTRISK 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.

Tekniska data

Spänning/frekvens: 230 V~ 50 Hz

Eff ekt: 1300 W

Klippbredd: 33 cm

Klipphöjd:  25-65 mm (5 positioner)

Klippfunktion:  uppsamlare

Ljudtryck: 89 dB(A), K=3 dB(A)

Uppmätt ljudeff ekt: 96 dB(A), K=3 dB(A)

Vibration: 4,5 m/s2, K=1,5 m/s2

Central inställning av klipphöjd och 35 liters 
uppsamlare

Särskilda säkerhetsföreskrifter

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

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

Gräsklipparen får bara användas utomhus.

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

Dra alltid ut kontakten ur uttaget innan du 
justerar eller rengör gräsklipparen.

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.

Håll fötter, händer och fi ngrar borta från 
kniven när gräsklipparen är ansluten till 
strömförsörjningen.

Var försiktig, och använd säkerhetshandskar 
vid hanteringen av kniven.

Använd en förlängningssladd som är 
avsedd för utomhusbruk och som har en 
lämplig ledningsdiameter.
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Gräsklipparens delar

1. Handtag

2. På/av-grepp

3. Säkerhetsknapp

4. Sladd och stickkontakt

5. Ledningsklämmor

6. Övre styrdel

7. Sladdhållare

8. Låsvred för styrstång

9. Nedre styrdel

10. Bärhandtag

11. Höjdinställningsgrepp

12. Hjul

13. Låsknapp för styret

14. Uppsamlare

15. Indikator för full uppsamlare
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Förberedelser

Skjut ner de nedre styrdelarna (9) i socklarna 
på gräsklipparen så att de klickar fast i 
låsknappen (13) på båda sidor. Kontrollera 
att låsknapparna sticker ut som på bilden.

Sätt in ledningshållaren (7) över 
den övre styrdelen (6) i den sida där 
säkerhetsknappen (3) och på/av-greppet (2) 
är monterat. 

Skruva ihop styrdelarna (6, 9) med skruvar 
och låsgrepp (8). 

Sätt fast ledningen till styret med 
ledningskämma (5).

Öppna luckan baktill på gräsklipparen 
och haka fast uppsamlaren (14) på 
gräsklipparen. Se till så att ledningen inte 
kommer i kläm. Sänk luckan igen så att den 
vilar mot uppsamlaren.
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Rulla ut förlängningssladden och haka 
fast den runt sladdhållaren (7) som på 
bilden. Anslut gräsklipparens kontakt 
(4) till förlängningssladden. Anslut 
förlängningsledningen till ett eluttag.

*: Förlängningssladd medföljer inte.

Inställning av klipphöjd

Dra höjdjusteringsreglaget (11) utåt och 
fl ytta det till önskad inställning. Kontrollera 
att reglaget går i ingrepp i ett av de 5 lägena 
från 25 till 65 mm klipphöjd.

Var uppmärksam på att du aldrig bör klippa 
mer än 1/3 av gräsets höjd åt gången.

Användning

Starta gräsklipparen genom att trycka in 
säkerhetskontakten (3) och samtidigt dra i 
på/av-greppet (2) upp mot styret. Stoppa 
gräsklipparen genom att släppa på/av-
greppet. Kniven fortsätter att rotera en kort 
stund efter att gräsklipparen stängts av.

Skjut gräsklipparen långsamt framåt. Kör i 
ett jämnt tempo och planera vägen så att 
du inte kör över sladden.

Klipp aldrig gräset genom att dra 
gräsklipparen bakåt.

Om gräset är mycket högt, saftigt eller blött 
bör det klippas utan att uppsamlaren sitter 
monterad. 

Observera! Gräsklipparen är utrustad med 
ett överbelastningsskydd som stänger av 
motorn om den belastas för hårt. Om detta 
sker, låt motorn svalna i 5–10 minuter innan 
du fortsätter. 

Kör långsammare med gräsklipparen, 
öka klipphöjden, töm uppsamlaren och 
ta regelbundet bort avklippt gräs från 
gräsklipparens undersida för att undvika att 
överbelasta gräsklipparen.

*
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Om indikatorn (15) på uppsamlaren (14) 
lägger sig under körningen är uppsamlaren 
full och ska tömmas innan du fortsätter.

Tips

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

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.

Klipp alltid på tvären i sluttningar, aldrig 
upp och ned. Var försiktig när du ändrar 
riktning i en sluttning. 

Rengöring och underhåll

Töm uppsamlaren när den håller på att bli 
full eller när indikatorn (15) lägger sig ner, 
eller senast efter varje användning. Ta bort 
gräs och växtrester under gräsklipparen 
med en borste eller en träskrapa. Använd 
inte vatten!

Torka av gräsklipparens delar med en fuktig 
trasa och avlägsna eventuell smuts från 
ventilationshålen med en borste. Spruta 
aldrig vatten på gräsklipparen.

När säsongen är över ska du smörja kniven 
och fj ädern vid skyddet för utkastet med ett 
lämpligt smörjmedel, så att de inte rostar. 

Torka av gräsklipparens metalldelar med en 
oljetrasa. 

Lossa låsvreden på styrstången och fäll ihop 
den. 
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Du kan demontera styret genom att trycka 
ner låsknapparna (13) och dra ut de nedre 
styrdelarna (9).

Förvara gräsklipparen torrt och frostfritt. 

Slipning eller byte av kniv

Om kniven blir slö ska den demonteras och 
slipas eller bytas.

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.

Lägg gräsklipparen på sidan  och håll fast 
kniven med en bit trä medan du lossar 
låsskruven motsols med en fast nyckel.

Montera den nyslipade eller nya kniven på 
motoraxeln. Se till att låstapparna griper 
i hålen på kniven och sätt låsskruven i 
gängorna på motoraxeln. 

*: Kom ihåg att vända kniven rätt!

Håll fast kniven med en träbit medan du 
låser fast låsskruven medsols med en fast 
nyckel.

*
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Överensstämmelseförklaring 

Vi förklarar härmed, att 

ELEKTRISK GRÄSKLIPPARE 

77786 (FLM1300)

230 V - 1300 W

är framställd i överensstämmelse med 
följande standarder eller normativa 
dokument:

EN60335-1:2012+A11:2014

EN60335-2-77:2010

EN62233:2008

enligt bestämmelserna i direktiven

2006/42/EG Maskindirektivet 

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager
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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

Miljöinformation

Elektriska och elektroniska 
produkter (EEE) innehåller material, 
komponenter och ämnen som 
kan vara farliga och skadliga för 

människors hälsa och för miljön om avfallet 
av elektriska och elektroniska produkter 
(WEEE) inte bortskaff as korrekt. Produkter 
som är markerade med nedanstående 
överkryssade sophink är elektriska och 
elektroniska produkter. Den överkryssade 
sophinken symboliserar att avfall av 
elektriska och elektroniska produkter inte 
får bortskaff as tillsammans med osorterat 
hushållsavfall, utan de ska samlas in separat.


