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Angivelser på typeskiltet
Disse angivelser er meget vigtige 
for kundeservicen og for at kunne 
identificere maskinen ved bestilling 
af reservedele på et senere tids-
punkt. Typeskiltet findes 
i nærheden af motoren.  
Notér alle angivelser fra dette type-
skiltet i nedenstående felt.

Denne og andre angivelser 
vedrørende maskinen findes på 
den separate CE-
overensstemmelses-erklæring, der 
er bestanddel af denne 
driftsvejledning.
Illustrationer

Fold billedsiderne forrest i 
betjenings-vejledningen ud.
I denne betjeningsvejledning 
beskrives forskellige modeller. 
Grafiske illustrationer kan afvige 
i detalje fra den købte maskine.

For Deres egen 
sikkerheds skyld
Benyt maskinen rigtigt
Denne maskine er kun beregnet til 
at blive brugt
– i overensstemmelse med de bes-

krivelser og sikkerhedsforskrifter, 
som fremgår af nærværende 
betjeningsvejledning;

– til klipning af græs i private haver 
og fritidshaver.

Enhver anden brug er ikke 
bestemmelsesmæssig. En ikke 
bestemmelsesmæssig brug 
medfører, at garantien bortfalder og 
at producenten fraskriver sig ethvert 
ansvar. Brugeren er ansvarlig i 
tilfælde af, at tredjemand eller 
dennes ejendom måtte komme til 
skade.
Egenmægtige ændringer på mas-
kinen udelukker producentens 
ansvar for deraf resulterende 
skader.
Overhold sikkerheds- og 
betjeningsforskrifterne
Læs som bruger af denne maskine 
nærværende driftsvejledning 
omhyggeligt igennem, før 
maskinen tages i brug for første 
gang. Følg disse anvisninger og 
opbevar dem for senere brug. Giv 
aldrig børn eller andre personer, 
der ikke kender denne 
betjeningsvejledning, lov til 
at benytte maskinen.
Sørg for, at betjeningsvejledningen 
følger med maskinen i forbindelse 
med et ejerskift.
Almindelige sikkerheds-
forskrifter
I dette afsnit findes almindelige 
sikkerhedsforskrifter. 
Advarselsforskrifter, som specielt 
gælder enkelte maskindele, 
funktioner eller aktiviteter, findes på 
det enkelte sted i nærværende 
vejledning.
Før maskinen tages i brug
Ved træthed og sygdom må mas-
kinen ikke benyttes.
Personer, som benytter maskinen, 
må ikke være påvirket af rusmidler 
som f.eks. alkohol, narkotika eller 
medikamenter.

Personer under 16 år må ikke 
betjene maskinen eller udføre 
anden slags arbejde på den, som 
f.eks. vedligeholdelse, rengøring, 
indstilling - lokale bestemmelser 
kan fastlægge brugerens 
mindstealder.
Denne maskine er ikke beregnet til 
at blive anvendt af personer 
(herunder også børn) med nedsatte 
fysiske, sensoriske eller mentale 
evner eller som ikke råder over den 
tilsvarende erfaring og/eller viden, 
hvis ikke der føres tilsyn af en 
person, som er ansvarlig for 
sikkerheden og som giver de 
tilsvarende instruktioner om, 
hvordan maskinen skal benyttes.
Der skal føres tilsyn med børn for at 
sikre, at de ikke leger med 
maskinen.
Gør Dem fortrolig med hele 
maskinen og 
betjeningselementerne samt 
disses funktioner, før klippe-
arbejdet påbegyndes.
Udendørs må der kun anvendes et 
hertil tilladt og tilsvarende mærket 
tilslutningskabel, f.eks.  
H07RN – F 3 x 1,5 mm²  

(maks. 50 m).
Forbindelsesdele og 
tilslutningskabler skal være 
stænktætte og af gummi eller 
overtrukket med gummi.
Kontroller før brug om tilslutnings-
kablet er beskadiget, slidt eller snoet.
Sluk først for maskinen og træk 
stikket ud. Brug kun tilslutnings-
kabler, der er i perfekt stand.
Kontrollér før brug, om
– græsfanget fungerer og udkast-

ningsklappen lukker korrekt. 
Udskift beskadigede og slidte 
dele omgående.

– skæreredskab, fastgørelsesbolte 
og hele skæreenheden er slidt eller 
beskadiget. Slidte eller 
beskadigede dele skal udskiftes af 
et fagværksted og skal udskiftes 
sætvis for at undgå uligevægt.

– om kablet mellem motor og 
afbryder-/stikenheden er beska-
diget. Et beskadiget kabel skal 
straks skiftes på et 
specialværksted.

Reservedele og tilbehør skal opfylde 
de af producenten fastlagte krav. 
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Der må derfor kun anvendes 
originale reservedele og originalt 
tilbehør eller de af producenten 
godkendte reservedele og 
tilbehørsdele.
Reparationer må kun udføres af et 
fagværksted.
Under arbejdet med 
maskinen
Når der arbejdes med eller på 
maskinen, skal De bære en 
passende arbejdsbeklædning som 
f.eks.:
– sikkerhedsfodtøj,
– lange bukser,
– tætsiddende beklædning,
– beskyttelsesbriller.
Benyt kun maskinen i den af produ-
centen foreskrevne og leverede 
tekniske stand.
Før alle arbejder 
på maskinen 
For at sikre mod skader skal man, 
inden der foretages arbejder på 
denne maskine (f.eks. vedlige-
holdelses- og indstillingsarbejder),
– sluk for motoren,
– vente, indtil alle bevægelige dele 

er standset helt,
– trække netstikket ud,
– lade motoren køle af 

(ca. 30 minutter).
Efter arbejdet med 
maskinen
Træk altid netstikket ud, inden 
maskinen forlades.
Sikkerhedsanordninger
Billede 1

! Fare
Benyt aldrig maskinen, hvis den er 
beskadiget, eller sikkerheds-
anordningerne ikke er sat på plads.
Sikkerhedsbøjlen (1)
Sikkerhedsbøjlen er beregnet til 
Deres egen sikkerhed, således 
at motoren og skæreværket kan 
stoppes i nødstilfælde.
Forsøg ikke at sætte den ud af 
funktion.

Udkastningsklap (2) eller 
prelværn (3)
Udkastningsklappen/prelværnet 
beskytter mod personskade fra 
skæreredskabet eller udslyngede 
fast genstande. Maskinen må kun 
anvendes med påmonteret 
udkastningsklap/prelværn.
Symboler på maskinen
Maskinen er forsynet med 
forskellige symboler. Symbolerne 
har følgende betydning:

Pas på! Læs brugsan-
visningen, inden 
maskinen ibrugtages! 

Hold tredjemand 
borte fra fareområdet!

Hold tilslutninggs-
kablet borte fra 
skæreværktøjerne!

Hænder og/eller 
fødder må aldring 
befinde sig i nærheden 
af roterende dele.

Træk netstikket ud 
inden arbejdet med 
skæreværktøjerne 
påbegyndes! Hold 
fingre og fødder borte 
fra 
skæreredskaberne! 
Sluk for maskinen og 
træk netstikket ud, 
inden maskinen ind-
stilles eller rengøres, 
eller inden det kontrol-
leres, om tilslutnings-
kablet er snoet eller 
beskadiget. 
Hold tilslutningskablet 
væk fra værktøjerne.

Disse symboler skal altid holdes 
læselige.
Udskift beskadigede eller ikke 
mere læsbare symboler.
Symboler i vejledningen
I nærværende vejledning benyttes 
symboler, som gør opmærksom 
på farer eller kendetegner vigtige 
forskrifter. Symbolerne har 
følgende betydning:

! Fare
Dette symbol gør opmærksom på 
farer, som hænger sammen med 
den beskrevne aktivitet og som 
sætter personer i en truende 
situation. 

Pas på
De gøres opmærksom på farer, 
som hænger sammen med den 
beskrevne aktivitet og som kan føre 
til en beskadigelse af maskinen.

Henvisning
Kendetegner vigtige informationer 
og anvendelsestips.
Anvisning om 
bortskaffelse
Rester fra emballagen, udtjente 
maskiner osv. skal bortskaffes 
i henhold til de lokale forskrifter.

Udtjente elværktøjer 
består af genbrugelige 
materialer og må derfor 
ikke bortskaffes som 
almindeligt affald!

Vi beder dig derfor hjælpe os aktivt 
med at skåne ressourcerne og 
miljøet og – om muligt – aflevere 
maskinen på en genbrugsstation.

Montering af maskinen
På medfølgende blad vises i form 
af billeder, hvordan maskinen 
monteres i få skridt og er klar til 
brug.

Betjening
! Fare

Elektrisk stød
– Brug en personsikkerhedsaf-

bryder i stikkontakten  
(= fejlstrømsrelæ med maks.  
30 mA brydestrøm).
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– Skulle det ske, at kablet klippes 
over ved græsklipning, er der 
livsfare eller fare for at blive 
kvæstet. Gå langsomt væk fra 
maskinen med små skridt. 
Træk netstikket ud af 
stikkontakten. Sørg for at 
tilslutningskablet ikke kommer ind 
i området, hvor der klippes græs.

Uheld
– Personer, særlig børn eller dyr må 

ikke opholde sig i nærheden af 
maskinen under græsklipningen.  
De kan komme til skade som følge 
af udslyngede sten eller andre 
genstande. 

Styrt
– Før maskinen kun i skridttempo.
– Vær særlig forsigtig, når De 

klipper græs i tilbagegående 
retning, og maskinen trækkes ind 
mod Dem selv.

– Ved græsklipning på stejle 
skråninger kan maskinen vælte og 
De kan komme til skade. Klip altid 
græs på tværs af skrænter og 
aldrig i op- eller nedadgående 
retning. Klip derfor ikke græs på 
arealer med en hældning på mere 
end 20%.

– Vær især forsigtig ved ændring af 
kørselsretningen og sørg altid for 
at klip solidt, specielt på 
skråninger.

– Kvæstelsesfaren er større, når der 
klippes græs i grænseområder. 
Klipning i nærheden af kanter, 
hække eller stejle skrænter er 
forbundet med fare. Hold derfor 
en vis sikkerhedsafstand.

– Hvis græsset er fugtigt, når det 
klippes, kan maskinen glide på 
grund af reduceret greb i plænen 
og De kan styrte. Græsset skal 
derfor være tørt, når det klippes.

– Arbejd kun i dagslys eller ved god 
kunstig belysning.

Kvæstelser
– Sikkerhedsafstanden, som frem-

kommer ved hjælp af styrestanger 
til det roterende værktøj, skal altid 
overholdes.

– Brugerens arbejdsområde 
befinder sig bag styrestangen, når 
der arbejdes. 

– Placér aldrig hænder eller fødder 
på eller under roterende dele.

– Stands motoren, hvis maskinen 
skal vippes om på side eller trans-
porteres over andre overflader 
end græs.

– Løft eller bær aldrig maskinen, når 
motoren er i gang. Træk netstikket 
ud at stikkontakten først.

– Stands motoren og træk netstikket 
ud, når blokeringer eller 
tilstopninger i udkastningskanalen 
afhjælpes, eller før plæneklipperen 
kontrolleres, rengøres, 
transporteres, indstilles eller der 
udføres arbejder på maskinen.

– Ved aftagning af græsfanget kan 
De selv eller andre personer 
komme til skade som følge af 
udslynget græs eller 
fremmedlegemer. Tøm aldrig 
græsfanget, når motoren går. 
Sluk maskinen forinden.

– Undersøg det græsareal, som 
maskinen skal anvendes på og 
fjern alle genstande, som 
eventuelt kan opfanges og 
slynges ud af maskinen.

– Maskinen må ikke benyttes ved 
dårlige vejrforhold, hvis der f.eks. 
er fare for regn- eller tordenvejr.

– Hvis skæreværktøjet rammer et 
fremmedlegeme (f.eks. en sten), 
eller hvis maskinen begynder at 
vibrere unormalt: Stands motoren 
og træk netstikket ud. Få 
maskinen tjekket for skader på et 
fagværk-sted, før den bruges 
igen.

– Ved plæneklipperere med segl 
må man aldrig stille sig hen foran 
græsudkaståbningerne.

– Træk altid netstikket ud, inden 
maskinen forlades.

Snublen
– Når der vendes med maskinen, 

kan man snuble i tilslutningskablet 
og komme til skade.  
Før altid ledningen således, at 
den aldrig kan nå ind i området, 
hvor der gås og klippes græs.

– Før maskinen kun i skridttempo.

Pas på 
Skader på maskinen
– Sten, løstliggende grene eller 

lignende genstande kan 
beskadige maskinen og dennes 
funktion. Fjern faste genstande 
fra det areal, som skal 
bearbejdes.

– Benyt kun maskinen, når den er 
i fejlfri stand. Udfør altid visuel 
kontrol før brug. Kontroller især 
sikkerhedsanordninger, elektriske 
betjeningselementer, 
strømførende kabler og 
skrueforbindelser for 
beskadigelser og fastspænding. 
Udskift beskadigede dele inden 
brug.

Driftstider
Lagttag de nationale/kommunale 
forskrifter hvad brugstider angår 
(spørg evt. hos den pågældende 
myndighed).

Positionsangivelser
Ved angivelse af positioner på 
maskinen (f.eks. venstre, højre) går 
man ud fra den synsvinkel, som 
brugeren har fra styrestangen 
i maskinens arbejdsretning.
1. Græsfang ihænges
Billede 2
 Udkastningsklappen løftes og 

græsfanget ihænges.
2. Indstilling af 

klippehøjde
Pas på

Indstil klippehøjden sådan ved 
ujævnt terræn, at kniven aldrig kan 
komme i berøring med jorden.
Billede 3
Græssets klippehøjde indstilles 
efter ønske.
Indstillingsmulighed (afhænger af 
modellen) fra ca. 3 cm til  
maks. 9 cm.

Henvisning
Indstil alle hjul på samme højde på 
maskiner med justering af de 
enkelte hjul.
Model A:
 Skru hjulene af og indstil dem 

i rigtig højde.
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Model B:
 Træk i lasken og lad den gå i hak 

i ønsket position.
Model C:
 Skub armen til central højdeind-

stilling fremad eller tilbage og lad 
det gå i hak i ønsket position.

Model D:
 Lås låsen og indstil den ønskede 

højde ved samtidigt at trække 
eller trykke på holdegrebet/
håndtaget. Den valgte indstilling 
går i indgreb, når låsen slippes.

Model E:
 Træk hjulet fremad og lad det gå 

i indgreb i ønsket position.
3. Tilslutningskabel
Billede 4
 Fastgør tilslutningskablet på 

kabeltrækaflastningen.
 Sæt først tilslutningskablet i 

afbryder-/stikenheden på 
maskinen og herefter i en 
230 V-stikkontakt.

4. Motor startes
! Fare

Hold hænder og fødder borte fra 
skæreværket.

Pas på
– Maskinen må ikke vippes, når den 

startes.
– Ved forsøg på at starte maskinen 

i højt græs kan motoren 
overophedes og beskadiges.

Billede 5
 Stil maskinen på et jævnt areal 

med så kort eller så lidt græs 
som muligt. 

 Stå bagved maskinen – tryk på 
låseknappen og hold den inde.

 Træk op i sikkerhedsbøjlen og 
hold den der, slip låseknappen.

Motoren og skæreværktøjet løber. 
Arbejdet kan påbegyndes.
5. Hjultræk tændes/

slukkes
(kun for maskine med hjultræk)
Billede 9
Tænde hjultræk :
 Træk i håndtaget og hold det 

inde.
Slukke hjultræk :
 Slip håndtaget.

6. Motor stoppes
 Slip sikkerhedsbøjlen.

Motoren og skæreredskabet 
standser efter kort tid.

7. Græsfang løftes af og 
tømmes

Billede 2
Når græsset bliver liggende på 
jorden eller niveauindikatoren 
(valgbar, billede 10) viser, at 
græsopsamleren er fuld:
 Slip sikkerhedsbøjlen og vent til 

motoren er standset.
 Udkastningsklappen løftes op og 

græsfanget løftes af.
 Indholdet tømmes ud.
8. Arbejde uden græsfang
Når græsfanget løftes af, klapper 
udkastningsklappen ned. Arbejdes 
der uden græsfang, kastes 
græsset ud direkte nedad.
9. Omstilling til bioklip
(kun for maskiner med biokliptil-
behør/valgbart).
Maskiner med bagudkast:
Billede 7A
 Løft udkastningsklappen.
 Tag græsfanget af.
 Sæt bioklipkilen i (alt efter 

modellen).
 Sænk udkastningsklappen.

Henvisning
Ved modeller med integreret bio-
klipfunktion er en separat bio-
klipkile ikke nødvendig – denne 
funktion overtager en specielt 
formet bagklap (billede 7B).
Maskiner med sideudkast:
 Fjern sideudkastet – prelværnet/

biokliplukningen lukker 
automatisk (billede 8A).

10. Omstilling af maskiner 
til sideudkast

(alt efter typen)
 Hvis det findes:  

Tag græsfanget af og sænk 
klappen på bagudkast.

 Løft prelværnet/biokliplukningen 
og montér sideudkastet 
(billede 8B).

11. Efter arbejdet
 Græsfanget tømmes.
 Træk netstikket ud af stik-

kontakten og maskinen.
 Lad motoren køle af 

(ca. 30 minutter), inden 
maskinen rengøres, 
vedligeholdes, opbevares eller 
tages ud af drift.

Tips til vedligeholdelse 
af græsplænen
Græsklipning
Græs består af forskellige 
græsarter. Ved regelmæssig 
græsklipning vokser især 
græssorter, som danner et stærkt 
rodnet og sikrer en fast 
græsbevoksning.  
Ved ikke så hyppig græsklipning 
udvikles især højtvoksende græs-
sorter og andre vilde planter (f.eks. 
kløver, bellis).
En græsplæne har normalt en 
højde på ca. 4–5 cm. Plænen bør 
aldrig klippes kortere end 1/3 af den 
totale højde; altså 7–8 cm på 
normal højde.
Plænen skal helst ikke klippes 
kortere end 4 cm, da græsbevoks-
ningen ellers beskadiges i tørre 
perioder.
Højtvoksende græs (f.eks. når 
De har været på ferie) bør klippes 
i flere omgange, indtil den normale 
højde nås.
Lad banerne overlappe hinden lidt 
ved græsklipning i baner.
Bioklip (med tilbehør)
Græsset snittes fint (i stykker 
på ca. 1 cm) inden det efterlades 
på plænen. Derved forbliver 
mange næringsstoffer på 
græsplænen. 
For at opnå et optimalt resultat skal 
græsset hele tiden holdes kort-
klippet, se desuden afsnittet 
„Græs-klipning“. Anvisningerne 
nedenfor skal iagttages ved bioklip:
– Græsset må ikke være vådt 

ved klippning. 
– Plænen må aldrig klippes kortere 

end 2 cm af den samlede højde.
– Kør langsomt.
– Rengør skæreværket regel-

mæssigt.
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Transport
! Fare

Inden transport på eller i et køretøj: 
Stands motoren og fjern tilslutnings-
kablet. Lad motoren køle af 
(ca. 30 minutter).
Sørg for tilstrækkelig sikring af 
mas-kinen under transport på eller 
i et køretøj mod utilsigtet 
udskridning.
Træk netstikket ud inden maskinen 
løftes eller bæres. Inden maskinen 
køres over arealer, som fortove 
eller indkørsler, skal motoren 
stoppes.

Pas på
Kablet mellem motor og afbryder-/
stikenheden må ikke sidde i 
klemme eller være bukket.
Billede 6
 For at gøre det lettere at 

opbevare maskinen kan 
styrestangen klappes sammen.

Vedligeholdelse/
Rengøring
! Fare

Af hensyn til beskyttelse mod 
kvæstelser skal følgende 
iagttages, inden der arbejdes på 
maskinen
– sluk for motoren,
– vent, indtil alle bevægelige dele er 

standset helt,
– træk netstikket ud,
– lad motoren køle af 

(ca. 30 minutter).
Vedligeholdelse
! Fare

Til beskyttelse mod kvæstelser 
som følge af skærerværket skal 
alle arbejder, f.eks. udskiftning eller 
efterslibning af kniv, altid udføres 
på et fagværksted (der skal bruges 
specialværktøjer).
Hver gang inden 
ibrugtagning
 Kontrollér tilslutningskablet.
 Kontrollér skrueforbindelsernes 

fastgørelse.
 Kontrollér sikkerhedsanord-

ningerne.

 Kontrollér maskinen – se venligst 
af-snittet „Før maskinen tages i 
brug“.

Kontrol af koblingens 
indgrebspunkt:
(kun for maskine med hjultræk)
– Maskinen må ikke bevæge sig 

fremad ved løbende motor og 
deaktiveret hjultræk.

– Maskinen skal køre fremad ved 
løbende motor og aktiveret 
hjultræk.

 Indstil om nødvendigt indgrebs-
punktet på hjultrækhåndtaget eller 
bowdentrækket med roulette/
justermøtrik.

Én gang i hver sæson
 Smør ledpunkter og drejefjedre 

på udkastningsklappen.
 Lad et fagværksted efterse og 

servicere maskinen efter hver 
sæsonslut.

Rengøring
Pas på

– Spul ikke maskinen med vand, da 
de elektriske dele ellers kan blive 
beskadiget.

– Rengør maskinen efter hver brug. 
En ikke rengjort maskine fører til 
materiale- og funktionsskader.

Græsfang rengøres
Det er nemmest at rengøre græsfan-
get umiddelbart efter græsklipningen.
 Græsfang løftes af og tømmes.
 Græsfanget kan rengøres med 

en kraftig vandstråle (fra en 
haves-lange).

 Græsfanget skal være helt tørt, 
før det tages i brug igen.

Rengøring af plæneklipper
! Fare

De kan komme til skade, når De 
arbejder på skæreværket. 
Bær derfor beskyttelseshandsker.
Rengør helst maskinen direkte 
efter græsklipning.
 Vip maskinen om på siden,
 Rengør skærerummet og 

udkast-ningsklappen med en 
børste, en håndkost eller en klud,

 Stil maskinen på hjulene og fjern 
alle synlige græs- og 
snavsrester.

Opbevaring
Pas på 

Mulighed for materialeskader på 
maskinen 
Opbevar kun maskinen (med 
afkølet motor) i rene og tørre rum. 
Beskyt altid maskinen mod rust, 
hvis den skal oplagres i en længere 
periode, f.eks. om vinteren.
Når sæsonen er forbi eller hvis 
maskinen står ubrugt hen i mere 
end en måned,
 Rengør maskinen og 

græsfanget.
 Alle metaldele tørres over med 

en oliefugtet klud (med harpiksfri 
olie) eller sprøjtes ind med 
sprøjteolie for at beskytte dem 
mod rust.

Garanti
I hvert land gælder de garanti-
betingelser, som vort salgsselskab 
resp. importør i det pågældende 
land har udgivet. Fejl på maskinen 
repareres gratis i garantiperioden, 
hvis de skyldes en materiale- eller 
produktionsfejl. Hvis De vil gøre 
Deres garanti gældende, bedes De 
henvende Dem til Deres forhandler 
eller nærmeste filial.

Lokalisering og 
afhjælpning af fejl
Driftsfejl i Deres plæneklipper er 
der ofte simple årsager til, som De 
bør kende og som De til dels selv 
kan afhjælpe. I tvivlstilfælde kan De 
hente råd hos Deres forhandler.
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Problem Mulig årsag(er) Afhjælpning

Motoren starter ikke. Tilslutningskabel ikke tilsluttet eller 
defekt.

Kablet kontrolleres, sættes i, 
udskiftes ved behov eller repareres 
af en fagmand.

Sikring overbelastet. Indkobl sikring, brug evt. en 
kraftigere sikret kontakt eller få den 
installeret af en fagmand.

Afbryder/stikenhed defekt. Få den repareret på et fagværksted.

Motor brummer, men kører ikke. Klipper står i højt græs. Stil klipperen på et plant areal med 
lavt græs.

Kniv blokeret. Træk netstikket ud, fjern 
blokeringen.

Motor går pludselig i stå. Stikket har løsnet sig. Kontroller kabel, sørg for, at det er 
sat i kabeltrækaflastningen, sæt 
stikket i igen.

Overbelastningsbeskyttelsen har 
slukket (alt efter modellen).

Træk netstikket ud, afhjælp 
tilstopning i udkast, vent ca. 30 min., 
tænd igen.

Usædvanlige lyde (klapre, rasle). Skruer, møtrikker eller andre 
fastgørelsesdele løse.

Fastgør dele, hvis lydene varer ved: 
Opsøg fagværksted.

Stærke vibrationer. Beskadiget knivaksel eller defekt 
skærekniv.

Sluk straks for maskinen.
Få de defekte dele udskiftet på et 
fagværksted.

Hjultræk fungerer ikke. Defekt kilerem eller gear. Beskadigede dele udskiftes på et 
fagværksted.

Utilfredsstillende resultat af 
græs-klipning eller reducering af 
omdrejningstallet.

Græs for højt. Større snithøjde indstilles, græsset 
klippes evt. to gange.

Græsset bliver liggende, eller 
græsfanget er ikke fyldt.

Græs for fugtigt. Lad græsplænen blive rigtig tør.

Udkast forstoppet. Træk netstikket ud, afhjælp 
tilstopning.

Uskarp kniv. Kniven udskiftes eller efterslibes  
på et fagværksted.

Græsfang fuldt. Plæneklipper slukkes, græsfang 
tømmes.

Græsfang snavset. Plæneklipper slukkes, luftåbninger 
i græsfang rengøres.




