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 Advarsel  Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade

Dette apparat må ikke anvendes af børn. Pas på, at børn ikke bruger 
produktet som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse må ikke gen-
nemføres af børn. Apparatet må ikke anvendes af personer med be-
grænsede fysiske, sensoriske eller  psykiske evner eller af personer 
med utilstrækkelig viden eller erfaring, medmindre de er under opsyn 
eller instrueres af en person, der er ansvarlig for dem.

Hvis produktets nettilslutningsledning beskadiges, skal den skiftes 
ud af producenten eller dennes kundeservice eller af person med lig-
nende kvalifi kationer for at undgå fare for personskade.
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 � Vigtigt!
 Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsfo-
ranstaltninger, der skal respekteres for at undgå 
skader på personer og materiel. Læs derfor bet-
jeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne 
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejlednin-
gen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem 
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen 
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet, 
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver 
os ethvert ansvar for skader på personer eller 
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvis-
ningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig 
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.

1. Sikkerhedsanvisninger

Relevante sikkerhedsanvisninger fi nder du i det 
medfølgende hæfte.
� Advarsel!
Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige an-
visninger. Følges anvisningerne, navnlig sikker-
hedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan  
elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser 
være følgen.  Alle sikkerhedsanvisninger og 
øvrige anvisninger skal gemmes.

 Oplysningsskiltets betydning (se fi g. 10)
1 = Læs betjeningsvejledningen før ibrugtagning
2 = Hold andre personer borte fra fareområdet!
3 = Forsigtig! - Skarpe skæreknive; træk stikket 

ud af stikkontakten før vedligeholdelse, og 
hvis ledningen beskadiges.

4 = Pas på - hold forbindelsesledningen væk fra 
skæreværktøj!

2. Produktbeskrivelse og 
leveringsomfang  

2.1 Produktbeskrivelse (fi g. 1/2)
1.   Øverste føreskaft
2.  Netkabel
3.  Nederste føreskaft
4.  Dækplade
5.  Opsamlingsboks
6.  Central indstilling af klippehøjde
7.  Bæregreb
8.  Afl astningsbøjle til ledning
9.  Tænd/sluk-knap
10.  2 møtrikker til øverste føreskaft med hur-

tigspændefunktion
11.  4 spændeskiver
12.  2 fastspændingsskruer til øverste føreskaft
13.  3 klemmer til fastgørelse af ledning
14.  Opsamlingsboks, øverste boksdel
15.  Opsamlingsboks, nederste boksdel
16.  Greb til opsamlingsboks
17.  Ilægger til opsamlingsboks
18.  Fyldindikator
19.  Jorddækningskile
20.  2 møtrikker til nederste føreskaft

2.2 Leveringsomfang
Kontroller på grundlag af det beskrevne leve-
ringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele 
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter 
købet af varen henvende dig til vores service-
center eller nærmeste kompetente byggemarked 
med forevisning af gyldig købskvittering. Vær 
her opmærksom på garantioversigten, der er 
indeholdt i garantibestemmelserne bagest i vej-
ledningen.
•  Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af 

emballagen.
•  Fjern emballagematerialet samt emballage-/

og transportsikringer (hvis sådanne forefin-
des).

•  Kontroller, at der ikke mangler noget.
•  Kontroller maskine og tilbehør for transports-

kader.
•  Opbevar så vidt muligt emballagen indtil ga-

rantiperiodens udløb.

Vigtigt!
Maskinen og emballagematerialet er ikke 
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer, 
folier og smådele! Fare for indtagelse og 
kvælning!
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•  El-dreven græsslåmaskine
• Opsamlingsboks
• Jorddækningskile (findes ikke på 34.001.92)
•  Original betjeningsvejledning 
•  Sikkerhedsanvisninger 

3. Formålsbestemt anvendelse

Håndrundsaven er beregnet til savning af retli-
niede snit i træ, trælignende materialer og kunst-
stoff er.

En græsslåmaskine anses som hjælpemiddel til 
privat havebrug, hvis det årlige antal brugstimer 
som hovedregel ikke overstiger 50 timer, og hvis 
anvendelsesformålet hovedsageligt omfatter pleje 
af græs eller plænearealer, dog ikke i off entlige 
anlæg, parker og på sportspladser. Desuden 
falder skovbrug uden for rammerne af ”privat 
havebrug”.

Vigtigt! Græsslåmaskinen må ikke anvendes 
til trimning af buske eller hække, til klipning og 
fi ndeling af slyngplanter eller klipning af græs på 
tagbeplantninger eller i altankasser eller til frib-
læsning (udsugning) af gangstier eller som hak-
kemaskine til gren- og hækkemateriale, da dette 
vil være til stor fare for brugeren. Endvidere må 
græsslåmaskinen ikke anvendes som motorfræ-
ser eller til planering af jordhævninger, som f.eks. 
muldvarpeskud.

Af sikkerhedsgrunde må græsslåmaskinen ikke 
benyttes som drivaggregat for andet arbejdsværk-
tøj eller værktøjssæt, medmindre producenten 
har givet sin udtrykkelige tilladelse.

Saven må kun anvendes i overensstemmelse 
med dens tiltænkte formål. Enhver anden form 
for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os eth-
vert ansvar for skader, det være sig på personer 
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at 
maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret 
bæres alene af brugeren/ejeren.

Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til 
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller indus-
triel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt 
produktet anvendes i erhvervsmæssigt, hånd-
værksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.

4. Tekniske data

 Netspænding:  .........................220-240 V ~ 50Hz
Optagen eff ekt:  ....................................... 1250 W
Motoromdrejningstal:  .........................3.300 min-1

Klippebredde: .............................................33 cm
Indstilling af klippehøjde:  ............20-60 mm; 5 trin
Volumen opsamlingsboks:  ........................30 liter
Lydtryksniveau LpA:  ............................. 74,6 dB(A)
LpA på brugerens plads:  ...................... 82,5 dB(A)
Usikkerhed KpA:  ....................................... 3 dB(A)
Lydeff ektniveau LWA:  .............................. 96 dB(A)
Usikkerhed KWA:  ...................................... 3 dB(A)
Vibration på manøvreskaft ah:  ...............≤ 2,5 m/s2

Usikkerhed K:  ..........................................1,5 m/s2

Kapslingsklasse:  ..........................................II / �
Vægt: ........................................................11,5 kg

Støj og vibration
Støj- og vibrationstal er beregnet i henhold 
til standarderne EN ISO 3744:1995, EN ISO 
11201:1995 og EN ISO 20643:2005.

Støjudvikling og vibration skal begrænses til 
et minimum!
•  Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
•  Vedligehold og rengør maskinen med jævne 

mellemrum.
•  Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
•  Overbelast ikke maskinen.
•  Lad i givet fald maskinen underkaste et efter-

syn.
•  Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
•  Bær handsker.
•  Begræns drifttiden

Tilbageværende risici
Også selv om du betjener el-værktøjet fors-
kriftsmæssigt, er der stadigvæk nogle risiko-
faktorer at tage højde for. Følgende farer kan 
opstå, alt efter el-værktøjets type og konst-
ruktionsmåde:
1.  Lungeskader, såfremt der ikke bæres egnet 

støvmaske.
2.  Høreskader, såfremt der ikke bæres egnet 

høreværn.
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Advarsel!
Maskinen frembringer et elektromagnetisk 
felt under driften. Dette felt kan under visse 
omstændigheder indvirke på aktive eller passive 
medicinske implantater. For at reducere faren for 
alvorlige eller dødelige kvæstelser anbefaler vi, at 
personer med medicinske implantater konsulterer 
deres læge og producenten af implantatet, inden 
maskinen tages i brug.

5. Inden ibrugtagning

Inden du slutter høvlen til strømforsyningsnettet, 
skal du kontrollere, at dataene på mærkepladen 
stemmer overens med netdataene.
Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden 
du foretager indstillinger på høvlen.

Græsslåmaskinen leveres adskilt. Hele førehånd-
taget og opsamleren skal monteres komplet, 
inden græsslåmaskinen tages i brug. Følg betje-
ningsvejledningen trin for trin, og gør brug af illus-
trationerne – det vil lette arbejdet med at samle 
maskinen.

 Påsætning af føreskaft (fi g. 3a til 3d)
Vælg et nederste føreskaft (fi g. 2/pos. 3) og fast-
gør det med møtrikken (fi g. 2/pos. 20) som vist i 
fi g. 3a. På den anden side gør du det samme.
Når du sætter den øverste del af føreskaftet på, 
kan du bestemme, hvor højt føreskaftet skal være, 
alt efter hvilket hul (fi g. 3b) du vælger. Fastgør den 
øverste del af føreskaftet enten via hullerne L for 
lav position eller H for høj position. Den øvers-
te del af føreskaftet skrues sammen med den 
nederste del som vist på fi g. 3c. Fastgør herefter 
motorledningen til føreskaftet med kabelholderne 
(fi g. 2/pos. 13) (fi g. 3d/pos. A).

Påsætning af opsamlingsboks (fi g. 4a til 4d)
Stik den nederste og øverste del af opsamlings-
boksen (fi g. 4a/pos. 14,15) sammen. Vær om-
hyggelig med, at alle plasttapperne går i indgreb 
hele vejen rundt. Herefter presser du grebet til 
opsamlingsboksen (fi g. 4b/pos.16) ind i hullerne 
i opsamlingsboksen. Kontroller, at grebet sidder 
fast og korrekt.
Tryk herefter indlæggeren (fi g. 2/pos. 17) ind i 
opsamlingsboksen som vist på fi g. 4c. Motoren 
skal være slukket, og skærebladet må ikke dreje 
rundt, når opsamlingsboksen sættes på. Opsam-
lingsboksen fastgøres i begge kroge på græsslå-
maskinen (fi g. 4d). Åbn dækpladen (fi g. 4d/pos. 4) 

med den ene hånd og sæt opsamlingsboksen ind 
med den anden hånd. Dækpladen trækkes ind 
mod opsamlingsboksen af en fjeder.

Påfyldningsindikator opsamler
Opsamleren er udstyret med en niveauindikator 
(fi g. 2/pos. 18). Denne åbnes af luftstrømmen, 
som maskinen frembringer under drift. Falder 
klappen i under arbejdet, er opsamleren fuld og 
skal tømmes. For at niveauindikatoren kan funge-
rer fejlfrit skal hullerne under klappen holdes rene 
og gennemtrængelige.

Anvendelse af jorddækningsadapter (fi g. 5, 
fi ndes ikke på 34.001.92):
Ved jorddækning fi ndeles skærematerialet i det 
lukkede maskinhus og fordeles ud på plænen 
igen. Græsoptagelse og bortskaff else bortfalder.

Vigtigt: Jorddækning er kun muligt ved forholds-
vis små plæner.

Pas på!
Jorddækningskilen må kun anvendes, når moto-
ren står stille, og elstikket er trukket ud.

Når mulchfunktionen skal anvendes, tages op-
samlingsboksen af, og mulchadapteren (fi g. 5 /
pos. 19) skubbes ind i udkaståbningen, hvorefter 
dækpladen lukkes.

Indstilling af klippehøjde
Vigtigt!
Motoren skal være slukket og netledningen truk-
ket ud, når klippehøjden indstilles.

Inden du begynder at slå græs, skal du kontrol-
lere, at skæreværktøjet ikke er stumpt, og at alle 
fastgøringsanordninger er intakte. Stumpt og/eller 
beskadiget skæreværktøj skal skiftes ud, så der 
ikke opstår uligevægt. Kontrollen foregår med mo-
toren slukket og netledningen trukket ud. 

Indstilling af klippehøjde foretages således 
(se fi g. 6):
1. Træk ud i håndtaget (6).
2. Stil håndtaget (6) på den ønskede klippehøj-

de.
3. Slip håndtaget (6), og kontroller, at den sidder 

sikkert i låsningen.
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Afl æsning af klippehøjde
Klippehøjden kan indstilles i 5 trin i området 20-60 
mm og kan afl æses på skalaen (fi g. 6/B).

Strømtilslutning
Græsslåmaskinen kan tilsluttes enhver lysnet-
stikdåse med 230 volt vekselstrøm. Det er dog et 
krav, at stikdåsen er jordet, og har en afbrydersik-
ring på 16 A. Derudover skal der være forkoblet et 
fejlstrømsrelæ (RCD) med maks. 30 mA!

Maskinledning
Maskinledninger skal være ubeskadigede. Mas-
kinledningen må ikke være for lang (højst 50 m); 
dette for at undgå, at elektromotorens ydelse 
nedsættes. Maskinledningen skal have et tværsnit 
på 3 x 1,5 mm. Maskinledninger til græsslåmaski-
ner er særligt ofte udsat for skader på isoleringen.

Det skyldes bl.a.: 
• Friktionspunkter p.g.a. overkørt ledning.
•  Trykpunkter, når maskinledningen føres ind 

under døre og vinduer. 
•  Revner p.g.a. forældet isolering.
•  Knækpunkter, fordi maskinledningen er ble-

vet fastgjort eller trukket forkert.

Maskinledningerne skal som et mindstekrav 
være af typen H05RN-F og have 3 ledere. Type-
betegnelsen skal være påtrykt maskinledningen. 
Køb kun maskinledninger, som er mærkede! 
Stikkontakter og stikdåser til maskinledninger skal 
være af gummi og være stænkvandsbeskyttede. 
Maskinledningerne må ikke være for lange. Læn-
gere maskinledninger kræver større ledertværsnit. 
Maskinledninger og forbindelsesledninger skal 
jævnligt kontrolleres for skader. Kontroller, at led-
ningerne er uden strøm, før du efterser dem. Mas-
kinledningen skal vikles helt ud. Kontroller også 
maskinledningernes indføringer på stikkontakter 
og stikdåser for knækpunkter.

6. Betjening

Forbind netstikket (fi g. 1/pos. 2) med en forlæn-
gerledning. Forlængerledningen skal fi kseres på 
afl astningsbøjlen, som vist på fi g. 7.

 Vigtigt!
For at undgå at græsslåmaskinen tænder ved en 
fejltagelse, er den udstyret med en indkoblings-
spærring (fi g. 6/pos. 1), som skal trykkes ind, 
inden man kan aktivere tænd/sluk-knappen (fi g. 
6/pos. 2). Slippes tænd/sluk-knappen, slukker 
græsslåmaskinen. Udfør denne handling nogle 
gange for at sikre, at maskinen fungerer korrekt. 
Kontroller, at kniven ikke roterer, og at strømforsy-
ningen til maskinen er afbrudt, inden du foretager 
reparations- eller vedligeholdelsesarbejde på 
maskinen.

Vigtigt! Åbn ikke dækpladen, når opsamleren 
tømmes, mens motoren kører. Det roterende 
skæreblad kan forårsage svære kvæstelser.

Fastgør altid dækpladen eller opsamlingsboksen 
omhyggeligt. Husk at slukke motoren, inden du 
tager dem af.

Den sikkerhedsafstand mellem brugeren og 
skærehuset, som naturligt gives af føreskaftet, 
skal altid overholdes. Vær særlig forsigtig ved ret-
ningsskift på skrænter og skråninger. Sørg for at 
stå godt fast på underlaget, brug sko med skrid-
faste såler samt lange bukser.

Skrånende overfl ader skal altid bearbejdes på 
tværs. Skrånende overfl ader med en hældning, 
som overstiger 15 grader, må af sikkerhedsgrun-
de ikke bearbejdes med græsslåmaskinen.

Ved baglæns kørsel og når græsslåmaskinen 
trækkes, skal der udvises særlig forsigtighed! Pas 
på ikke at falde!

Korrekt arbejdsmåde
Det anbefales at lade banerne overlappe hinan-
den, når du slår græs.
Skærebladene skal være skarpe og fuldstændig 
intakte, så græsstråene ikke trevler og plænen 
bliver gul.
For at opnå et rent klippemønster skal græsslå-
maskinen føres i lige baner. Banerne skal over-
lappe hinanden nogle centimeter for at undgå 
ubearbejdede striber.
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Hvor ofte græsset skal slås afhænger af, hvor 
hurtigt græsset gror. I hovedvækstperioden (maj 
- juni) skal græsset klippes to gange om ugen, 
ellers en gang. Klippehøjden skal være mellem 
4 – 6 cm, og væksten bør være 4 – 5 cm, inden 
græsset slås næste gang. Hvis græsplænen når 
at blive længere, må den ikke klippes ned til nor-
mal højde. Det vil skade græsplænen. I givet fald 
skal du højst klippe halvdelen af længden af.

Undersiden af maskinhuset skal holdes ren; græ-
safl ejringer skal fjernes hurtigst muligt. Afl ejringer 
vil vanskeliggøre startproceduren og nedsætte 
kvaliteten af snittet og græsudkastet.

På skrånende overfl ader skal klippebanen gå på 
tværs af skråningen. Stil eventuelt græsslåmaski-
nen skråt opad, så den ikke glider ned.

Vælg klippehøjde ud fra, hvor højt græsset er. Klip 
ad fl ere omgange, så du højst klipper 4 cm på én 
gang.

Sluk motoren, inden du efterser kniven. Husk, at 
kniven drejer videre nogle sekunder, når motoren 
slukkes.
Prøv aldrig på at stoppe kniven. Kontroller jævn-
ligt, at kniven sidder ordentlig fast, er i god stand 
og er velsleben. Hvis ikke, skal kniven hhv. slibes 
eller skiftes ud. Hvis kniven støder mod en gen-
stand, mens den roterer, skal maskinen stoppes; 
vent til kniven står helt stille. Kontroller herefter, 
om skærebladet og skærebladsholderen har ta-
get skade. I givet fald skal de skiftes ud.

Læg maskinens ledning i en sløjfe på jorden foran 
stikdåsen. Græsset slås i retning væk fra stikdå-
sen/kablet; pas på, at maskinens ledning altid 
ligger på den bearbejdede overfl ade, så du ikke 
kommer til at køre over den.

Opsamlingsboksen skal tømmes, så snart du un-
der arbejdet konstaterer, at græs bliver liggende 
på plænen.
Vigtigt! Sluk motoren, og vent til skæreværktøjet 
står helt stille, inden du tager boksen af.

Opsamlingsboksen tages af ved at løfte op i dæk-
pladen med den ene hånd og med den anden 
hånd tage fat i opsamlingsboksens bæregreb 
og tage boksen ud. I overensstemmelse med 
sikkerhedsforskrifterne falder dækpladen ned og 
lukker den bageste udkaståbning til, når opsam-
lingsboksen tages af. Hvis der hænger græsrester 
fast i åbningen, anbefales det at trække græsslå-

maskinen ca. 1 m tilbage, så motoren lettere kan 
startes.

Græsrester i maskinhuset og på arbejdsværktøjet 
må ikke fjernes med hænder eller fødder; brug 
egnede hjælpemidler, f.eks. en børste eller en lille 
kost.

For at sikre en god græsopsamling skal opsam-
lingsboksen rengøres indeni efter brug.

Motoren skal være slukket og skæreværktøjet stå 
stille, når opsamlingsboksen sættes på.

Løft op i dækpladen med den ene hånd, og tag 
fat i opsamlingsboksens greb med den anden, og 
sæt den på oppefra.

7. Udskiftning af 
nettilslutningsledning

Hvis produktets nettilslutningsledning beskadi-
ges, skal den skiftes ud af producenten eller den-
nes kundeservice eller af person med lignende 
kvalifi kationer for at undgå fare for personskade.

8. Rengøring, vedligeholdelse og 
reservedelsbestilling

Træk stikket ud af stikkontakten inden vedligehol-
delsesarbejde.

8.1 Rengøring
•  Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger,  

luftsprækker og motorhuset fri for støv og 
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud, 
eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.

•  Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang  
efter brug.

•  Rengør af og til maskinen med en fugtig klud 
og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengørings- 
eller opløsningsmiddel, da det vil kunne 
ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på, 
at der ikke kan trænge vand ind i maskinens 
indvendige dele. Trænger der vand ind i et el-
værktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.

8.2 Kontaktkul
Ved for megen gnistdannelse skal kontaktkullet 
efterses af en fagmand. Vigtigt! Udskiftning af 
kontaktkul skal foretages af en fagmand.
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8.3 Vedligeholdelse
• Slidte eller beskadigede knive, knivholdere 

og bolte skal udskiftes sætvis af autoriseret 
fagmand, så ligevægten opretholdes.

• Græsslåmaskinen må ikke rengøres med rin-
dende vand, navnlig ikke under højt tryk. Sørg 
for, at alle befæstelseselementer (skruer, mø-
trikker osv.) altid er spændt godt til, så du kan 
arbejde sikkert med græsslåmaskinen.

• Kontroller jævnligt opsamlingsboksen for tegn 
på slid.

• Dele, som er slidte eller beskadigede, skal 
skiftes ud. 

• Græsslåmaskinen skal opbevares i et tørt 
rum.

• For at sikre en lang levetid skal alle skruedele 
samt hjul og aksler rengøres og smøres med 
olie.

• Regelmæssig vedligeholdelse af græsslå-
maskinen sikrer ikke bare, at den holder sig 
i god stand og bevarer en høj ydeevne over 
lang tid; det betyder også, at resultatet af 
græsslåningen bliver bedre og arbejdet let-
tere at udføre. Græsslåmaskinen skal så vidt 
muligt rengøres med børste eller klud. Brug 
ikke opløsningsmidler eller vand til at fjerne 
snavs med.

• Kniven er den maskindel, som er mest udsat 
for slid. Kontroller jævnligt knivens tilstand og 
fastgørelse. Er kniven slidt, skal den med det 
samme skiftes ud eller slibes. Hvis græsslå-
maskinen begynder at vibrere kraftigt, er det 
fordi, kniven ikke er rigtigt balanceret eller er 
blevet deform p.g.a. stød. Den skal i givet fald 
repareres eller skiftes ud.

• Der findes ikke yderligere vedligeholdelses-
krævende dele inde i maskinen.

 8.4 Udskiftning af kniv
Af sikkerhedsgrunde anbefales det at lade uds-
kiftning af knive foretage af autoriseret fagmand.
Vigtigt! Bær arbejdshandsker! Benyt kun originale 
knive, da funktionsevne og sikkerhed ellers ikke 
er garanteret.

Kniven udskiftes på følgende måde:
1.  Løsn fastspændingsskruen (se fi g. 8).
2. Tag kniven af, og sæt en ny i.
3. Vær opmærksom på at montere kniven i den 

rigtige retning. Knivens vingefl øje skal rage 
ind i motorrummet (se fi g. 8). Holdekronerne 
skal passe ind i skærebladets stansninger (se 
fi g. 9).

4. Herefter strammer du fastspændingsskruen 
til igen med en nøgle. Tilspændingsværdien 
skal være ca. 25 Nm.

8.5 Reservedelsbestilling:
Ved bestilling af reservedele skal følgende oply-
ses:
• Savens type.
•  Savens artikelnummer.
•  Savens identifikationsnummer.
•  Nummeret på den nødvendige reservedel.
Aktuelle priser og øvrige oplysninger fi nder du på 
internetadressen www.isc-gmbh.info

 Reservekniv varenr.: 34.054.60

9. Bortskaff else og genanvendelse

Produktet leveres indpakket for at undgå trans-
portskader. Emballagen består af råmaterialer 
og kan genanvendes eller indleveres på gen-
brugsstation. Produktet og dets tilbehør består af 
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast. 
Defekte produkter må ikke smides ud som almin-
deligt husholdningsaff ald. For at sikre en fagmæs-
sig korrekt bortskaff else skal produktet indleveres 
på et aff aldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til 
lokalt aff aldsdepot, så kontakt din kommune. 

10. Opbevaring

Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et 
mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns ræk-
kevidde. Den optimale lagertemperatur ligger 
mellem 5 og 30˚C. Opbevar el-værktøjet i den 
originale emballage.
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11. Fejlsøgningsskema

 Fejl  Mulige årsager  Afhjælpning
 Motor starter ikke  a) Kondensator defekt

b) Ingen strøm i stikket
c) Kabel defekt
d) Kombienhed kontakt-stik defekt 

e) Tilslutninger på motor eller konden-
sator har løsnet sig

f) Maskinen står i højt græs 

g) Klippehuset er tilstoppet

 a) Undersøges af kunde service-
værksted

b) Kontroller ledningen og sikringen
c) Kontroller
d) Undersøges af kunde service-

værksted
e) Undersøges af kunde service-

værksted
f) Start på lavt græs eller overfl ader, 

som allerede er; bearbejdede; om-
juster evt. klippehøjden

g) Rengør huset, så kniven kan bevæ-
ge sig frit  

 Motorydelse aftager  a) Græsset er for højt eller fugtigt
b) Klippehuset er tilstoppet
c) Kniv er slidt ned

 a) Omjuster klippehøjden 
b) Rengør huset
c) Udskift kniven

 Urent snit  a) Kniv er slidt ned
b) Forkert klippehøjde

 a) Udskift eller slib kniven 
b) Omjuster klippehøjden
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 Kun for EU-lande

Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaff ald!

I medfør af Rådets direktiv 2002/96/EF om aff ald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse 
i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende 
formål på miljømæssig forsvarlig vis.

Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortskaff e mas-
kinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation 
– spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med 
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.

 Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er 
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.

 Ret til tekniske ændringer forbeholdes
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  Serviceinformationer

I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata 
fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks. 
reparation, anskaff else af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.

Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt 
slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.

Kategori Eksempel
Sliddele* Kilerem, kontaktkul 
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele* Kniv
Manglende dele

* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!

Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under www.isc-gmbh.info. Det er vig-
tigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:

• Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
• Har du bemærket noget usædvandligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
• Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?  

Beskriv venligst fejlfunktionen.
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 Garantibevis

Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle 
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på 
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte service-
nummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken 

vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstæn-
digt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent 
lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmel-
ser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.

2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der 
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på 
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig 
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige, 
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.

3. Garantien dækker ikke følgende: 
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som 
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert net-
spænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller 
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedli-
geholdelse. 
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af 
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer 
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger 
udefra (f.eks. fordi produktet tabes). 
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet natur-
ligt slid.

4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende in-
den garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav 
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet 
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Det-
te gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.

5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: www.isc-gmbh.
info. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye appa-
rat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er 
udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identifi cering. Er defekten omfattet af garanti-
en, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.

Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfat-
tet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.

Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i hen-
hold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
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  Innehållsförteckning
1. Säkerhetsanvisningar
2. Beskrivning av maskinen samt leveransomfattning 
3. Ändamålsenlig användning
4. Tekniska data
5. Före användning
6. Använda
7. Byta ut nätkabeln
8. Rengöring, Underhåll och reservdelsbeställning
9. Skrotning och återvinning
10. Förvaring
11. Felsökning
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 Varning - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador

Denna maskin får inte användas av barn. Barn ska hållas under upp-
sikt så att de inte använder maskinen som leksak. Maskinen får inte 
rengöras eller underhållas av barn. Maskinen får inte användas av 
personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller 
av personer med bristfällig kunskap eller erfarenhet, såvida inte en 
ansvarig person håller uppsikt eller ger instruktioner.

Om nätkabeln till denna produkt har skadats måste den bytas ut av 
tillverkaren, kundtjänst eller av en annan person med liknande behö-
righet eftersom det annars fi nns risk för personskador.
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 � Obs!
 Innan maskinen kan användas måste särskilda 
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra 
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom 
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvis-
ningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du 
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen 
ska överlåtas till andra personer måste även 
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvis-
ningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor 
eller skador som har uppstått om denna bruksan-
visning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.

1. Säkerhetsanvisningar

Gällande säkerhetsanvisningar fi nns i det bifoga-
de häftet.
� Varning!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instrukti-
oner. Försummelser vid iakttagandet av säker-
hetsanvisningarna och instruktionerna kan föror-
saka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara 
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner 
för framtiden.

 Förklaring av skylten på maskinen 
(se bild 10)
1 =  Läs igenom bruksanvisningen före driftstart.
2 =  Se till att inga andra personer fi nns i farozo-

nen!
3 =  Varning! -Vass kniv- Dra ut stickkontakten från 

stickuttaget innan du utför underhåll eller om 
kabeln har skadats.

4 =  Varning! Se till att nätkabeln inte ligger i när-
heten av kniven!

2. Beskrivning av maskinen samt 
leveransomfattning 

2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1/2)
1.   Övre skjutbygel
2.  Nätkabel
3.  Undre skjutbygel
4.  Utkastningslucka
5.  Gräsuppsamlare
6.  Central inställning av klippningshöjden
7.  Bärhandtag
8.  Kabeldragavlastning
9.  Strömbrytare
10.  2 st muttrar för övre skjutbygel med snabb-

spännfunktion
11.  4 st distansbrickor
12.  2 st fästskruvar för övre skjutbygel
13.  3 kabelklämmor
14.  Gräsuppsamlare, övre kåpdel
15.  Gräsuppsamlare, undre kåpdel
16.  Handtag till gräsuppsamlare
17.  Uppsamlarinsats
18.  Mängdindikering
19.  Mulchningskil
20.  2 st muttrar för undre skjutbygel

2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av 
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill 
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller 
byggmarknaden där du köpte produkten inom 
fem dagar efter att du köpte artikeln. Tänk på att 
du måste visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även 
garantitabellen i garantibestämmelserna i slutet 
av bruksanvisningen.
•  Öppna förpackningen och ta försiktigt ut pro-

dukten ur förpackningen.
•  Ta bort förpackningsmaterialet samt förpack-

nings- och transportsäkringar (om förhan-
den).

•  Kontrollera att leveransen är komplett.
•  Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelar-

na har skadats i transporten.
•  Spara om möjligt på förpackningen tills ga-

rantitiden har gått ut.

Varning!
Produkten och förpackningsmaterialet är 
ingen leksak! Barn får inte leka med plast-
påsar, folie eller smådelar! Risk för att barn 
sväljer delar och kvävs!

Anl_GE_EM_1233_M_SPK3.indb   20Anl_GE_EM_1233_M_SPK3.indb   20 20.04.16   10:3120.04.16   10:31



S

- 21 -

•  Elgräsklippare
• Gräsuppsamlare
• Mulchningskil (ingår inte i 34.001.92)
•  Original-bruksanvisning
•  Säkerhetsanvisningar 

3. Ändamålsenlig användning

 Gräsklipparen är lämplig för privat bruk i hemma- 
eller koloniträdgårdar.

Gräsklippare vars årliga användning i regel inte 
överstiger 50 timmar och som till övervägande del 
används till gräsvård, dock ej till allmänna gröny-
tor, parker, sportanläggningar eller inom lant- och 
skogsbruk, defi nieras som gräsklippare avsedda 
för privata hemma- och koloniträdgårdar.

Varning! På grund av olycksrisken får gräsklip-
paren inte användas till att trimma buskar och 
häckar, till att skära eller fi nfördela klätterväxter, 
till gräsklippning på tak eller i balkonglådor, till 
rengöring (rensugning) av gångar eller som kom-
postkvarn för fi nfördelning av kvistar och grenar 
från träd och häckar. Dessutom får gräsklipparen 
inte användas som motorhacka samt för att plana 
ut ojämnheter i marken, t ex mullvadshögar.

Av säkerhetsskäl får gräsklipparen inte användas 
som drivaggregat för andra arbetsverktyg och 
verktygssatser, såvida detta inte uttryckligen har 
tillåtits av tillverkaren.

Maskinen får endast användas till sitt avsedda 
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver 
detta användningsområde är ej ändamålsenliga. 
För materialskador eller personskador som resul-
terar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget 
ansvar.

Tänk på att våra produkter endast får användas 
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats 
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell 
användning. Vi ger därför ingen garanti om pro-
dukten ska användas inom yrkesmässiga, hant-
verksmässiga eller industriella verksamheter eller 
vid liknande aktiviteter.

4. Tekniska data

 Nätspänning  ...........................220-240 V ~ 50Hz
Eff ektförbrukning  .................................... 1 250 W
Motorvarvtal  .......................................3 300 min-1

Klippbredd  .................................................33 cm
Inställning av klippningshöjd  ..20-60 mm; 5 lägen
Gräsuppsamlarens volym  .........................30 liter
Ljudtrycksnivå LpA  .............................. 74,6 dB(A)
LpA vid användningsplatsen  ................ 82,5 dB(A)
Osäkerhet KpA  ......................................... 3 dB(A)
Ljudeff ektnivå LWA  .................................. 96 dB(A)
Osäkerhet KWA  ......................................... 3 dB(A)
Vibration vid stången ah  .......................≤ 2,5 m/s2

Osäkerhet K  ............................................1,5 m/s2

Skyddsklass  .................................................II / �
Vikt  ...........................................................11,5 kg

Buller och vibration
Buller- och vibrationsvärden har bestämts en-
ligt standarderna EN ISO 3744:1995, EN ISO 
11201:1995 och EN ISO 20643:2005.

Begränsa uppkomsten av buller och vibration 
till ett minimum!
•  Använd endast intakta maskiner.
•  Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
•  Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
•  Överbelasta inte maskinen.
•  Lämna in maskinen för översyn vid behov.
•  Slå ifrån maskinen om den inte används.
•  Bär handskar.
• Begränsa användningstiden

Kvarstående risker
Kvarstående risker föreligger alltid även om 
detta elverktyg används enligt föreskrift. Föl-
jande risker kan uppstå på grund av elverkty-
gets konstruktion och utförande:
1.  Lungskador om ingen lämplig dammfi lter-

mask används.
2.  Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd 

används.

Varning!
Denna maskin genererar ett elektromagnetiskt 
fält under drift. Under vissa omständigheter kan 
detta fält påverka aktiva eller passiva medicinska 
implantat. För att reducera risken för allvarliga 
eller dödliga personskador, rekommenderar vi att 
personer med medicinska implantat kontaktar sin 
läkare och tillverkaren av det medicinska implan-

Anl_GE_EM_1233_M_SPK3.indb   21Anl_GE_EM_1233_M_SPK3.indb   21 20.04.16   10:3120.04.16   10:31



S

- 22 -

tatet innan maskinen används.

5. Före användning

Innan du ansluter maskinen måste du övertyga 
dig om att uppgifterna på typskylten stämmer 
överens med nätets data.
Dra alltid ut stickkontakten innan du gör någ-
ra inställningar på maskinen.

 Gräsklipparen levereras i demonterat skick. Innan 
gräsklipparen får användas måste den kompletta 
skjutbygeln och gräsuppsamlaren monteras. Följ 
bruksanvisningen steg för steg och orientera dig 
efter bilderna så att du gör rätt när du monterar 
samman maskinen.

 Montera skjutbygeln (bild 3a till 3d)
Ta den ena av de båda undre skjutbyglarna (bild 
2/pos. 3) och fäst den med muttern (bild 2/pos. 
20) enligt beskrivningen i bild 3a. Gör på samma 
sätt på den motsatta sidan.
När du monterar den övre skjutbygeln kan du väl-
ja monteringshål (bild 3b) och därmed bestämma 
skjutbygelns höjd. Fäst den övre skjutbygeln an-
tingen i hålen L för en låg position eller i H för en 
hög position. Skruva fast den övre skjutbygeln på 
den undre skjutbygeln enligt beskrivningen i bild 
3c. Fäst därefter motorkabeln på skjutbygeln (bild 
3d/pos. A) med kabelklämmorna (bild 2/pos. 13).

Montera gräsuppsamlaren (bild 4a till 4d)
Skjut samman den undre och den övre kåpdelen 
av gräsuppsamlaren (bild 4a/pos. 14, 15). Se till 
att samtliga plastklackar längs med hela kanten 
snäpper in ordentligt. Tryck sedan in handtaget 
(bild 4b/pos. 16) i öppningarna på gräsuppsam-
laren. Kontrollera att handtaget har monterats rätt 
och sitter fast.
Tryck sedan in insatsen (bild 2/pos. 17) i gräsupp-
samlaren enligt beskrivningen i bild 4c. Slå ifrån 
motorn och kontrollera att kniven inte längre ro-
terar innan du hänger in gräsuppsamlaren. Häng 
in gräsuppsamlaren på gräsklipparen på de båda 
krokarna (bild 4d). Öppna utkastningsluckan med 
den ena handen (bild 4d/pos. 4) och häng in grä-
suppsamlaren med den andra. Utkastningsluckan 
dras mot gräsuppsamlaren av en fjäder.

Mängdindikering vid gräsuppsamlaren
Gräsuppsamlaren är försedd med en mängdindi-
kering (bild 2/pos. 18). Denna öppnas av luftfl ödet 
som genereras av gräsklipparen under drift. Om 
luckan stängs till medan du klipper, är gräsupp-
samlaren full och måste därefter tömmas. För 
att mängdindikeringen ska fungera på avsett vis 
måste öppningarna under luckan alltid vara rena 
och kunna släppa igenom luft.

Använda mulchadaptern (bild 5, ingår inte i 
34.001.92)
Vid mulchning kommer det klippta gräset att 
huggas sönder i gräsklipparens kåpa och sedan 
fördelas på gräsmattan. Vid denna funktion behö-
ver gräset inte längre tas upp med en gräsupp-
samlare.

Obs! För mulchning krävs en relativt kortvuxen 
gräsmatta.

Varning!
Mulchningskilen får endast sättas in om motorn 
står stilla och stickkontakten har dragits ut.

För att du ska kunna använda mulchfunktionen 
måste du ta av gräsuppsamlaren och sedan 
skjuta in mulchadaptern (bild 5/pos. 19) i utkast-
ningsöppningen. Stäng därefter utkastnings-
luckan.

Ställa in klippningshöjden
Varning!
Klippningshöjden får endast ställas in om motorn 
står stilla och nätkabeln har dragits ut.

Innan du börjar klippa, kontrollera att skärverkty-
get inte är trubbigt och att monteringsmaterialet 
inte har skadats. Byt ut trubbiga och/eller ska-
dade knivar så att obalans inte uppstår. Slå ifrån 
motorn och dra ut nätkabeln innan du gör dessa 
kontroller. 

Ställ in klippningshöjden på följande sätt 
(se bild 6):
1. Dra reglaget (6) utåt.
2. Ställ reglaget (6) på avsedd klippningshöjd.
3. Släpp reglaget (6) och kontrollera att det har 

snäppt fast säkert i spärren.

Läsa av klippningshöjden
Klippningshöjden som kan ställas in på fem olika 
lägen mellan 20 och 60 mm kan läsas av på ska-
lan (bild 6/B).
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Nätanslutning
Gräsklipparen kan anslutas till ett valfritt nätut-
tag med 230 V växelspänning. Tänk dock på att 
endast jordade stickuttag som är kopplade till en 
ledningsskyddsbrytare för 16 A är tillåtna. Dessu-
tom måste en jordfelsbrytare (RCD) med max. 30 
mA vara installerad!

Nätkabel
Använd endast intakta anslutningskablar. Nätka-
beln får inte vara hur lång som helst (max. 50 m) 
eftersom det annars fi nns risk för att elmotorns 
eff ekt reduceras.  Nätkabeln till maskinen måste 
uppvisa en ledningsarea på 3 x 1,5 mm². Isolerin-
gen på nätkablar till gräsklippare skadas ofta.

Orsakerna kan bl a vara: 
• Skärskador om man kört över kabeln
• Klämställen om kabeln lagts under dörrar och 

fönster 
• Sprickor pga. åldrad isolering
• Vikningar om kabeln fästs eller dragits olämp-

ligt

Nätkablarna måste åtminstone vara av typ 
H05RN-F och uppvisa tre ledare. Typbetecknin-
gen måste vara tryckt på nätkabeln till maskinen. 
Köp endast nätkablar som uppvisar denna 
märkning! Stickkontakterna och skarvuttagen 
på nätkablar måste bestå av gummi och vara 
sköljtäta. Nätkablarna får inte vara hur långa som 
helst. Längre nätkablar kräver större ledningsa-
rea. Kontrollera regelbundet om nätkablarna och 
skarvsladdarna har skadats. Se till att strömför-
sörjningen genom dessa kablar har slagits ifrån 
innan du genomför denna kontroll. Linda av hela 
nätkabeln. Kontrollera även om nätkabeln har 
vikts vid införingsöppningar till stickkontakter och 
skarvuttag.

6. Använda

Anslut stickkontakten (bild 1/pos. 2) till en för-
längningskabel. Denna förlängningskabel måste 
förses med en kabeldragavlastning enligt beskriv-
ningen i bild 7.

 Varning!
För att förhindra att gräsklipparen startar oavsik-
tligt är den utrustad med en brytarspärr (bild 7/
pos. 1) som ska tryckas in innan strömbrytaren 
(bild 7/pos. 2) kan tryckas in. Gräsklipparen kopp-
las ifrån om du släpper strömbrytaren. Slå till och 
ifrån maskinen på detta sätt ett par gånger för att 
kontrollera att din maskin fungerar rätt. Innan du 
utför reparation eller underhåll på maskinen ska 
du kontrollera att kniven inte roterar och att maski-
nen har skilts åt från elnätet.

Varning! Se alltid till att motorn har stannat 
innan du öppnar utkastningsluckan för att 
tömma gräsuppsamlaren. Den roterande kni-
ven kan förorsaka personskador.

Fäst alltid utkastningsluckan resp. gräsuppsam-
laren noggrant. Slå alltid ifrån motorn innan du tar 
bort gräsuppsamlaren.

Beakta alltid avståndet mellan knivkåpan och dig 
själv som bestäms av styrstängerna. Var särskilt 
försiktig när du klipper och ändrar körriktning på 
sluttningar och slänter. Se till att du alltid står sta-
digt, bär skor med halkfria och profi lerade sulor 
samt långa byxor.

Använd alltid gräsklipparen i rät vinkel mot lutnin-
gen, gå alltså inte uppför eller nedför slänten. Av 
säkerhetsskäl får du inte använda gräsklipparen 
på slänter om lutningen överstiger 15 grader.

Var särskilt försiktig när du går baklänges och när 
du drar gräsklipparen. Risk för att du snavar!

Instruktioner för korrekt gräsklippning
Vi rekommenderar att du kör överlappande banor 
med gräsklipparen.
Klipp alltid med en vass och intakt kniv så att 
grässtrån inte fransas ut, vilket annars kan leda till 
att gräsmattan gulnar.
För att du ska få en fi n skärningsbild på gräsmat-
tan måste du gå i så raka banor som möjligt. Se 
till att banorna där du har klippt överlappar va-
randra med ett par centimeter så att inga remsor 
står kvar.
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Hur ofta du måste använda gräsklipparen är alltid 
beroende av hur snabbt gräset växer. Under den 
huvudsakliga växttiden (maj - juni) två gånger i 
veckan, annars en gång i veckan. Ställ in klipp-
ningshöjden på 4 - 6 cm, så att gräset kan växa 4 
- 5 cm mellan klippningarna. Om gräset har blivit 
en aning högre, ska du inte göra misstaget att ge-
nast klippa ned det till normal höjd. Detta skadar 
gräsmattan. Klipp aldrig bort mer än hälften av 
gräsets höjd.

Håll gräsklipparens undersida ren och ta alltid 
bort gräs som har fastnat. Avlagringar gör det 
svårare att starta maskinen, och påverkar dessu-
tom klippningskvaliteten och utkastningen.

Använd gräsklipparen i rät vinkel på sluttningar. 
Du kan undvika att glida med gräsklipparen om 
du håller den snett uppåt.
Välj klippningshöjd beroende på aktuell gräshöjd. 
Gå fl era gånger med gräsklipparen så att maxi-
malt 4 cm gräs klipps av varje gång.

Slå alltid ifrån motorn innan du kontrollerar kniven. 
Tänk på att kniven fortsätter att rotera ett par se-
kunder efter att du har slagit ifrån motorn.
Försök aldrig att stoppa kniven. Kontrollera med 
jämna mellanrum att kniven sitter fast ordentligt, 
är i fullgott skick samt tillräckligt vass. Om detta 
inte skulle vara fallet måste den slipas eller bytas 
ut. Om den roterande kniven slår emot ett föremål 
måste du slå ifrån gräsklipparen och vänta tills 
kniven har stannat helt. Kontrollera därefter kni-
vens och knivfästets skick. Om dessa har skadats 
måste de bytas ut.

Lägg nätkabeln i slingor på marken framför sti-
ckuttaget. När du använder gräsklipparen måste 
du utgå från stickuttaget eller kabeln och se till att 
maskinkabeln alltid ligger inom det område som 
du redan har klippt. I annat fall fi nns det risk för att 
du kör över kabeln med gräsklipparen.

Om du ser att gräsrester ligger kvar på gräsmat-
tan efter att du klippt, är detta ett tecken på att 
gräsuppsamlaren måste tömmas.

Varning! Slå ifrån motorn och vänta tills kniven har 
stannat helt innan du tar av gräsuppsamlaren.

För att ta av gräsuppsamlaren måste du lyfta upp 
utkastningsluckan med den ena handen, och 
med den andra handen lyfta av gräsuppsamlaren 
med handtaget. Enligt beskrivningen i säkerhets-
föreskrifterna kommer utkastningsluckan att slå 

igen när gräsuppsamlaren tas av så att den bakre 
utkastningsöppningen därefter är stängd. Om 
gräsrester hänger kvar i öppningen är det lämpligt 
att köra tillbaka gräsklipparen med ungefär 1 m så 
att det ska gå lättare att starta maskinen.

Om avlagringar av gammalt gräs fi nns kvar i 
gräsklipparens kåpa och på arbets verktyget, får 
detta inte tas bort med handen eller med fötterna. 
Använd lämpliga hjälpmedel, t ex en handborste.

För att garantera att gräset samlas upp på avsett 
vis, ska gräsuppsamlaren rengöras från insidan 
efter användningen.

Häng endast in gräsuppsamlaren om motorn har 
slagits ifrån och kniven har stannat.

Lyft upp utkastningsluckan med den ena handen, 
håll fast gräsuppsamlarens handtag med den an-
dra handen och häng därefter in från ovansidan.

7. Byta ut nätkabeln

Om nätkabeln till denna produkt har skadats mås-
te den bytas ut av tillverkaren, kundtjänst eller av 
en annan person med liknande behörighet efter-
som det annars fi nns risk för personskador.

8. Rengöring, Underhåll och 
reservdelsbeställning

Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengörings-
arbeten.

8.1 Rengöra maskinen
•  Håll skyddsanordningarna, ventilationsöpp-

ningarna och motorkåpan i så damm- och 
smutsfritt skick som möjligt. Torka av  mas-
kinen med en ren duk eller blås av den med 
tryckluft med svagt tryck.

•  Vi rekommenderar att du rengör maskinen 
efter varje användningstillfälle.

•  Rengör maskinen med jämna mellanrum med 
en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga  
rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan 
skada maskinens plastdelar. Se till att inga 
vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten 
tränger in i ett elverktyg höjs risken för elekt-
riska slag.
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8.2 Kolborstar
Vid överdrivning gnistbildning måste du låta en  
behörig elinstallatör kontrollera kolborstarna.
Obs! Kolborstarna får endast bytas ut av en behö-
rig elinstallatör.

8.3 Underhåll
• Slitna eller skadade knivar, knivfästen och 

bultar måste bytas ut satsvis av en behörig 
fackman för att garantera att balansen bi-
behålls.

• Rengör inte gräsklipparen under rinnande 
vatten, särskilt under högtryck. Se till att alla 
fästdon (skruvar, muttrar osv) alltid är fast 
åtdragna så att du kan använda gräsklipparen 
utan risk för skador.

• Kontrollera ofta om gräsuppsamlaren är sli-
ten.

• Byt ut slitna eller skadade delar. 
• Förvara din gräsklippare i ett torrt utrymme.
• För att garantera lång livslängd ska alla 

skruvdelar samt hjul och axlar rengöras och 
därefter oljas in.

• Om du vårdar din gräsklippare i regelbundna 
intervaller förbättras inte endast utrustnin-
gens livslängd och prestanda, utan det blir 
dessutom lättare att använda gräsklipparen 
och resultatet blir bättre. Rengör om möjligt 
gräsklipparen endast med en borste eller en 
trasa. Använd inte lösningsmedel eller vatten 
för att ta bort smuts.

• Gräsklipparens kniv är den del som slits 
mest. Kontrollera knivens skick i regelbundna 
intervaller samt att den sitter fast ordentligt. 
Om kniven är sliten måste den genast bytas 
ut eller slipas. Om du märker av kraftiga vibra-
tioner i gräsklipparen, betyder detta att kniven 
är felaktigt balanserad eller har deformerats 
av stötar. I sådana fall måste kniven repareras 
eller bytas ut.

• I maskinens inre finns inga delar som kräver 
underhåll.

 8.4 Byta ut kniven
 Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du låter 
en behörig fackman byta ut kniven. Obs! Bär 
arbetshandskar! Använd endast originalknivar 
eftersom det annars fi nns risk för att vissa funk-
tioner inte fungerar och att säkerheten inte kan 
garanteras.

Byt ut kniven på följande sätt:
1.  Lossa på fästskruven (se bild 8).
2. Ta av kniven och byt ut den mot en ny.
3. Se till att monteringsriktningen stämmer när 

du monterar in den nya kniven. Knivens vin-
gar måste skjuta in i motorrummet (se bild 
7). Fäststiften ska stämma överens med de 
stansade öppningarna i kniven (se bild 8).

4. Dra därefter åt fästskruven på nytt med en 
nyckel. Åtdragningsmomentet bör uppgå till 
ca 25 Nm.

8.5 Reservdelsbeställning
Lämna följande uppgifter vid beställning av reser-
vdelar:
•  Maskintyp
•  Maskinens artikel-nr.
•  Maskinens ident-nr.
•  Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
Aktuella priser och ytterligare information fi nns på 
www.isc-gmbh.info

 Reservkniv art.-nr.: 34.054.60

9. Skrotning och återvinning

Produkten ligger i en förpackning som fungerar 
som skydd mot transportskador. Denna förpack-
ning består av olika material som kan återvinnas. 
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för 
återvinning. Produkten och dess tillbehör består 
av olika material som t ex metaller och plaster. 
Defekta produkter får inte kastas i hushållssopor-
na. Lämna in produkten till ett insamlingsställe 
i din kommun för professionell avfallshantering. 
Hör efter med din kommun om du inte vet var 
närmsta insamlingsställe fi nns. 

10. Förvaring

Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk, 
torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn. 
Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5 
och 30˚C. Förvara elverktyget i originalförpack-
ningen.
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11.  Felsökning

 Störning  Möjliga orsaker  Åtgärder
 Motorn startar ej  a)  Kondensatorn defekt

b) Ingen ström i stick-kontakten
c) Kabeln defekt
d) Brytar- och kontaktenhet defekt
e) Anslutningarna vid motorn eller 

kondensatorn har lossnat
f)  Maskinen står i alltför högt gräs

g) Gräsklipparens kåpa är tilltäppt

a)  Åtgärdas av kund-tjänstverkstad 
b) Kontrollera kabeln och säkringen
c) Kontrollera
d) Åtgärdas av kund-tjänstverkstad
e) Åtgärdas av kund-tjänstverkstad 

f) Starta på lågt gräs eller på ytor som 
redan klippts; Ändra ev. på klipphöj-
den 

g) Rengör kåpan så att kniven kan 
rotera fritt

 Motorns prestanda 
avtar

 a)  För högt eller fuktigt gräs
b) Gräsklipparens kåpa är tilltäppt
c) Kniven är nedsliten

 a)  Korrigera klipphöjden
b) Rengör kåpan
c) Byt ut kniven

 Dålig klippningskva-
litet

 a)  Kniven är sliten 
b) Fel klipphöjd

 a)  Byt ut eller slipa kniven 
b) Korrigera klipphöjden
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 Endast för EU-länder

Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.

Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg 
källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.

Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig av-
fallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats 
in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvin-
ning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponen-
ter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.

 Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även 
utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.

  Med förbehåll för tekniska ändringar.
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 Serviceinformation

I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa part-
ners fi nns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom repara-
tion och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.

Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att 
följande delar krävs som förbrukningsmaterial.

Kategori Exempel
Slitagedelar* Kilrem, kolborstar
Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar* Kniv
Delar som saknas

* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!

Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen www.isc-gmbh.info. Ge en detaljerad 
beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:

• Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
• Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
• Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?  

Beskriv den felaktiga funktionen.
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 Garantibevis

Bästa kund,
våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på 
rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på 
garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande 
punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:
1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för av-

sikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor 
reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter. 
Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt 
lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.

2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller till-
verkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härstamma från nedanstående tillverkare. 
Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats 
för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om 
produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella 
verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.

3. Garantin omfattar inte: 
- Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av 
felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart), 
missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfakto-
rer eller bristfällig skötsel och underhåll. 
- Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex över-
belastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande 
partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller 
yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned). 
- Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för 
övrigt naturligt slitage .

4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantiti-
den fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes. 
Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs 
inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid 
börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hem-
besök.

5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: www.isc-
gmbh.info. Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att du har köpt 
denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskylt täcks inte av 
våra garantitjänster eftersom de inte kan identifi eras. Om defekten i produkten täcks av våra garan-
titjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.

Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har 
uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.

För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin 
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
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D  erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und 
Normen für Artikel

GB explains the following conformity according to EU directi-
ves and norms for the following product

F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les 
normes concernant l’article

I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e 
le norme per l’articolo

NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU 
richtlijn en normen voor het product

E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y 
normas de la UE para el artículo

P declara a seguinte conformidade, de acordo com a 
directiva CE e normas para o artigo

DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af 
EU-direktiv samt standarder for artikel

S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och 
standarder för artikeln

FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien 
vaatimukset 

EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU 

a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za 

izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice 

EÚ a noriem pre výrobok
H a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a 

következő konformitást jelenti ki

PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z 
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.

BG декларира съответното съответствие съгласно 
Директива на ЕС и норми за артикул

LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi 

normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την 

Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i 

normama za artikal 
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты 

соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу 

директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно 

ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifl eri ve normları gereğince aşağıda 

açıklanan uygunluğu belirtir
N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og 

standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

 Konformitätserklärung

Elektro-Rasenmäher GE-EM 1233 / GE-EM 1233 M (Einhell)

  87/404/EC_2009/105/EC
 2005/32/EC_2009/125/EC
 2006/95/EC
 2006/28/EC

X  2004/108/EC
 2004/22/EC
 1999/5/EC
 97/23/EC
 90/396/EC_2009/142/EC
 89/686/EC_96/58/EC

X  2011/65/EC

 X  2006/42/EC
 Annex IV
Notifi ed Body:
Notifi ed Body No.:
Reg. No.:

X  2000/14/EC_2005/88/EC
 Annex V

X  Annex VI
 Noise: measured LWA = 94,6 dB (A); guaranteed LWA = 96 dB (A)
P = 1,25 KW; L/Ø = 33 cm
Notifi ed Body: Societe Nationale de Certifi cation et D‘Homologation
               S.A.R.L. (SNCH) (0499)

 2004/26/EC
Emission No.:

Standard references: EN 60335-1; EN 60335-2-77; EN 62233;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 23.04.2013

First CE: 13   Archive-File/Record: NAPR007303 / NAPR006856
Art.-No.: 34.001.92 / 34.001.93     I.-No.: 11013 Documents registrar: Helmut Bauer
Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

 ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
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