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PLÆNELUFTER, BENZINDREVET
 

 

       SIKKERHEDSANVISNINGER

        

Den/de oprindelige brugs- og sikkerhedsanvisninger kan ses hos Boels Verhuur B.V.

• De gældende bestemmelser og love skal altid overholdes.
• Brug altid det anviste sikkerhedsudstyr: Handsker, beskyttelsesbriller, høreværn og 

sikkerhedssko.
• Brug kun maskinen til det tilsigtede formål og som anvist i denne brugsanvisning.
• Den maksimale arbejdsdybde i jorden er 2 mm.
• Start først motoren, når du befinder sig på arbejdsområdet.
• Kontroller altid arbejdsområdet for at forhindringer som sten, trærødder, kloakdæksler, 

fundamenter, vandingssystemer eller stikkontakter, og pas på eventuelle eksisterende 
nedgravede kabler eller ledninger.

• Slå først klingen til, når maskine befinder sig på græsplænen.
• Sørg for, at tilstedeværende personer holder en sikkerhedsafstand (5 m) til maskinen under 

arbejdet.
• Åbn aldrig gummiafskærmningen, når klingen er slået til.
• Fjern aldrig sækken, uden først at have slået klingen fra.
• Grib aldrig ind i udledningsåbningen med hænderne.
• Slå omgående klingens kobling fra ved den mindste unormale støj. Sluk derefter motoren, og 

kontroller maskinen.
• Bind aldrig klingens koblingskabel fast til styret med tov, klæbebånd eller lignende 

materiale.
• Maskindelene kan blive meget varme; grib aldrig fat i dem.
• Sluk for motoren, inden du forlader arbejdspladsen.
• Start kun motoren udendørs for at undgå forgiftning pga. udstødningsgassen.
• Det er forbudt at ryge når maskinen betjenes, tankes op eller vedligeholdes.
• Sluk altid for motoren inden optankning, og lad den først afkøle.
• Stil altid maskinen på et plant underlag og aldrig på skråninger.
• Sluk for motoren inden der udføres vedligeholdelse, og løsn tændingskablet.
• Maskinen må ikke vippes under transport. 
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       1. MASKINDELE OG BETJENINGSELEMENTER
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1. Topstyr 10. Spjæld/Start-Stop
2. Skruer til sammenklapning af topstyr 11. Påfyldningsåbning til benzin
3. Klingekoblingshåndtag 12. Luftfilter
4. Opsamlingsbeholder 13. Tændrør
5. Afskærmning 14. Dybdeindstilling af forhjul
6. Udstødningsåbning 15. Klinger
7. Motor 16. Remtransmission
8.  Startsnor 17. Værktøj
9.  Chokerhåndtag

       2. FØR START
1. Sørg for, at der ikke befinder sig personer eller genstand på arbejdsområdet.
2. Klip plænen kort før den luftes (længde < 3 cm).
3. Kontroller klingernes dybdeindstilling (maks. 2 mm dybde).
4. Placer plænelufteren på græsplænen.
5. Monter opsamlingssækken på maskinen.
6. Kontroller, om tanken er tilstrækkelig fyldt op med benzin.

Advarsel!
 Brug altid og udelukkende brændstof Aspen 4T fra udlejningsfirmaet.

       3. START AF MOTOREN
1.  Stil spjældet på fuld gas.
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       6. INDSTILLING AF DYBDEN
1. Kobl motoren fra.
2. Stil maskinen på en jævn og hård overflade (fx beton).
3. Tag værktøjet, som følger med maskinen, frem.
4. Løsn møtrikkerne på forhjulene en halv omdrejning med nøglen (fig. 1).
5. Placer værktøjet under et af forhjulene (fig. 2).
6. Drej klingerne, indtil spidserne peger ned mod jorden.
7. Drej dybdeindstillingsknoppen for den respektive hjul med urets retning, indtil klingespidsen 

rører ved jorden (fig. 3).
8. Gentag proceduren på det andet hjul.
9. Spænd derefter holdeskruerne godt fast igen på begge hjul.
10. Sæt værktøjet tilbage på dets plads, og gør det fast.

       7. TRANSPORT AF MASKINEN
1. Når maskinen transporteres skal motoren altid være slukket.
2. For at kunne transportere maskinen på mindre plads kan styret klappes ind.
3. Afmontering af opsamlingsbeholderen.
4. Skru de to vingeskruer tilstrækkeligt løse.
5. Tryk begge styrets arme sammen for at løsne styret fra den U-formede profil.
6. Vip samtidig styret fremover ind til det rører ved remmens afskærmning.
7. Spænd igen skruerne let, så de ikke går tabt under transporten.

Bemærk! 
Plænelufteren vejer mere end 40 kg. Pas på din ryg, og brug benmusklerne til at løfte. Bed om 
hjælp, hvis maskinen er for tung for dig.

       8. AFHJÆLPNING AF FEJL
Motoren starter ikke:
• Spjældet er stadig i den laveste position.
• Du har glemt at bruge chokeren.
• Tanken er tom.
• Tændrørshætten sidder ikke på tændrøret.
• Der er for lidt olie i motoren.

�g. 1

�g. 2

�g. 3

       9. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
I tilfælde af problemer med (eller på) apparatet, bedes du kontakte dit 
udlejningsfirma!
Produktet skal afleveres i ren og ubeskadiget tilstand.
 

 
2. Træk chokeren ud.

LØFTESTANG

STOPPE

HURTIGT
(FAST)

LANGSOM
(SLOW)

LANGSOM
(SLOW))

STOPPE

3. Træk i startsnoren, indtil motoren starter.
4. Tryk chokeren ind igen.
5. Der arbejdes altid med fuld gas.
Motoren slukkes ved at trykke gashåndtaget helt ned.

CHOKER

LUKKET
(GESCHLOSSEN)

LUKKET
(GESCHLOSSEN)

       4. PLÆNELUFTNING
1. Tryk styret ned indtil forhjulene befinder sig 3-4 cm over jorden.
2. Træk derefter klingekoblingshåndtaget tilbage for at slå klingerne til.
3. Lad plænelufteren synke til forhjulene igen befinder sig på jorden.
4. Skub nu plænelufteren over græsplænen.
5.  Tilpas hastigheden til mængden af mos, som er tilstede.
6. Slip klingekoblingshåndtaget for enden af banen for at vende.
7. Gentag trinnene 1 til 3 for at starte en ny bane.
8. Kontroller jævnligt, om opsamlingssækken er fuld. Tøm, hvis nødvendigt.
9. Vi anbefaler at lufte plænen i to baner, som løber retvinklet i forhold til hinanden, for at opnå 

den størst mulige effekt.

       5. TØMNING AF OPSAMLINGSSÆKKEN
1. Når maskinen taber mos, er opsamlingssækken fuld eller tilførslen tilstoppet.
2. Kobl klinger fra ved at slippe klingekoblingshåndtaget.
3. Vent, til klingerne står helt stille.
4. Klap gummiklappen op, og løft opsamlingsbeholderen ud at sit leje.
5. Skub plænelufteren uden beholder et stykke frem, så mosset under maskinen går løs.
6. Grib aldrig ind i udledningsåbningen med hænderne.
7. Vi aldrig maskinen forover, da klingerne utilsigtet kan blive koblet til på denne måde.
8. Løft gummiklappen efter sækken er blevet tømt, og hæng igen sækken i 

fastgøringsanordningerne.


