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Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem
og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning
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INDLEDNING
Tillykke!

Tak, fordi du har valgt et plæneplejeprodukt fra Husqvarna. Du har valgt et produkt af enestående
høj kvalitet og driftsikkerhed.

Denne vejledning er meget nyttig. Den indeholder en beskrivelse af din nye Husqvarna-maskine.
Læs vejledningen grundigt igennem, før du tager maskinen i brug. Overholdelse af vejledningen
(anvendelse, service, vedligeholdelse m.m.) kan øge maskinens levetid markant og endda øge
dens gensalgsværdi. Kontakt din forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis du sælger din Husqvarna-maskine, skal du huske at medlevere betjeningsvejledningen.

Anvendelse

Vertikalskæreren anvendes til at fjerne filt af dødt græs og overfladebehandle plæner, dvs.
oprivning af græs, fjernelse af mos samt opsamling af dødt græs og mos. Med påmonteret
ekstraudstyr kan den endda bruges til såning, både førstegangssåning og tilsåning.

Forsikring af maskinen

Kontakt dit forsikringsselskab for at få din nye maskine dækket. Du bør forsikre maskinen mod
brand, beskadigelse og tyveri samt sikre, at den er dækket af din ansvarsforsikring.

God service

Husqvarnas produkter sælges over hele verden og kun i specialforretninger, der leverer komplet
service. Dette sikrer, at du som kunde får den bedst tænkelige støtte og service. Før levering er
maskinen kontrolleret og justeret af forhandleren. Hvis du får brug for reservedele, eller hvis du har
spørgsmål til service, garanti m.m., er du velkommen til at henvende dig på nedenstående
adresse:

Serienummer

Maskinens serienummer fremgår af pladen på maskinens bagpanel. Denne plade indeholder
følgende oplysninger:

• Maskinens typenummer (MODEL).

• Maskinens serienummer (S/N).

Du skal angive type- og serienummeret, når du bestiller reservedele.

Motorens serienummer er slået ind i krumtaphuset over olieaftapningsskruen.

Motortypen er angivet på krumtaphuset under luftfilteret, men fremgår også af mærkaten på starteren.

Du skal angive motorens serienummer, når du bestiller motorreservedele.

Denne betjeningsvejledning vedrører maskinen
med følgende serienummer:

Motornummer:
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                     ADVARSEL!
Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx.

8011-243

SYMBOLER OG MÆRKATER

Anvendes i denne vejledning til at oplyse
læseren om risikoen for personskade, især
hvis læseren undlader at overholde
vejledningen.

VIGTIGE OPLYSNINGER!
    Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx.

Anvendes i denne vejledning til at oplyse
læseren om riskoen for tingsskade, især hvis
læseren undlader at overholde vejledningen.
Anvendes også, hvis der er potentiel risiko for
betjenings- eller monteringsfejl.

Mærkater og maskinvejledninger

1. Husqvarna-logo

2. Modeltype DT22

3. Advarselsliste

4. Dybdeindstilling

5. Skive

6. FARE! Pas på dine fødder

7. Så- og frøskema

8. Advarsel mod kulmonoxid

9. Åben/lukket

10.  Transport/aktiveret
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SYMBOLER OG MÆRKATER

Mærkaternes placering

1. Husqvarna-logo

2. Modeltype DT22

3. Advarselsliste

4. Dybdeindstilling

5. Frøskive 10. Transport/aktiveret

6. FARE! Pas på dine fødder

7. Så- og frøskema

8. Advarsel mod kulmonoxid

9. Åben/lukket

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6
10

DT22RF

DT02

DT03



6

SYMBOLER OG MÆRKATER

Mærkat 3

Vigtige oplysninger!

Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, og
vær sikker på, at du har forstået indholdet, før du
anvender eller vedligeholder maskinen.

Hvis du har mistet betjeningsvejledningen, kan du
rekvirere en ny hos forhandleren.

Sørg for at overholde alle sikkerhedsvejledninger, så
du ikke beskadiger dig selv eller andre omkring dig.

Kontroller, at maskinen er i god stand, før du tager
den i brug.

Kontroller, at alt beskyttelsesudstyr er monteret
korrekt, før du tager maskinen i brug.

Stop motoren, og vent, indtil alle roterende dele er
standset fuldstændigt, før du servicerer, justerer
eller renser maskinen.

Start ikke motoren på steder med dårlig udluftning.

Kontroller, at der ikke opholder sig personer i
nærheden af maskinen, når du starter og anvender
maskinen.

Undgå at anvende maskinen på stejle skråninger,
hvor sikkerheden kan påvirkes.

Rengør maskinen for græs- og mosrester før
anvendelse.

Mærkat 8

Advarsel!

Udstødningsgasser: Visse dele af udstødnings-
gasserne og dele af køretøjets komponenter kan
indeholde eller udsende kemikalier, der af myndig-
hederne i Californien mistænkes for at kunne være
kræftfremkaldende og kunne forårsage fødsels-
skader eller anden reproduktiv skade. Motoren
udleder kulmonoxid, der er en giftig og farveløs gas.
Anvend kun maskinen på steder med god udluft-
ning.

Mærkaternes betydning

Mærkat 7

Så- og frøskema

Værdierne er omtrentlige. Frømængden afhænger af
den hastighed, maskinen betjenes ved. Jo hurtigere
maskinen kører, desto større afstand bliver der
mellem frøene.

Klargøring af plænen

• Slå græsset, så det er ca. 1-1,5 cm (1/2”)
kortere end normalt.

• Undlad at vande plænen før såning.

• Fjern laget af dødt og afslået græs (filt).

• Luft plænen med en plænelufter med
udstansningsfunktion.

• Gød plænen.

Anbefalinger ved såning og frøsætning

• For at opnå de bedste resultater skal du så i to
retninger med en adskillelsesvinkel på 45°.

• Vand plænen rigeligt umiddelbart efter, og
fortsæt med at vande moderat i 10-14 dage, så
jorden forbliver fugtig.

• Når græsset begynder at spire, skal du vande
sporadisk for at fremme rodvæksten.
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SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs vejledningen grundigt igennem, før du starter
maskinen.

                          ADVARSEL!
Maskinens oprindelige design må under
ingen omstændigheder ændres uden
producentens skriftlige tilladelse.
Sådanne ændringer kan ikke blot
påvirke maskinens ydeevne og
holdbarhed, men kan også udgøre en
sikkerhedsrisiko for operatør og
tilskuere. Uautoriserede ændringer af
maskinens design kan medføre, at
producenten friholdes for ansvar for
person- og tingsskader, der måtte opstå
som følge heraf. Ændringer af maskinen
uden producentens skriftlige tilladelse
kan medføre bortfald af garantien.

Generel anvendelse

Formålet med denne vejledning er at hjælpe
dig med at anvende din Husqvarna-maskine
sikkert og give dig oplysninger om
vedligeholdelse af maskinen. Læs vejledningen
grundigt igennem, før du tager maskinen i brug.

Hvis du er i tvivl om maskinens sikkerhed,
efter at du har læst vejledningen, må du ikke
tage maskinen i brug. Kontakt din forhandler,
hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Disse sikkerhedsanvisninger beskriver kun
grundlæggende sikkerhedsspørgsmål. Det ville
være umuligt at beskrive alle de potentielle
faresituationer, der kan opstå under anven-
delse af maskinen. Du kan imidlertid forebygge
ulykker ved at bruge din sunde fornuft.

Du kan rekvirere ekstra eksemplarer af
betjeningsvejledningen hos forhandleren.

• Læs vejledningen grundigt igennem, og
vær sikker på, at du har forstået indholdet,
før du anvender eller vedligeholder
maskinen. Hvis operatøren ikke kan læse,
er det ejerens ansvar at forklare
vejledningens indhold for vedkommende.

• Følg alle sikkerhedsanvisninger. I modsat
fald kan der opstå alvorlige personskader.

• Alle regler vedrørende generel sikkerhed,
arbejdssikkerhed og trafiksikkerhed skal
altid overholdes.

• Alle operatører skal uddannes i
anvendelse af maskinen. Ejeren er
ansvarlig for at uddanne operatørerne.

• Kontakt et autoriseret Husqvarna-
værksted, hvis der skal udføres service-
og reparationsarbejde, der ikke er
beskrevet i denne vejledning.

VIGTIGE OPLYSNINGER!
Undlad at anvende maskinen, før du har
læst betjeningsvejledningen grundigt
igennem og forstået indholdet. Det
vedligeholdelses- og justeringsarbejde,
der ikke er beskrevet i denne vejledning,
skal udføres på et autoriseret
Husqvarna-værksted.

8011-040
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SIKKERHEDSANVISNINGER

• Husqvarnas originale reservedele er
designet og specificeret med henblik på at
sikre høj kvalitet og korrekt montering, så
der opnås optimal holdbarhed og levetid.
Af sikkerhedsmæssige årsager bør du
derfor udelukkende anvende originale
Husqvarna-reservedele.

• Kontroller, at alle sikkerhedsmærkater
sidder korrekt. Se i kapitlet ”Symboler og
mærkater”.

• Lær at anvende maskinen og
betjeningsudstyret korrekt, og lær
sikkerhedsmærkaterne udenad.

• Anvend udelukkende maskinen i forbin-
delse med såning og mosfjernelse i plæ-
ner.  Maskinen er ikke beregnet til anden
brug.

• Kontroller, at maskinen er i god stand, før
du tager den i brug (se i kapitlet
”Vedligeholdelse/Vedligeholdelsesskema”).

• Anvend kun maskinen i dagslys eller
under andre gode lysforhold. Hold
maskinen på sikker afstand af huller og
andre ujævnheder i terrænet. Bemærk
ligeledes andre potentielle risici.

• Sørg for, at maskinen udelukkende betjenes
af voksne, der er uddannet i brugen af den.

• Lad aldrig børn og personer uden
tilstrækkelig uddannelse anvende eller
servicere maskinen. National lovgivning
kan indeholder bestemmelser om
operatørens alder.

• Folk og dyr kan distrahere dig og få dig til
at miste kontrollen over maskinen. Du bør
derfor altid være koncentreret om og
fokuseret på den aktuelle opgave.

• Lad aldrig maskinen ude af syne, mens
motoren er tændt.

• Sørg for, at der altid opholder sig personer
i nærheden, når du anvender maskinen,
så de kan ringe efter hjælp, hvis der skulle
opstå en ulykke.

• Maskinen er kun testet og godkendt med
det udstyr, som leverandøren har leveret
og anbefalet.

Udsættelse for store vibrationer kan
medføre cirkulations- og nerve-
forstyrrelser, især hos mennesker med
forringet blodcirkulation. Kontakt din
læge, hvis du mærker symptomer, der
kunne være forårsaget af sådanne vibra-
tioner. Blandt de mest almindelige
symptomer kan nævnes lammelser,
smerte, nedsat muskelkraft, ændret
hudfarve og ubehagelig dirren. Disse
symptomer forekommer hyppigst i
fingre, hænder og håndled.

                         ADVARSEL!
Motoren kan blive meget varm. Sluk
motoren, og vent med at berøre motoren,
indtil alle dele er afkølet, da du i modsat
fald kan blive forbrændt.

                            ADVARSEL!
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SIKKERHEDSANVISNINGER

Klargøring

• Sørg for, at du altid har førstehjælpsudstyr
ved hånden, når du anvender maskinen.

• Sørg for, at der ikke befinder sig personer i
nærheden af maskinen, når du starter
motoren, aktiverer gearet eller betjener
maskinen.

• Sørg for, at dyr og mennesker befinder sig
på sikker afstand af maskinen.

• Rengør området for genstande såsom
sten, legetøj, ståltråd m.m., der kan blive
fanget af maskinens bevægelige dele og
slynget ud.

• Lokaliser alle faste genstande i jorden,
herunder sprinklersystemer, pæle,
vandhaner, fundamenter til tøjsnore m.m.
Kontroller ligeledes plænens overflade for
skjulte kabler eller lignende. Kør altid uden
om sådanne genstande. Kør aldrig
maskinen hen over sådanne genstande.

• Kontroller, at alle beskyttelsesplader og
beskyttelseskapper er i hel stand og
monteret korrekt, før du tager maskinen
i brug.

• Sørg for, at tøj, hår og smykker ikke kan
blive fanget af maskinens bevægelige
dele.

• Anvend aldrig maskinen uden fodtøj. Brug
altid passende beskyttelsessko med
skridsikker sål og eventuelt stålsnuder.

• Brug godkendte høreværn, når du
anvender maskinen. Få din forhandler til at
anvise et par godkendte høreværn.

                         ADVARSEL!
Brug altid godkendt beskyttelsestøj og
godkendt beskyttelsesudstyr, når du
anvender maskinen. Beskyttelsestøj og
beskyttelsesudstyr kan ikke eliminere
risikoen for skader, men kan reducere
omfanget af eventuelle skader. Få din
forhandler til at anvise det
beskyttelsestøj og beskyttelsesudstyr,
som Husqvarna har godkendt.

8011-198

8011-292
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Drift

• Undlad at anvende maskinen i vinkler på
mere end 20°. Vi anbefaler, at du anvender
maskinen på tværs af skråninger og ikke
op og ned af sådanne. På den måde opnås
et mere jævnt resultat. Undlad at anbringe
maskinen på et skråt underlag uden
opsyn.

• Undlad at anvende maskinen, hvis du
føler dig træt eller har drukket alkohol, eller
hvis du tager andre rusmidler eller
medicin, der kan påvirke dit syn, din
dømmekraft eller din koordineringsevne.

• Anvend aldrig maskinen indendørs eller på
steder med dårlig udluftning.

• Undlad at anvende maskinen på andre
underlag end græs.

• Sørg for, at du står godt fast, når du
anvender maskinen, især når du kører
baglæns. Gå altid stille, og løb aldrig med
maskinen. Anvend aldrig maskinen på en
våd plæne. I modsat fald risikerer du at
glide.

• Undgå at berøre maskinens bevægelige
dele.

• Undgå at berøre maskinens skærende
dele.

• Tag farten af, og vær særlig forsigtig på
skråninger. Sørg for at anvende maskinen i
de anbefalede retninger på skråninger.
Vær forsigtig, når du arbejder i nærheden
af stejle skråninger.

• Rygning, åben ild og gnister i nærheden af
maskinen er strengt forbudt. Benzin er
utrolig brændbar, og uforsigtighed i
omgangen med benzin kan medføre
personskade eller brand.

• Stop maskinen, og kontroller udstyret, hvis
du kører over eller ind i noget. Foretag
eventuelle reparationer, før du fortsætter.

• Uanset hvad der sker, skal du altid
parkere maskinen på et plant underlag,
sætte den i frigear, slukke motoren og
vente, indtil alle bevægelige dele er
stoppet, før du forlader maskinen.

SIKKERHEDSANVISNINGER

Undgå at berøre maskinens bevægelige dele.

Rygning i nærheden af maskinen er strengt forbudt.

Udstødningsgasser er giftige. Lad aldrig motoren køre
inden døre.

8011-041

8011-091

8011-289

                          ADVARSEL!
Udstødningsgasser: Visse dele af
udstødningsgasserne og dele af køretøjets
komponenter kan indeholde eller udsende
kemikalier, der mistænkes for at kunne
være kræftfremkaldende og kunne forår-
sage fødselsskader eller anden reproduk-
tiv skade. Motoren udleder kulmonoxid, der
er en giftig og farveløs gas. Anvend kun
maskinen på steder med god udluftning.
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SIKKERHEDSANVISNINGER

Børn

Der kan opstå alvorlige ulykker, hvis du ikke holder øje
med børn, der befinder sig i nærheden af maskinen.
Du kan aldrig forvente, at børn forbliver på det sted,
hvor du har bedt dem om at opholde sig.

• Hold børn væk fra maskinen.

• Hold børn væk fra arbejdsområdet og under tæt
opsyn af en voksen.

• Hold godt øje med børn, og afbryd maskinen,
hvis der kommer børn ind i arbejdsområdet.

• Lad aldrig børn betjene maskinen.

• Vær særlig forsigtig omkring hjørner, buske, træer
og andre genstande, der kan blokere dit udsyn.

Hold børn væk fra arbejdsområdet.

Hold børn væk fra maskinen.

Vi anbefaler, at maskinen løftes af to personer.

Flytning/transport

• Når du skal dreje og manøvrere maskinen, skal
du trykke håndtaget ned og aktivere de bageste
hjul.

• Afbryd motoren, og lad den afkøle i mindst
2 minutter, før du flytter maskinen.

• Vip håndtaget ned, hvis maskinen er forsynet
med et sammenklappeligt håndtag.

• Sørg for at anvende sikre løfte- og
flytteteknikker, når du læsser/losser maskinen.

• Vi anbefaler, at maskinen løftes af to personer.

• Fastgør maskinen med godkendt udstyr såsom
spændebånd, kæder eller reb. Kontroller altid, at
du overholder gældende færdselsregler, før du
transporterer maskinen.

Opbevaring

• Lad motoren afkøle, før du opbevarer
maskinen. Opbevar aldrig maskinen i
nærheden af åben ild.

• Opbevar maskinen med benzinventilen
lukket.

• Opbevar maskinen og benzinen, så der ikke
er risiko for, at benzin og dampe kan komme i
kontakt med ild eller gnister fra elektriske
maskiner, elektriske motorer, relæer,
kontakter, kedler eller lignende.

• Opbevar maskinen i et aflåst rum, så den er
beskyttet mod børn og voksne, der ikke er
uddannet i brug af maskinen.

8011-090

8011-038

8011-039
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SIKKERHEDSANVISNINGER

Påfyld aldrig benzin inden døre.

Benzinsystem

Luk benzinventilen.

• Opbevar kun benzinen i godkendte
beholdere.

• Afmonter aldrig benzindækslet, og fyld
aldrig benzin på maskinen, når motoren
kører.

• Stop altid maskinen, før du fylder benzin
på.

• Ryg aldrig, når du fylder benzintanken, og
påfyld aldrig benzin i nærheden af gnister
og åben ild.

• Påfyld aldrig benzin inden døre.

                                 ADVARSEL!
Benzin og benzindampe er giftige og
meget brandfarlige. Vær særlig forsigtig
i omgangen med benzin, da uforsigtighed
kan medføre personskade eller brand.

• Før du starter maskinen efter
benzinpåfyldning, skal du flytte den mindst
3 meter (10 fod) fra påfyldningsstedet.

• Afbryd benzintilførslen før opbevaring og
transport.

• Hvis benzinsystemet lækker, må du ikke
starte motoren, før problemet er blevet
afhjulpet.

Påfyldning af benzin er altid risikabelt.

• Kontroller benzinstanden, før du tager
maskinen i brug, og sørg for, at der er
tilstrækkelig plads, til at benzinen kan
udvides, da varmen fra motoren og solen i
modsat fald kan udvide benzinen, så den
flyder over.

• Undgå at overfylde tanken. Hvis du spilder
benzin på maskinen, skal du tørre det op
og vente, indtil resten er fordampet, før du
starter motoren. Hvis du spilder benzin på
dit tøj, skal du straks gå ind og skifte.

8011-037

8011-036

8011-019
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SIKKERHEDSANVISNINGER

Afbryd tændrørskablet, før du udfører eventuelt
reparationsarbejde.

Vedligeholdelse

• Foretag aldrig justeringer, mens motoren
kører.

• Sæt maskinen i frigear, sluk for motoren, og
vent, indtil alle bevægelige dele er stoppet
fuldstændigt, før du justerer, vedligeholder
eller rengør maskinen.

• Afbryd tændrørskablet, før du udfører
eventuelt reparationsarbejde.

• Hold alle dele i god stand, og kontroller, at
alle møtrikker, skruer m.m. er spændt
korrekt. Udskift slidte og ødelagte mærkater.

• Vær forsigtig, når du kontrollerer de
skærende dele. Bær altid handsker, når du
udfører vedligeholdelsesarbejde.

• Lad aldrig personer uden tilstrækkelig
uddannelse anvende eller servicere
maskinen.

• Parkér altid maskinen på et plant underlag,
før du udfører vedligeholdelses- og
justeringsarbejde.

• Skil aldrig motoren ad. Dette kan medføre, at
garantien bortfalder. Kontakt forhandleren,
hvis du har spørgsmål til service og garanti.
Følg alle vedligeholdelsesvejledninger.

• Undlad at ændre regulatorernes indstillinger,
og undgå at anvende maskinen ved
unødvendigt høje omdrejningstal. Hvis
motoren køres ved for høje omdrejningstal,
kan maskinens komponenter blive ødelagt.

• Undlad at ændre sikkerhedsudstyret.
Kontroller jævnligt udstyret, så du ved, at det
fungerer korrekt. Anvend ikke maskinen,
hvis sikkerhedsudstyret er defekt eller
afbrudt.

• Lyddæmperen er designet med henblik på at
holde støjemissionerne på et godkendt niveau
og beskytte operatøren mod udstødningsgas-
ser. Motorens udstødningsgasser er utroligt
varme og kan danne gnister, der kan forår-
sage brand og forbrænde operatøren.

• Anvend aldrig maskinen, hvis lyddæmperen
er defekt.

• Reducer brandfaren ved at fjerne græs,
blade og andet kvas, der har sat sig fast i
maskinen.

Hold maskinen ren.

                             ADVARSEL!
Vent med at udføre eventuelt vedlige-
holdelsesarbejde på maskinen, indtil alle
bevægelige dele er fuldstændig standset.

Sluk for motoren, og afbryd tændrør-
skablet.

8011-027

8011-121
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PRÆSENTATION

Præsentation

Tillykke med dit nye førsteklasses produkt!
Denne betjeningsvejledning indeholder en
beskrivelse af Husqvarnas vertikalskærer.
Maskinen fås i én grundlæggende udførelse –
DT22.

Maskinen er forsynet med en firecylindret
Honda-motor med 5,5 hk.

DT22 kan forsynes med en opsamlerpose.
Opsamlerposen fås som tilbehør hos alle
autoriserede Husqvarna-forhandlere. Posen er
meget nem at montere (se i kapitlet
”Monteringsvejledning/Monteringsvejledning,
opsamlerpose”.

DT22 kan forsynes med et frømagasin.
Frømagasinet fås som tilbehør hos alle
autoriserede Husqvarna-forhandlere.
Magasinet er meget nemt at montere
(se i kapitlet ”Monteringsvejledning/
Monteringsvejledning, frømagasin SD 22”.)

Du kan ikke anvende opsamlerposen og
frømagasinet samtidigt.

DT02

DT22RF

DT03
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PRÆSENTATION

Hovedkomponenter og betjeningsinstrumenter

1. Motor

2. Dybdereguleringsskrue med dybdelås

3. Dybdereguleringsgreb

4. Greb til sammenklappeligt håndtag

5. Koblingsarm

6. Håndtag

DT04

1

2

34

5

6

4
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PRÆSENTATION

Motor

De udvendige motorkomponenter og
betjeningsinstrumenter

1. Gasspjældsregulator

2. Starter

3. Starthåndtag

4. Benzinventil

5. Choker

6. Luftfilter

7. Tændrør

8. Lyddæmper

11. Oliepind, motor

12. Olieaftapningsskrue, motor

13. Oliestandsmåler

14. Motorkontakt

15. Benzintank

16. Benzindæksel

Gasspjældsregulator

Gasspjældsregulatoren kontrollerer motorens
hastighed.
Billedet viser gasspjældsregulatoren indstillet i
mellemste position. Hvis grebet skubbes mod
venstre, øges hastigheden, og hvis det
skubbes mod højre, reduceres hastigheden.
Hvis grebet skubbes helt til højre, går motoren
i tomgang. Hvis motoren standser i tomgang,
kan tomgangshastigheden justeres (se i
kapitlet ”Vedligeholdelse/Tomgangsjustering”.

8011-034

8011-252

111213

14

15

16

1

2
34

5

6

7

8

8011-043
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PRÆSENTATION

Starthåndtag

Hvis starthåndtaget anvendes forkert, kan
starteren blive beskadiget. Rul aldrig startsnoren
omkring hånden.

Træk forsigtigt startsnoren ud, indtil tandhjulene går
i indgreb. Træk aldrig startsnoren helt ud, og slip
aldrig startsnoren i udtrukket position.

Benzinventil

Benzinventilen åbner og lukker forbindelsen imellem
tanken og karburatoren.

Billedet viser tanken med lukket ventil. For at åbne
ventilen skal grebet drejes helt mod højre. Der
findes ikke nogen mellemposition.

Luk for ventilen, når du ikke anvender maskinen,
så karburatoren ikke druknes.

Benzinventilen er forbundet med en oliekop. Du kan
finde yderligere opløsninger om rengøring af denne i
kapitlet ”Vedligeholdelse/Rengøring af oliekop”.

Choker

Chokeren åbner og lukker chokerspjældet i
karburatoren. Chokeren anvendes kun ved
koldstart af motoren.

Billedet viser chokerspjældet i åben position. For at
lukke spjældet, skal grebet drejes helt mod venstre.
Spjældet kan også anbringes i mellempositioner.
Når motoren starter, kan du langsomt skubbe
grebet mod højre, så længe motoren fortsætter med
at køre jævnt. Hvis du glemmer at justere chokeren,
kører motoren ujævnt og producerer mørk røg.

Dette kan medføre et forøget benzinforbrug.

Luftfilter

Motorens luftfilter sidder under motorkappen. Det
består af et forfilter i skumgummi og en papirfilter-
patron. Du kan finde yderligere oplysninger om
rengøringen af disse i kapitlet ”Vedligeholdelse/
Udskiftning af luftfilter”. Hvis du anvender maskinen
med et beskidt luftfilter, vil motoren køre ujævnt, og
der vil forekomme de samme symptomer, som når
du glemmer at justere chokeren (se ovenfor).
Motoren kan også være vanskelig at starte.

8011-044

8011-036

8011-035

8011-028

Starter

Starteren er af typen Magnapull med returfjeder.
Hvis du skal udskifte returfjederen eller startsnoren,
skal du kontakte et autoriseret serviceværksted.
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OFFOFF

ONON

PRÆSENTATION
Tændrør

Motorens tændrør sidder under tændrørshætten. Når
du udfører servicearbejde, er det vigtigt, at motoren
ikke kan starte utilsigtet. Du skal derfor altid afbryde
tændrørshætten fra tændrøret. Tændrørshætten er
forsynet med et særligt håndtag, så du ikke trækker i
tændrørskablet (se billedet).

Tændrørstypen fremgår af kapitlet ”Tekniske data”.

Servicevejledningen finder du i kapitlet
”Vedligeholdelse/Tændingssystem”.

Lyddæmper

Motorens lyddæmper er forsynet med et varmeskjold.
Alligevel bliver den varm under drift. Undgå at berøre
lyddæmperen, når den er varm. Dette kan forårsage
brandskader.

Oliepind

Oliepinden til krumtaphusets olietank sidder foran på
motoren. Du påfylder olie i det hul, hvor oliepinden sidder.

Når du kontrollerer oliestanden, skal oliepinden ikke
være skruet i. Maskinen skal parkeres på et plant
underlag med motoren slukket. Kør aldrig motoren
uden oliepinden monteret. Motoren er forsynet med
en elektronisk oliestandssikring. Den afbryder
motoren, så denne ikke kan startes, hvis oliestanden
bliver for lav. Du bør imidlertid ikke sætte din fulde lid
til oliestandssikringen, men derimod kontrollere
oliestanden jævnligt med oliepinden.

Til normalt brug anbefaler vi SAE 10W-30-motorolie,
service SF-SG (se også i kapitlet ”Smøring/Motorolie”.

Olieaftapningsskrue

Olieaftapningsskruen til krumtaphusets olietank
sidder foran på motoren.

Motorkontakt

Motorkontakten afbryder motoren. Billedet viser
motorkontakten i slukket position (OFF) (elsystemet
er kortsluttet). Før du kan starte motoren, skal
kontakten først anbringes i tændt position (ON).

VIGTIGE OPLYSNINGER!
Brugt motorolie er sundhedsskadelig og må
ifølge gældende bestemmelser ikke udledes på
jorden eller i naturen. Den skal altid bortskaffes
på et værksted eller en egnet losseplads. Undgå
at berøre brugt motorolie, og vask eventuelt
spildt olie væk med vand og sæbe.

8011-027

8011-026

8011-020

8011-021
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PRÆSENTATION

Benzintank

Under tanken sidder et benzinfilter, der er
forbundet med benzinventilen. Tanken kan
fyldes med 3,6 liter (0,95 US Gal.) på
modellen DT22.

Benzinpåfyldning

Læs sikkerhedsanvisningerne igennem, før
du fylder benzin på maskinen.
Hold benzinen og benzintanken rene. Fyld
aldrig maskinen med uren benzin. Kontroller,
at benzindækslet er fuldstændig lukket, og at
pakningen ikke er beskadiget, især før du
vasker maskinen.

Anvend blyfri benzin med mindst 86 oktan.
Anvend aldrig benzin blandet med totaktsolie.
For ethanol- og methanolholdig benzin gælder
følgende:

Maks. tilladte ethanolmængde: 10 %
(volumen).

Maks. tilladte methanolmængde: 5 %
(volumen).

Maks. tilladte MTBE-mængde (methyl-tertiær-
butylether): 15 % (volumen).

Hvis motoren ”sluger benzin” ved normal
belastning, kan den blive ødelagt. Skift benzin.
Hvis dette ikke hjælper, skal du kontakte et
autoriseret værksted.

Fyld aldrig tanken helt op. Sørg for, at der er
tilstrækkelig plads, til at benzinen kan udvides
under opvarmning.

8011-019

                            ADVARSEL!
Benzin er letantændelig. Vær altid
forsigtig, og fyld kun tanken udendørs.
(Se sikkerhedsanvisningerne).
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PRÆSENTATION

Skæreenhed

Dybdereguleringsgreb

Anvend dybdereguleringsgrebet til at hæve og
sænke klingerne, afhængigt af om maskinen
skal arbejde eller transporteres. Når grebet er
vippet op, er klingerne i arbejdsposition.
Klingerne skal gå mellem 1/8" og 1/4" ned i
jorden med en maks. dybde på 1/2".
Producentens anbefalede læggedybde fremgår
af posen med frø.

Dybdereguleringsskrue

Skruen anvendes til at justere klingernes
skæredybde. Hvis du drejer skruen mod uret,
øges skæredybden. Skruen kan forsynes med
en underlagsskive fra fabrikken, så klingerne
ikke skærer for dybt. Når klingerne bliver slidt,
kan du fjerne skiven og anbringe den under
dybdelåsen, indtil der monteres nye klinger.

Dybdelås

Dybdelåsen under dybereguleringsskruen
anvendes til at fastlåse skruen, så dens
position ikke ændres af maskinens vibrationer.
Du skal løsne låsen ved at dreje den mod uret,
før du kan indstille dybdereguleringsskruen.
Fastgør dybdereguleringsskruen med
dybdelåsen, når du har indstillet den.

Kobling

Koblingen spænder drivremmen og aktiverer
klingernes tandhjul. Når koblingsarmen trykkes
ind mod håndtaget, begynder klingerne at
rotere. Hold koblingsarmen fast, når du
arbejder, så drivremmen ikke glider.

DT03

DT05

DT08

DYBDE-
REGULERINGS-
SKRUE

DYBDELÅS



21

PRÆSENTATION
Klingeeksempler

Slagler

Filt er det tætte lag af afklip, rødder og
stængler, der dannes mellem jorden og
plænens underlag. I takt med at der dannes filt,
forhindres vand, luft og gødning i at blive
absorberet af jorden. Dette medfører et
overfladisk rodnet, der er sårbart over for tørke
og frost. Overdrevet meget filt skaber også et
ideelt miljø for insekter og plænesygdomme.
Oprivning med slagler fjerner dette filtlag og
gør din plæne sund. Slagler giver den bedst
tænkeligt mos- og filtfjernelse af alle de
tilgængelige klinger.

Delta-klinger

Delta-klingerne blev primært skabt med henblik
på tilsåning af eksisterende plæner. De sikrer, at
græsfrøene lægges effektivt i jorden. Dette er
en nem og pålidelig metode til genopfriskning af
dårlige plæner. Delta-klingen kan også anven-
des til vertikalskæring af tætte græsplæner og
til åbning af jorden, så den får ilt, vand, nærings-
stoffer og andre kemikalier. Delta-klingen er
også velegnet til anvendelse på skråninger,
terrasser og jordtyper med højt lerindhold, hvor
erosion er et problem. Klingerne skal gå mellem
1/8" og 1/4" ned i jorden med en maks. dybde
på 1/2". Producentens anbefalede læggedybde
fremgår af posen med frø.

Fjedertænder

Velegnet til ældre plæner, der ikke har brug for
fuldstændig renovering, men derimod for
vertikalskæring (tørre områder, svampe m.m.).
Fjedertænder er designet med henblik på at
plukke dødt græs op og kæmme plænen uden
at oprive eller beskadige det eksisterende
rodnet. Takket være de fleksible tænder
kæmmes plænen kun i en dybde på 0,5 cm, så
rodnettet ikke bliver berørt. Fjedertænder
sikrer en mere skånsom kæmning end slagler.

Indstilling af klingedybde

Klingerne hæves og sænkes med
dybdereguleringsgrebet, der sidder på højre
side af maskinen. Skruen foran på grebet
fastlægger dybden. Hvis du drejer skruen mod
uret, øges klingedybden. DT03
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DRIFT

Start af motor

Kontroller, at du har udført alle de daglige
vedligeholdelsesarbejder, der er beskrevet i
vedligeholdelsesskemaet. Kontroller, at der er
tilstrækkelig benzin i tanken.

Benzinventil

Åbn benzinventilen. Drej grebet helt mod højre.

Choker

Når du starter motoren i varm tilstand, skal
grebet stå helt til højre (se billedet).

Når du starter motoren i kold eller delvis varm
tilstand, skal grebet stå helt eller delvist til
venstre.

Skub grebet tilbage mod højre, når motoren er
startet. Når motoren er kold, er det en god ide
at skubbe grebet tilbage i små trin. Find den
position, hvor motoren kører jævnt.

Gasspjældsregulator

Indstil gasspjældet, så det er ca. 1/3 åbent. Det
betyder, at spjældet skal stå 1/3 væk fra
endestoppet.

Motorkontakt

Drej motorkontakten med uret over på
positionen ON.

8011-072

8011-035

8011-034

8011-071

OFFOFF

ONON
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OFFOFF

ONON

DRIFT
Starthåndtag

Hvis starthåndtaget anvendes forkert, kan
starteren blive beskadiget. Rul aldrig
startsnoren omkring hånden.

Træk forsigtigt startsnoren ud, indtil
tandhjulene går i indgreb. Træk derefter hurtigt i
starthåndtaget. Træk aldrig startsnoren helt ud,
og slip aldrig startsnoren i udtrukket position.

Slukning af motor

Hvis motoren har været kørt helt ud, skal du
lade den køre ved lav hastighed imellem 30
sekunder og 1 minut.
Motorkontakt

Drej motorkontakten mod uret over på
positionen OFF.

Benzinventil

Luk benzinventilen. Drej grebet helt mod
venstre (se billedet).

Gasspjældsregulator

Juster motorens hastighed ved hjælp af
gasspjældet. Hvis grebet skubbes til venstre,
øges hastigheden, og hvis det skubbes til
højre, reduceres hastigheden.

8011-044

8011-034

8011-026

8011-036
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VIGTIGE OPLYSNINGER!
Riv plænen grundigt.
Marker alle store sten og andre faste
genstande.
Vær særlig opmærksom på skjulte kabler
og lignende i overfladen af plænen.

DRIFT
Før start

• Slå plænen, så den er 1/2" kortere end
normalt.

• Lad plænen tørre. Hvis plænen behandles i
våd tilstand, kan det sunde græs blive
beskadiget.

Afslutning

• Fjern alt afskåret filt fra plænen, og
komposter/bortskaf det.

• Blandt de øvrige metoder, der kan være
med til at forbedre din plæne, kan nævnes
luftning og gødskning.

DT03

DT06

DT05

Start

•     Indstil dybdereguleringsgrebet i arbejdsposition.

• Når du skal aktivere koblingsarmen i tæt
filt, skal du løfte forhjulene let og derefter
presse koblingsarmen ind mod håndtaget.
Hold koblingsarmen ind mod håndtaget, og
sænk forsigtigt maskinen ned på plænen.

• Afprøv effekten på et mindre område ved
lav hastighed.

• Hvis motorens hastighed falder markant, er
dybdereguleringsskruen indstillet for lavt.
Drej skruen med uret.

• Hvis maskinen springer fremad, er
dybdereguleringsskruen indstillet for lavt.
Kontroller plænen for sten og andre
genstande. Drej derefter skruen med uret.

• Fastgør dybdereguleringsskruen med
dybdelåsen, når du har indstillet den.

SLAGLER ELLER FJEDERTÆNDER:

• Slagler eller fjedertænder: Indstil klinge-
/tanddybden på et plant underlag såsom
et fortov eller en indkørsel, så klingerne/
fjedrene netop rører underlaget.

• Delta-klinger: Klingerne skal gå mellem
1/8" og 1/4" ned i jorden med en maks.
dybde på 1/2". Producentens anbefalede
læggedybde fremgår af posen med frø.

• Plæner med en filtdybde på mere end 2
cm skal behandles to gange om året
(forår og efterår), så rodnettet ikke
ødelægges på ældre plæner.
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Kontroller oliestanden i motoren 34
Udskift motorolien 1) 34
Kontroller luftfilteret 25
Rengør luftfilteret 2) 25
Udskift luftfilterpatronen 2) 25
Rengør oliekoppen til benzinsystemet 26
Kontroller og rengør tændrøret 27
Udskift tændrøret 27
Kontroller tomgangshastigheden 26
Kontroller og juster ventilspillet4) -
Rengør benzintanken 4) -
Kontroller benzinslangerne, og udskift dem om nødvendigt 4, 5) -
Kontroller koblingen og koblingskablet -
Kontroller låseskiverne til slaglerne -
Kontroller mærkaterne og advarselsskiltene -
Kontroller hullerne i frømagasinet -
Kontroller drivremmen for slitage og stramning 28
Kontroller klingerne for slitage 29
Kontroller chassiset, boltene og skruerne -
Kontroller doseringsarmen på frømagasinet -
Kontroller kablernes montering på frømagasinet -
Smøring (se smøringsskemaet)

VEDLIGEHOLDELSE

3/50 6/100

Side

1/25

Vedligeholdelse

Daglig
vedlige-
holdelse
før start

Vedligeholdelsesintervaller
(måneder/timer)

                                                ADVARSEL!
Du må ikke udføre servicearbejde på motoren eller maskinen, medmindre:
• Motoren er slukket.
• Tændingskablet er blevet afbrudt fra tændrøret.
• Maskinen er sikkert parkeret på et plant underlag, hvor den ikke

kan vælte eller begynde at rulle.

    = Beskrevet i denne vejledning.
    = Ikke beskrevet i denne vejledning.

1) Skal udskiftes første gang efter 20 timers drift. 2) Under støvede forhold skal der foretages vedligeholdelse med kortere
mellemrum. 3) Hvis maskinen anvendes dagligt, skal den smøres to gange om ugen. 4) Skal udføres af et autoriseret værksted.
5) Skal udføres hvert andet år.

12/300

Vedligeholdelsesskema

Følgende er en liste over de vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres på maskinen. Hvis du har
spørgsmål til punkter, der ikke er behandlet i denne vejledning, skal du kontakte et autoriseret
værksted.
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Udskiftning af luftfilter

Hvis motoren virker svag, afgiver sort røg eller
kører ujævnt, er luftfilteret muligvis tilstoppet.
Det er derfor vigtigt at rense og udskifte
luftfilteret jævnligt (det korrekte serviceinterval
fremgår af vedligeholdelsesskemaet).

Luftfilteret rengøres/udskiftes på følgende
måde:

1. Løsn vingemøtrikken, og løft skjoldet af
luftfilteret.

2. Fjern skumgummifilteret, og gengør det
med et mildt rengøringsmiddel.

Pres det tørt med en tør klud.

Væd det med ny motorolie. Bind en
absorberende klud omkring filteret, og pres
den overskydende olie ud.

VEDLIGEHOLDELSE

4. Genmonter luftfilteret på følgende måde:

Kom papirfilteret tilbage i luftfilterhuset,
og spænd vingemøtrikken.

5. Genmonter forfilteret uden på papirfilteret.

6. Genmonter skjoldet omkring luftfilterhuset.

VIGTIGE OPLYSNINGER!
Luftfilteret må ikke rengøres med en
trykluftpistol med et tryk på mere end
2 bar (30 PSI).
Papirfilteret må ikke vaskes.
Papirfilteret må ikke olieres.

                               ADVARSEL!
Lad udstødningssystemet afkøle, før du
udfører servicearbejde på det. Risiko for
brandskader.

3. Afmonter vingemøtrikken i luftfilteret, og tag
papirfilteret ud. Bank papirfilteret imod en
fast overflade for at fjerne støvet. Hvis
luftfilteret stadig er snavset eller eventuelt
beskadiget, skal det udskiftes.

8011-028

8011-030

8011-031

8011-032
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Rengøring af oliekop

1. Luk benzinventilen.

Tomgangsjustering

1. Start motoren, og lad den køre, indtil den når
en normal driftstemperatur.

2. Indstil gasspjældsregulatoren i
tomgangsposition eller sådan, at motoren
kører ved lavest mulige hastighed.

3. Drej tomgangsskruen (1), så motorens tom-
gangshastighed ligger på 1250-1600 omdr./min.

4. Øg tomgangshastigheden med
gasspjældsregulatoren, og skub denne
tilbage i tomgangsposition. Kontroller
motorens hastighed igen.

                         ADVARSEL!
Risiko for kulmonoxid-forgiftning.
Foretag altid tomgangsjusteringen
udendørs.

VEDLIGEHOLDELSE

2 Løsn oliekoppen (2). Pas på, at o-ringen
ikke bliver væk (1).

3. Rengør oliekoppen og o-ringen i et
passende rengøringsmiddel (f.eks.
mineralsk terpentin), og tør dem forsigtigt.

4. Sæt o-ringen tilbage på plads, og
genmonter oliekoppen. Spænd den ved
middel kraft, så gevindet ikke bliver
ødelagt.

5. Drej benzinventilen over på ON, og
kontroller den for lækage. Hvis den
lækker, skal du udskifte o-ringen.

8011-036

8011-047

8011-053
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Tændingssystem

Motoren er forsynet med et elektronisk
tændingssystem. Det er derfor kun nødvendigt
at vedligeholde tændrøret.

Den anbefalede tændrørstype fremgår af
kapitlet ”Tekniske data”.

VEDLIGEHOLDELSE

VIGTIGE OPLYSNINGER!
Hvis du monterer en forkert tændrørstype,
kan motoren blive ødelagt.

1. Fjern tændrørshætten, og rengør området
omkring tændrøret.

2. Fjern tændrøret med en 21 mm (13/16”)
tændrørsnøgle.

3. Kontroller tændrøret. Udskift tændrøret,
hvis elektroderne er brændte, eller hvis
isoleringen er revnet eller ødelagt. Rengør
tændrøret med en stålbørste, hvis det skal
genbruges.

4. Mål gnistgabet med en bladsøger. Gabet
skal være mellem 0,7 og 0,8 mm (0,028-
0,031”). Juster om nødvendigt gnistgabet
ved at bøje sideelektroden.

5. Genmonter tændrøret med hånden, så
gevindet ikke bliver ødelagt.

VIGTIGE OPLYSNINGER!
Hvis tændrøret ikke er spændt korrekt, kan
det medføre overophedning og ødelægge
motoren. Hvis tændrøret spændes for
hårdt, kan gevindet i topstykket blive
ødelagt.

5. Når du har skruet tændrøret i gevindet
med hånden, skal du spænde det med en
tændrørsnøgle, så skiven trykkes
sammen. Et brugt tændrør skal drejes 1/8-
1/4 omgang ekstra, efter at det er skruet i
med hånden. Et nyt tændrør skal drejes
1/2 omgang ekstra, efter at det er skruet i
med hånden.

6. Genmonter tændrørshætten.

8011-054

8011-027
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VEDLIGEHOLDELSE
Skæreenhed

Kontrol af drivremmen

1. Lad motoren afkøle.

2. Afmonter tændrørskablet.

3. Fjern afskærmningen (se billedet) på venstre
side af maskinen.

4. Kontroller, at remmen løber i det korrekte spor
(remskiverne bør lede remmen i en lige linje).

5. Kontroller, at drivrem og remskiver ikke er
fedtede. Hvis dette er tilfældet, skal du forsøge
at rengøre dem med sprit. Hvis de har en
kraftig belægning, skal du sende maskinen på
et autoriseret værksted, der kan afhjælpe
olielækagen og udskifte drivremmen.

6. Kontroller drivremmen for revner, varmeskade
eller slitage. Hvis drivremmen viser tegn på
nogen af disse defekter, skal den udskiftes
(se under ”Udskiftning af drivrem”).

7. Kontroller, at drivremmens lede- og stramme-
udstyr ikke er for løst, og at det er korrekt
indstillet (se under ”Udskiftning af drivrem”).

8. Gemonter afskærmningen.

Udskiftning af drivrem

Drivremmen udskiftes på følgende måde:

1. Lad motoren afkøle.

2. Afmonter tændrørskablet.

3. Afmonter afskærmningen.

4. Afmonter den gamle drivrem.

5. Kontroller remskiverne for slitage, og udskift
dem om nødvendigt.

6. Kontroller remskivens placering i forhold til
rotorskiven, og juster om nødvendigt.
Drivremmen bør nu løbe i sporet.

7. Kontroller strammeskiven: Lejerne skal kunne
rotere frit og jævnt. Vippearmen på strammes-
kiven skal have et sideværts spillerum på
maks. 6,5 mm (0,25”) (se billedet). Udskift den
om nødvendigt.

8. Monter en ny drivrem ved at trække den over
den nederste skive og derefter over
motorskiven. Kontroller, at strammeskiven og
remstyret slutter uden for remløkken.

9. Juster om nødvendigt remstyret, og genmonter
afskærmningen.

DT06

DT07

8011-245

REMAFSKÆRMNING

8011-027
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VEDLIGEHOLDELSE

Slitage/Rotation/Udskiftning af slagler

I takt med at du anvender vertikalskæreren,
slides klingerne på skæresiden. Når dette
sker, reduceres deres skæreevne. Du kan
opnå en ny skæreside ved at vende
rotorakslen om (på den lange led). Denne
procedure kan gentages, indtil klingerne når
deres slitagegrænse (se billedet).

Du drejer rotorakslen på følgende måde:

A. Ny klinge

B. Slidt klinge

C. Efter drejning

3. Afmonter afskærmningen (se billedet).

4. Afmonter afskærmningen og skiverne fra
rotorakslen (se billedet).

5. Fjern de 6 lejebolte, så rotorakslen kan
frigøres.

6. Kontroller akslen, lejerne, klingelængden
og klingernes sikkerhedsclips og -skiver.

7. Drej akslen på den lange led.

8. Genmonter lejeboltene.

9. Genmonter skiven, og kontroller, at den er
på linje med topskiven.

10. Genmonter drivremmen.

11. Kontroller, at skiverne er på linje med
skiven på motorakslen. Drivremmen bør
nu løbe jævnt i sporet. Juster om
nødvendigt. Spænd skiverne.

12. Gemonter afskærmningen.

13. Genmonter tændrørskablet.

Vending af rotoraksel

1. Lad motoren afkøle.

2. Afbryd tændrørshætten.

VIGTIGE OPLYSNINGER!
Du kan kun anvende processen med at
vende rotorakslen om, hvis den er
forsynet med slagler.

8011-006

8011-027

DT06

REMAFSKÆRMNING

DT22 > 89 mm
(3,5”)
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VEDLIGEHOLDELSE
Udskiftning af slidte slagler

1. Lad motoren afkøle.

2. Afbryd tændrørshætten.

3. Vip maskinen fremad (se under afsnittet
”To-minutters-reglen”).

4. Afmonter og kassér fjederclipsene (1)
(låseskiver), der holder klingeakslen (2) på
plads (se billedet).

5. Kontroller klingeakslen, og genmonter det,
hvis det er bøjet eller slidt.

6. Skub klingeakslen ud mod midten. Klingerne
(4) og plastskiverne (3) falder nu af.

7. Monter de nye klinger, og udskift skiverne
om nødvendigt. Du kan se en oversigt
over de enkelte komponenter ved
udskiftning af klinger/skiver.

8. Monter nye fjederclips.

9. Gentag denne procedure på de tre sidste
aksler.

10. Genmonter tændrørskablet.

VIGTIGE OPLYSNINGER!
Når du vipper maskinen fremad, skal du
overholde ”To-minutters-reglen”.

8011-027

1

2

3
4
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Slitage/Udskiftning af fjedertænder

Tændernes længde reduceres med tiden som
følge af slitage. Når tænderne ikke længere
kan justeres, så de kæmmer 6 mm (1/4”) ned i
jorden, skal de udskiftes.

VEDLIGEHOLDELSE
Slitage/Udskiftning af delta-klinger

Klingernes længde reduceres med tiden som
følge af slitage. Når klingerne er slidt ned med ca.
19 mm (3/4"), vil klingerne måle omkring 64 mm
(2 1/2") på det længste sted, og de skal derfor
udskiftes.

Fjedertænder kan udskiftes med en ½”
topnøgle, uden at rotorskaftet skal afmonteres.
Fjern skruen, og udskift fjedertanden med
topnøglen. Monter den nye tand, før du fjerner
tanden på den modsatte side.

Det er muligt at udskifte delta-klinger uden at
afmontere rotorakslen. Genmonter delta-
klingen ved at fjerne de to skruer og møtrikker,
der holder klingen på plads.

Drej den nye klinge, indtil den er korrekt
justeret (se billedet).

Fjedertand

Skrue

Delta-klingeSkruer

Møtrikker

Skiver
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VEDLIGEHOLDELSE

To-minutters-reglen

Maskinen kan vippes fremad, så den bliver
lettere at rengøre og servicere, men den må
ikke stå i denne position i mere end 2 minutter.

Hvis maskinen holdes i denne position for
længe, kan motoren blive ødelagt, ved at der
trænger benzin ind i krumtaphuset. Hvis dette
sker, skal du foretage et ekstra olieskift på
motoren. Fjern tændrøret, og tørn motoren et
par omgange med starthåndtaget, før du
starter motoren igen.

Rengøring og vask

Jævnlig rengøring og vask øger maskinens
levetid. Gør det til en vane at rengøre
maskinen direkte efter brug, før det aflejrede
græs og jord sætter sig fast.

Kontroller, at benzindækslet er skruet helt fast,
før du vasker maskinen, så der ikke trænger
vand ind i tanken.

Vær altid forsigtig, når du anvender en
højtryksrenser, da advarselsmærkaterne,
instruktionsskiltene og motoren kan blive
ødelagt. Anvend aldrig et vandtryk på mere
end 70 bar (1000 PSI), når du rengør
maskinen.

Smør maskinen grundigt efter rengøring. Dette
er særligt vigtigt, hvis den skal opbevares.

8011-121

8011-248
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SMØRING

Smøringsskema

Generelt

Sluk for motoren, og fjern tændrørskablet, før du begynder at smøre maskinen.

Medmindre andet er angivet, skal maskinen smøres med Husqvarnas universalfedt
nr. 5310038-01 eller Husqvarnas smørefedt UL 21 nr. 5310060-74.

Tør overskydende fedt af efter smøring.

Dette er vigtigt, så der ikke kommer fedt på drivremmen eller remskivernes drivflader. Hvis dette
skulle ske, skal du forsøge at rengøre dem med sprit. Hvis drivremmen stadig glider efter
rengøring, skal den udskiftes.

DT22

8011-281
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SMØRING
1. Motorolie

Motorolien skal være varm (men ikke brændvarm),
når den udskiftes. Varm olie løber hurtigere end
kold olie og efterlader mindre olie inde i motoren.

1. Anbring et passende oliekar under
olieaftapningsskruen. Fjern oliepinden (1) og
olieaftapningsskruen (4).

Tip! Lav en kanal med et stykke pap, så olien
ledes direkte ned i karet og ikke ud over
maskinens chassis.

2. Lad al olien løbe ned i karret, før du
genmonterer aftapningsskruen. Spænd
skruen ved middel kraft.

VIGTIGE OPLYSNINGER!
Brugt motorolie er sundhedsskadelig og må
ifølge gældende bestemmelser ikke udledes
på jorden eller i naturen. Den skal altid
bortskaffes på et værksted eller en egnet
genbrugsstation. Undgå at berøre brugt
motorolie, og vask eventuelt spildt olie væk
med vand og sæbe.

Kontrol af oliestanden i motoren

Parkér maskinen på et jævnt underlag, og sluk
motoren, før du kontrollerer oliestanden.

1. Løsn oliepinden, og tør den af med et stykke
papir eller en fnugfri klud.

2. Sæt oliepinden tilbage uden at skrue den i. Tag
den op igen, og aflæs oliestanden på pinden.

3. Påfyld om nødvendigt mere olie, indtil det når
kanten af hullet. Olietypen er beskrevet
ovenfor.

                             ADVARSEL!
Motorolie kan være meget varm, hvis den
aftappes umiddelbart efter, at maskinen
er standset. Lad motoren afkøle en
smule først.

8011-045

8011-046

8011-020

3. Parkér maskinen på et jævnt underlag. Påfyld
ny motorolie op til den øverste markering på
oliepinden, dvs. gevindet på oliepinden (motor-
oliens passende viskositet fremgår af diagram-
met API Service SF-SG). Motoren kan rumme
0,6 liter (0,63 US Gal.) olie. Når du kontrollerer
oliestanden, skal du ikke skrue oliepinden i.

4. Kontroller, at gummipakningen sidder korrekt,
før du skruer oliepinden på plads. Undlad at
spænde den skævt eller for hårdt, da gevindet
i så fald kan blive ødelagt.

5. Tør eventuelt spildt olie væk.

4. Kontroller, at gummipakningen sidder
korrekt, før du skruer oliepinden på plads.
Undlad at spænde den skævt eller for hårdt,
da gevindet i så fald kan blive ødelagt.
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SMØRING

3. Klinger

Kom lidt olie på klingerne, så de ikke ruster.
Dette er særligt vigtigt, hvis maskinen skal
opbevares i en periode på mere end 30 dage,
f.eks. vinteren over.

4. Dybdereguleringsgreb

Det er vigtigt at smøre alle forbindelser og
sammenføjninger, så de ikke binder. Anvend
30W-motorolie.

5. Håndtag

Smør sammenføjningerne på begge sider af
håndtaget med oliekanden.

2. Dybdereguleringsskrue med dybdelås

Smør gevindet jævnligt med fedt, så skruen
ikke binder eller sætter sig fast. Det er særlig
vigtigt at smøre gevindet efter rengøring.

DT03

DT05

DT06
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FEJLFINDING
Symptom Årsag Handling

Motoren vil ikke starte.

• Brugerfejl Benzinventilen er lukket. Åbn benzinventilen.

Chokerspjældet er åbent. Luk chokerspjældet, når motoren
er kold.

Motorkontakten står Drej motorkontakten over
i positionen OFF. på positionen ON.

• Benzinsystem Benzintanken er tom. Fyld tanken med benzin.

Maskinen er stillet til opbevaring, Rengør tanken og oliekoppen, og
uden at den korrekte procedure tøm karburatoren.
fra kapitlet ”Opbevaring/Vinter- Fyld tanken med ny og ren benzin.
opbevaring” er fulgt.

Forurening, vand eller is Rengør tanken, oliekoppen,
i benzinsystemet. Benzinslanger og karburator.

Fyld tanken med ny og ren benzin.

Karburatorproblemer. Kontakt et autoriseret serviceværksted.

• Tændrør Forkert tændrørstype. Udskift tændrøret.

Aflejringer på elektroder. Kontroller gnistgabet, og rengør
Kortslutning. udskift tændrøret. eller

Benzin eller olie på tændrøret. Rengør tændrøret. Udluft
motoren. Start med fuld choker.

• Ingen gnist efter Defekt motorkontakt, kabel Kontakt et autoriseret service-
  kontrol af tændrør eller tænding. værksted.

• Lavt tryk Alvorlig indvendig motor- Kontakt et autoriseret service-
skade eller defekte ventiler. værksted.

Motoren har for lidt kraft eller kører ujævnt.

• Luftfilter Tilstoppet luftfilter. Rengør eller udskift luftfilteret.

• Benzinsystem Maskinen er stillet til opbevaring, Rengør tanken og oliekoppen,
uden at den korrekte procedure og tøm karburatoren.
fra kapitlet ”Opbevaring/ Fyld tanken med ny og ren benzin.
Vinteropbevaring” er fulgt.

 (Blå udstødningsrøg) Tanken er fyldt med blandet Fyld tanken med den korrekte
totaktsbenzin. benzintype.

 (Kraftig blå/hvid Tanken er fyldt med diesel. Rengør tanken og oliekoppen, og
 udstødningsrøg) og tøm karburatoren. Fyld tanken

med den korrekte benzintype.

 (Sort udstødningsrøg) Chokeren er aktiveret. Åbn chokerspjældet.

Tilstoppet luftfilter. Rengør eller udskift luftfilteret.

Karburatorproblemer. Kontakt et autoriseret serviceværksted.

• Tændingssystem Forkert tændrørstype. Udskift tændrøret.

Aflejringer på elektroder. Kontroller gnistgabet, og rengør
Kortslutning. udskift tændrøret. eller

Defekt tændingsenhed. Kontakt et autoriseret service-
værksted.

• Lavt tryk Alvorlig indvendig motorskade Kontakt et autoriseret service-
  (muligvis blå eller defekt ventil. værksted.
  udstødningsrøg).
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OPBEVARING
Du klargør din maskine til opbevaring på følgende
måde:

1. Rengør maskinen grundigt, især chassis og
sliddele. Reparer skader i malingen, så
maskinen ikke ruster.

2. Kontroller maskinen for slidte eller defekte dele,
og efterspænd alle møtrikker og skruer.

3. Udskift motorolien, og bortskaf den korrekt.

4. Åbn benzinventilen. Tøm tanken (1) og
karburatoren (2) for benzin.

Vinteropbevaring

Ved sæsonens afslutning skal maskinen
klargøres til opbevaring (dette gælder også,
hvis maskinen ikke skal bruges i en periode på
30 dage eller mere). Hvis tanken efterlades i
fyldt tilstand i længere tid (30 dage eller mere),
kan der dannes klistrede aflejringer, der kan
tilstoppe karburatoren eller afbryde motoren.

Benzinstabilisatorer er et godt middel til redu-
cering af klistrede aflejringer under opbevaring.
Hvis du anvender alkyleret benzin (Aspen), er
det ikke nødvendigt at bruge stabilisatorer, da
benzinen allerede er stabil. Du bør imidlertid
undgå at skifte imellem almindelig benzin og
alkyleret benzin, da de følsomme gummi-
komponenter i så fald kan blive hårde. Kom
stabilisator i benzinen i tanken eller i benzin-
dunken. Følg altid det blandingsforhold, som
producenten har anvist. Lad motoren køre i
mindst 10 minutter efter tilsætning af stabilisa-
tor, så den når ud til karburatoren. Undlad at
tømme tanken og karburatoren, hvis du har
tilsat stabilisator.

                              ADVARSEL!
Opbevar aldrig en motor med benzin i tan-
ken inden døre eller på steder med dårlig
udluftning, hvor benzindampene kan
komme i kontakt med åben ild, gnister el-
ler en tændflamme, f.eks. fra et fyr, en
varmtvandsbeholder, en tøjtørrer m.m.
Håndter altid benzin med forsigtighed.
Det er meget brandfarligt, og letsindig
omgang kan medføre alvorlig person-
og tingsskade. Aftap benzinen i en pas-
sende beholder udendørs og på sikker
afstand af åben ild. Anvend aldrig ben-
zin til rengøring. Anvend i stedet et
affedtningsmiddel eller varmt vand.

7. Smør alle fedtnipler, sammenføjninger og aksler
som beskrevet i kapitlet ”Smøring/
Smøringsskema”.

8. Opbevar maskinen på et rent og tørt sted, og
tildæk den med et klæde.

5. Luk benzinventilen.

6. Afmonter tændrøret, og hæld en spiseskefuld
motorolie ind i topstykket. Tørn motoren, så olien
fordeles jævnt, og genmonter tændrøret.
Stil motoren i kompressionsfasen, så det
trekantede mærke på starterens bøsning passer
til det øverste hul i starteren.
Bemærk! Kompressionsfasen indtræder for
hver anden omgang.

Service

Når du bestiller reservedele, skal du angive
købsår, model, type og serienummer.

Anvend altid originale Husqvarna-reservedele.

Et årligt eftersyn på et autoriseret værksted er
en god måde til at sikre, at din maskine yder det
optimale den efterfølgende sæson.

8011-048

8011-049
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Specifikationer DT22

Motortype Honda GX160

Cylindervolumen 163 cm3 (9,9 kubiktommer)

Effekt 5,5 hk (4 kW) ved 3600 omdr./min.

Moment 10,8 Nm ved 2500 omdr./min.

Tændrør NGK BPR6ES
DENSO W20EPR-U

Benzintank, kapacitet 3,6 liter (0,95 US Gal.)

Primært drev V-rem

Skærebredde 55,8 cm (22”)

Koblingsstyring Grebsmonteret med automatisk sikkerhedsafbryder

Koblings- Remstrammer med returfjeder og tomgangsskive
mekanisme

Såbredde 55,8 cm (22”)

Dybdeindstilling Justerbar dybdekontrol med grebsmekanisme med lås og stop

Slagler 52 hærdede stålklinger med 1,6 cm (5/8”) afstandsskiver
0,3 x 2,5 x 8,9 cm (1/8” x 1” x 3 1/2”)

Delta-klinger 20 bainithærdede stålklinger (finhed 12)
med 5 cm (2”) afstandsskiver

Fjedertænder Ikke tilgængelig

Håndtag Fast, ergonomisk design med polstring

Opsamlerpose 0,23 m3 (8 fod3) syntetisk materiale på ramme med hjul

Frømagasin 22,3 l (1,358 tommer3) eller ca. 13,6 kg
(30 pund) frø. Selvdreven omrøring. Skueglas.

Vægt Vertikalskærer 65,3 kg (144 pund)
med frømagasin 74,8 kg (165 pund)
med opsamlerpose 71,2 kg (157 pund)

Bredde 71 cm (28”)

Længde 68 cm (26 3/4”) uden greb
127 cm (50”) med greb

Højde 61 cm (24”) uden greb
102 cm (40”) med greb

Afstand mellem aksler 45 cm (17 3/4”) fra midt til midt

Lejer 3/4” patron med lukket flange

Hjul Foran 8” x 1 3/4”
Bagpå 10” x 2 3/4” opsamlerpose
Bagpå 10” x 1 3/4” frøpose

TEKNISKE DATA
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MONTERINGSVEJLEDNING

1. Håndtag
2. Oliepåfyldning, motor
3. Koblingskabel
4. Koblingsarm

Montering – leveringsservice

1. Drej håndtaget, og spænd det fast.

2. Fyld motoren med den anbefalede olie. Se afsnittet ”Smøring/Motorolie”.

3. Afprøv koblingen. Kontroller, at koblingens ekspansionsfjeder udløses let.

4. Motorens omdrejningstal er forudindstillet fra fabrikken. Tomgangshastigheden er indstillet til 1250-
1400 omdr./min. Motorens maks. omdrejningstal er 3600 omdr./min.

I motorhåndbogen kan du finde yderligere oplysninger om justering af regulator og karburator, hvis
motorens omdrejningshastighed ikke ligger inden for disse grænser.

1

2

3

4

DT03
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MONTERINGSVEJLEDNING, OPSAMLERPOSE

Monteringsvejledning, opsamlerpose
(Reservedels-nr. 539106667)

  ADVARSEL!
START IKKE motoren, før opsamlerposen
er monteret.

  ADVARSEL!

Maskiner, der er forsynet med opsamlerpose,
MÅ IKKE anvendes med defekte
opsamlerposer eller uden opsamlerposer.
I så fald er der risiko for opslyngning af sten
samt øjenskader og indånding af forurening.

1. Afmonter den bageste afskærmning, da den
ikke skal anvendes sammen med opsamler-
posen.

2. Afbryd kablet på håndtaget, og fjern koblingsar-
men fra håndtaget.

3. Afmonter håndtaget fra maskinen.

4. Anbring en stabil støtte under bagrammen, så
enheden understøttes, når de bageste hjul
afmonteres.

5. Afmonter de to (2) låseringe på baghjulene (de
kan ikke genbruges, og der leveres nye ringe
med sættet). Afmonter hjulet fra bagakslen.
(Visse modeller er forsynet med splitter i ste-
det for låseringe).

6. Løsn den ene (1) monteringsskrue på låser-
ingen. Løsn derefter låseringen på bagakslen
med en uddriver. Gentag dette på den anden
side.

BEMÆRK!Gummiflapperne skal ikke afmonteres.

8. Afmonter lejerne fra rammen.

9. Lav skruehuller i hovedrammen, der passer til
hullerne i bakken. Se figur 1.

FIGUR 1
10. Monter lejer på indersiden af bakken, men

SPÆND IKKE. Se figur 1.

LEJE

11. Monter låseringen på akslen, og før akslen gen-
nem lejer og bakke. Placer den anden låsering
på akslen. Se figur 2. Spænd låseringene med
en tang, og spænd derefter monteringsskruen.
Gentag dette på den anden side.

FIGUR 2

LÅSERING

MONTER
BAKKEN PÅ
RAMMEN

DT09

DT10

BAKKE

7. Afmonter bagakslen fra maskinen. Det hjul, der
er fastgjort til akslen, kan forblive på akslen.

BEMÆRK! Hvis akslen er rusten, skal du fjerne
rusten med fint sandpapir.

  ADVARSEL!
FØRSØG IKKE at rengøre posens sliske,
mens motoren kører. Stop motoren først,
før du fjerner græs og andet snavs.
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MONTERINGSVEJLEDNING, OPSAMLERPOSE

14. Monter gummiflapper mellem slaglerne på aks-
len. Se figur 3. Hvis akslen er monteret på
maskinen, behøver du IKKE at afmontere den
for at kunne installere gummiflapperne.

17. Monter to forlængere på ydersiden af det ne-
derste håndtag. Fastgør fangsnorene til for-
længerne med splitter som vist på figur 6.

GUMMIFLAP

FIGUR 3

12. Skub hjulet på, og monter to (2) låseringe.
(Visse modeller er forsynet med splitter i ste-
det).

BEMÆRK! Tænderne på låseringene skal vende
væk fra hjulet.

13. Spænd hjullejerne på begge sider.

BEMÆRK! Hvis du ikke har monteret klingeakslen,
skal du gøre det nu.

15. Afmonter remafskærmningen. Afbryd kablet
ved at afmontere skiven. Se figur 4. Monter
nye kabler, og udskift skiven. Gem det gamle
kabel, så du kan genmontere det, når posen
ikke bruges.

KABEL

FIGUR 4

SKIVE

FIGUR 5

16. Fastgør slisken til hovedrammen.

SLISKE

DT11

DT12
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MONTERINGSVEJLEDNING, OPSAMLERPOSE

FIGUR 8

FORLÆNGER

FANGSNOR

SPLIT

FIGUR 6

18. Monter lugen, og sæt hængselskruerne i. UND-
LAD at spænde skruerne, og sørg for, at de
har et spillerum på mindst 1/16”. Forsyn
skruerne med møtrikker. Se figur 7.

FIGUR 7

19. Afmonter den øverste skrue fra det nederste
håndtag, og vip håndtaget nedad. Fastgør fje-
deren til forlængeren ved hjælp af det medføl-
gende udstyr. Drej håndtaget tilbage til den op-
rindelige position, så fjederen belastes, og gen-
monter skruen (3/8”) i det nederste håndtag.
Gentag dette på den anden side. Se figur 8.

MØTRIK

SKRUE

20. Fastgør det øverste håndtag til forlængerne.

21. Fastgør den øverste del af kablet til håndta-
get, og monter kablet ved at føre det gennem
koblingsarmen. Monter koblingsarmen på
håndtaget. Se figur 9.

FIGUR 9

ØVERSTE SKRUE

FJEDER

FORLÆNGER

DT13

DT14

DT15

DT16

NEDERSTE
HÅNDTAG
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MONTERINGSVEJLEDNING, OPSAMLERPOSE

25. Monter opsamlerposen på bagrammen på føl-
gende måde:

•  Fastgør posens plastskinner til rammen.
•  Monter den øverste del af posen mellem de

to rammer i den øverste del af rammen, og
fastgør posen til den forreste del af
rammen.

•  Klem snaplåsene på (en på hver side).
Se figur 11.

8011-283
8011-284

FIGUR 11

  ADVARSEL!
START IKKE motoren, før opsamlerposen
er monteret.

  ADVARSEL!

Maskiner, der er forsynet med
opsamlerpose, MÅ IKKE anvendes med
defekte opsamlerposer eller uden
opsamlerposer.
I så fald er der risiko for opslyngning af sten
samt øjenskader og indånding af støv.

26. Monter posen på maskinen.

FIGUR 12

24. Genmonter remafskærmningen.

23. Kontroller justeringen af koblingskablet. Hvis
kablet skal justeres, skal justeringen foretages
i den nederste ende med fjederen.

Juster kablet på følgende måde:
Pres koblingsarmen ind mod håndtaget.
Fjederen skal være mellem 3/8”-1/2” udstrakt.
Hvis dette interval ikke overholdes, skal
justeringen foretages tættest på fjederen.

22. Fastgør kablet til håndtaget. Se figur 10.

FIGUR 10

DT17

DT18



45

MONTERINGSVEJLEDNING, OPSAMLERPOSE

Vejledning til opsamlerpose

Opsamlerpose

Fastgør opsamlerposen til undersiden af håndtaget,
og åbn sikkerhedslugen på slisken.

 Se ”Monteringsvejledning\Monteringsvejledning,
opsamlerpose”.

Indstilling af korrekt højde

Det græs og filt, der opsamles, kastes ind i
opsamlerposen med den kraft, der opstår, når
slaglerne kæmmer græsset. Slaglerne må ikke gå
ned i jorden. Hvis de kommer i kontakt med jorden,
flår de jorden op med et dårligt resultat til følge.

Opsamlingsbetingelser

Du opnår de bedste betingelser, hvis plænen er
kort og tør. Våde plæner resulterer i en mindre
effektiv opsamling. Hvis græsset er for langt,
risikerer du at flå plænen op. Hvis filtlaget er for
tykt, anbefaler Husqvarna, at du først kører hen
over plænen i én retning og derefter igen på tværs.
Der kan med årene have dannet sig et tykt filtlag,
og plænen skal muligvis kæmmes 2-3 gange, før
den behandles. Forsøg ikke at afhjælpe et stort
problem ved at kæmme plænen én gang.

Vedligeholdelse

Kontroller før start, at opsamlerposen er korrekt
fastgjor t, og at posen ikke er ødelagt. Se
”Monteringsvejledning\Monteringsvejledning,
opsamlerpose”.

Rengør udstyret efter brug.

  ADVARSEL!

Maskiner, der er forsynet med opsamlerpose,
MÅ IKKE anvendes med defekte
opsamlerposer eller uden opsamlerposer.
I så fald er der risiko for opslyngning af sten
samt øjenskader og indånding af forurening.

DYBDEREGULERINGSGREB

DT02

DT03

FIGUR 13

FIGUR 14
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MONTERINGSVEJLEDNING, FRØMAGASIN

  ADVARSEL!
START IKKE motoren, før frømagasinet er
monteret.

1. Afmonter den bageste afskærmning, da den
ikke skal anvendes sammen med frømagasinet.

2. Anbring en stabil støtte under den bageste del
af chassiset, så maskinen understøttes, når de
bageste hjul afmonteres.

3. Afmonter de to (2) låseringe på baghjulene (de
kan ikke genbruges, og der leveres nye ringe
med sættet). Afmonter hjulet fra bagakslen.
(Visse modeller er forsynet med splitter i ste-
det for låseringe).

4. Løsn den ene (1) monteringsskrue på låser-
ingen. Løsn derefter låseringen på bagakslen
med en dorn. Gentag dette på den anden side.

5. Afmonter de skruer, der holder lejerne fast til
rammen.

6. Afmonter bagakslen fra maskinen. Det hjul, der
er fastgjort til akslen, kan forblive på akslen.

7. Afmonter møtrikken (møtrikken kan ikke gen-
bruges, og der leveres en ny med sættet) fra
hø jre side af gummiflappen. Læg
grummiflappen til side, så kablet kan føres gen-
nem flappen og rammen. (Visse modeller er
forynet med splitter i stedet for møtrikker).

8. Før kablet fra frølemmen mellem bunden af ram-
men og toppen af gummiflappen. Se figur 1.

FIGUR 1

9. Placer frømagasinet på maskinen, og udskift le-
jer med excentriske skiver på ydersiden. De
skruer, der holder frømagasinet fast til rammen,
SKAL være monteret med skiver på indersiden
af frømagasinet. SPÆND IKKE for hårdt, da plast
kan deformeres, spænd KUN let. Se figur 2.

FIGUR 2

BEMÆRK! Spænd ikke udstyret på lejerne, før du
har monteret akslen.

DT19

DT20
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12. Anbring omrørerne i frømagasinet med skrue-
hullerne pegende ind mod midten.

15. Centrer omrørerne i frømagasinet, og spænd
lejernes låseringe. Spænd låseringen med et
egnet værktøj, og spænd derefter monterings-
skruen. Gentag dette på den anden side.

FIGUR 5

16. Skub hjulet på, og monter to (2) låseringe.
(Visse modeller er forsynet med splitter i ste-
det for låseringe).

BEMÆRK! Tænderne på låseringene skal vende
væk fra hjulet.

17. Spænd lejeboltene.

18. Monter styrelinen i hullerne på indersiden af
det øverste håndtag.

19. Forsyn håndtaget med et ON/OFF-mærkat. Se
figur 6.

FIGUR 6

FRØSKIVE

ÅBEN

LUKKET

STYREARM

11. Fastgør kablet til rammen med to (2) kabelbånd.
Se figur 4.

FIGUR 4

FIGUR 3

10. Genmonter gummiflappen på rammen med mø-
trikker, og sørg for, at kablet føres over flappen. Se
figur 3. (Visse enheder er forsynet med splitter).

13. Kontroller, at skiven er fastlåst til akslen, og
træk derefter akslen gennem siden af maga-
sinet og omrørerne i frømagasinet.

14. Drej akslen, så hullerne passer til hullerne i
omrørerne. Fastgør omrørene til bagakslen
med selvskærende skruer. Se figur 5.

MONTERINGSVEJLEDNING, FRØMAGASIN

DT21

DT22

DT23

DT24
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23. Sørg for, at kablet kan bevæge sig frit. Slå AL-
DRIG knuder på kablet.

21. Kontroller justeringen af kablet ved at vippe
maskinen fremad, så du kan se, at frølemmen
slutter tæt, når doseringsarmen er lukket.

Hvis frølemmen skal justeres, skal du løsne
skruen og møtrikken, der holder kabelholderen
fast. Før kablet frem og tilbage i holderen, ind-
til frølemmen slutter helt tæt, når doseringsar-
men er lukket. UNDLAD at flytte frølemmen
med hånden; anvend i stedet kablet.

20. Fastgør kablet længere oppe på håndtaget
med et kabelbånd.

24. Kontroller enheden igen, så du ved, at den fun-
gerer korrekt.

FIGUR 7

KABELHOLDERFRØLEM

MONTERINGSVEJLEDNING, FRØMAGASIN

DT25

22. Kontroller frøskiven ved at montere en 1/8” skrue
i et af hullerne i frølemmen; frøskiven bør vise 3
1/2. Hvis den ikke gør det, skal du justere kablet
ved at løsne skruen og møtrikken, der holder
kabelholderen fast. Før kablet frem og tilbage i
holderen, indtil frøskiven viser 3 1/2.
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8011-119

Vejledning til frømagasin

Generelle oplysninger

Frømagasinet er monteret bagest på maskinen.
Frøene lægges med en afstand på ca. 3,8 cm
(1 ½”), når klingen har lavet et spor i jorden.

Det anbefales at anvende delta-klinger ved såning.

VIGTIGE OPLYSNINGER!
Udstyret er udelukkende beregnet til
såning af græsplæner. Al anden brug,
herunder spredning af kalk og gødning,
er forbudt og kan beskadige udstyret.

For at sikre et mere ensartet resultat anbefales det,
at du først sår i én retning og derefter i en ny retning,
der ligger i en vinkel på 45° i forhold til den første.
Hvis du anvender denne metode, skal du indstille
frømagasinet til halvdelen af den anbefalede
mængde på ca. 93 m2 (1000 fod2).

Når vertikalskæreren anvendes med frømagasin,
fjerner den ikke filten. Filten skal derfor fjernes, før
du begynder at så. Frøene skal dækkes med jord,
så de kan spire.

Justering af frømagasin

Frømagasinet er forsynet med en justeringstabel
på bagsiden. Desuden sidder der en frøskive på
håndtaget. Hvis du vil indstille doseringen, skal du
løsne vingemøtrikken, dreje skiven til den korrekte
position og spænde vingemøtr ikken igen.
Doseringsarmen sidder på håndtaget.

Når doseringsarmen er i åben position, afgør
indstillingen af skiven, hvor meget frølemmen skal
åbnes. Du kan lukke for doseringen ved hjælp af
doseringsarmen, når du drejer maskinen eller
påfylder frø.

Vedligeholdelse

Kontroller før start, at hullerne til frøene ikke er
tilstoppet med jord eller lignende.

Rengør udstyret grundigt efter brug.

Smør udstyret efter rengøring for at forebygge
korrosion. Smør samlinger og lejer samt ulakerede
metaldele.

Vær særlig opmærksom på udstødnings-
røret, når du åbner låget på frømagasinet,
da dette kan være meget varmt og medføre
forbrænding.

MONTERINGSVEJLEDNING, FRØMAGASIN

DT22RF

                            ADVARSEL!
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Handling Dato, stempel, underskrift

SERVICESKEMA

Leveringsservice

1. Åbn pakken, og kontroller, at maskinen ikke har taget skade
under transporten.

2. Saml de medfølgende komponenter.

3. Kontroller, at maskinens design svarer til bestillingen.

4. Kontroller, at motor og gearkasse er forsynet med den rette
mængde olie.

5. Kontroller, at sliddelene er indstillet korrekt.

6. Kontroller, at drivskiverne er korrekt indstillet.

7. Kontroller, at remmene er korrekt indstillet.

8. Smør maskinen som beskrevet i smøringsskemaet.

9. Fyld tanken med benzin, og start motoren.

10. Kontroller alle driftsinstrumenter.

11. Kontroller alle mærkater og oplysninger på maskinen.

12. Kontroller motorens hastighed (omdr./min.) i henhold til de
tekniske data.

13. Kontroller maskinen for lækage.

14. Oplys kunden om følgende:

Nødvendigheden af og fordelene ved dette serviceskema.

Nødvendigheden af og fordelene ved at sende maskinen til
service for hver 300. time.

Betydning af at føre regnskab med service og vedligeholdelse i
forhold til maskinens gensalgsværdi.

15. Udfyld salgspapirer m.m.

Der er blevet udført
leveringsservice.

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Godkendt:

Efter de første 20 timers drift

1. Skift motorolie.

2. Kontroller, at remmene er korrekt indstillet.

3. Efterspænd skruer og møtrikker.
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Støjniveau – Model 968999132

LWA
Støjtest

Den udførte støjtest var i overensstemmelse med
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2000/14/EF og blev udført den 7. oktober 2002
under de anførte forhold.

Generelle vejrforhold:

Temperatur:

Vindhastighed:

Testrapport:

Vibration – Model 968999132
Vibrationsniveau

Vibrationsniveauet i håndtagene blev målt i lodret,
sideværts og langsgående retning under anvendelse
af kalibreret vibrationsmålingsudstyr.

Testen blev udført den 7. oktober 2002 under
de anførte forhold:

Generelle vejrforhold:

Temperatur:

Vindhastighed:

Testrapport:

102

Klart

66° F

Mindre end 13 km/t

R092502-01

11,5
omdr./
min.

Klart

66° F

Mindre end 13 km/t

R092502-01
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