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Elektro-Rasenmäher

 3.82 SE

ca. 1 270×410×970 mm

kgkg

kg ca. 12.5 kg

cm

cm
38 cm

20/40/60 cm

ca. 39 l

230 V AC / 50 Hz

1400 W

3200 min-1   +/- 100

LPA = 84 db

ahv = 6 m/s2  (ISO 20643)

3.22 SE

ca. 1 230×365×970 mm

kgkg

kg  ca. 9.5 kg

cm

cm
32 cm

20/40/60 cm

ca. 30 l

230 V AC / 50 Hz

1200 W

3200 min-1   +/- 100

LPA = 84 db

ahv = 6 m/s2  (ISO 20643)
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Om denne vejledning
 � Læs denne betjeningsvejledning før ibrugtagning. 

Dette er forudsætning for sikkert arbejde og fejlfri 
håndtering.

 � Overhold sikkerheds- og advarselsanvisningerne i 
denne dokumentation og på maskinen.

 � Gem betjeningsvejledningen til senere brug, og giv 
den videre til andre brugere.

Tegnforklaring
NB!
Følges disse advarselsanvisninger, nøje kan 
person- og/eller tingskader undgås.

Særlige anvisninger for bedre forståelse og 
håndtering.

Produktbeskrivelse
Denne dokumentation er en beskrivelse af elektriske 
plæneklippere med græsopsamlingsboks. Visse model-
ler er desuden egnet til bioklipning.

Hvilken model der er tale om fremgår af de enkelte bil-
leder og beskrivelsen af de forskellige optioner.

Korrekt anvendelse

Denne maskine er beregnet til privat græsslåning, og må 
kun anvendes på tørre plæner.

Enhver anden eller yderligere anvendelse gælder som 
ikke korrekt.

Forkert anvendelse

 � Denne plæneklipper er ikke egnet til anvendelse i 
offentlige parker og anlæg, sportsanlæg samt inden 
for skov- og landbrug 

 � De monterede sikkerhedsanordninger må ikke 
afmonteres eller sættes ud af funktion ved f.eks. at 
binde sikkerhedsbøjlen fast til håndtaget

 � Anvend ikke maskinen i regnvejr og/eller på våde 
plæner

 � Erhvervsmæssig brug af maskinen er ikke tilladt

Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger
Pas på - fare for kvæstelser!
Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger må ikke 
sættes ud af kraft!

Sikkerhedsbøjle / sikkerhedshåndtag

Afhængigt af modellen er maskinen udstyret med en sik-
kerhedsbøjle eller et sikkerhedshåndtag. I tilfælde af en 
farlig situation slippes håndtaget, og motoren og kniven 
stopper.

Beskyttelsesklap

Beskyttelsesklappen forhindrer dele i at blive slynget ud.
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Symboler på maskinen

Vigtigt! Vær særligt forsigtig ved håndtering. Slå altid strømmen fra maskinen før vedligeholdel-
sesarbejde eller hvis ledningen er beskadiget.

Læs brugsvejledningen før ibrugtagning! Risiko for elektrisk stød.

Vigtigt - fare! Hold hænder og fødder på afstand 
af skæreværket! Hold afstand til fareområdet.

Hold tilslutningsledningen på afstand af kniven. 
.

Hold uvedkommende personer ude af fareområ-
det!
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Elektrisk plæneklipper

Sikkerhedshenvisninger
Ejeren eller brugeren af maskinen er ansvarlig for uheld 
for andre personer og disses ejendele.

Pas på!
Maskinen og forlængerledningen må kun anven-
des i teknisk fejlfri tilstand!
Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger må ikke 
sættes ud af kraft!

Pas på - fare for kvæstelser!
Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger må ikke 
sættes ud af kraft!

Elektrisk sikkerhed
Pas på - fare på grund af strøm!
Fare ved berøring af spændingsførende dele!  
Fjern straks stikket fra strømforsyningen, hvis 
forlængerledningen er blevet beskadiget eller 
skåret over! 

 � Husets netspænding skal være i overensstemmelse 
med angivelserne om netspænding i de Tekniske 
Data, anvend ingen anden forsyningsspænding

 � Anvend kun forlængerledninger, der er beregnet til 
anvendelse udendørs - min. tværsnit 1,5 mm2

 � Beskadigede forlængerledninger må ikke anven-
des.

 � Kontrollér forlængerledningens tilstand før hver 
brug

 � Anvend altid den specielle kabeltrækaflastning til 
forlængerledningen

 � Hold ledningen væk fra skæreområdet og før den 
altid væk fra maskinen

 � Kør aldrig plæneklipperen hen over forlængerled-
ningen

 � Beskyt maskinen mod fugt

Sikkerhedshenvisninger vedr. betjening

 � Børn og personer, som ikke kender denne brugs-
vejledning, må ikke anvende maskinen

 � Overhold de lokale bestemmelser om betjenings-
personers mindstealder

 � Anvend ikke maskinen under påvirkning af alkohol, 
narkotika eller medicin

 � Kontrollér maskinen for beskadigelser før hver an-
vendelse, udskift beskadigede dele

 � Undersøg grundigt det græsareal, der skal slås, og 
fjern alle genstande

 � Bær egnet arbejdstøj:
 � Lange bukser
 � Stabilt og skridsikkert fodtøj

 � Sørg altid for at have fast fodfæste under arbejdet
 � Hold uvedkommende personer ude af fareområdet
 � Hold tøj og legemsdele på afstand af skæreværket
 � Arbejd kun ved tilstrækkeligt dagslys eller kunstig 

belysning
 � Fjern i disse situationer altid stikket fra strømforsy-

ningen, og vent til maskinen står stille: 
 � Efter opståede fejl og unormale vibrationer i 

maskinen
 � Før blokeringer løsnes
 � Før tilstopninger fjernes
 � Efter kontakt med fremmedlegemer

Undersøg plæneklipperen for beskadigelser 
efter kontakt med fremmedlegemer. Foretag de 
nødvendige reparationer, før De starter plæne-
klipperen igen.

 � Vær forsigtig, når De vender plæneklipperen eller 
trækker den imod Dem selv

 � Kør ikke hen over forhindringer (f.eks. grene, træ-
rødder)

 � Tøm kun opsamlingsboksen, når motoren står stille
 � Sluk motoren, hvis der køres hen over arealer, der 

ikke skal slås
 � Løft eller bær aldrig maskinen, mens motoren kører
 � Lad ikke maskinen være uden opsyn, når den er 

klar til drift
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Montering
Se den vedlagte monteringsvejledning.

Vigtigt!
Maskinen må først anvendes efter komplet 
montering!

Montering af græsopsamlingsboksen
Pas på - fare for kvæstelser!
Græsopsamlingsboksen må kun afmonteres eller 
monteres, når motoren er slukket og kniven står 
stille.

1. Løft beskyttelsesklappen, og placér græsopsam-
lingsboksen i holderne.

Tømning af græsopsamlingsboksen (12)
1. Løft beskyttelsesklappen.
2. Frigør græsopsamlingsboksen, og træk den bagud 

og ud.
3. Tøm boksen.
4. Løft beskyttelsesklappen, og placér græsopsam-

lingsboksen i holderne igen.

Strømtilslutning

1. Sæt stikket fra plæneklipperens tilslutningsledning i 
afbryder-stik-kombinationen (16).

2. Sørg for at sikre tilslutningsledningen med kabel-
trækaflastning (15). 
Løkken på ledningen skal være så lang, at kabel-
trækaflastningen kan glide fra den ene side til den 
anden.

Start af motoren

Plæneklipperen må kun startes på en jævn undergrund, 
ikke i højt græs. Undergrunden skal være fri for frem-
medlegemer som f.eks. sten. Løft ikke plæneklipperen, 
når den startes.

1. Tryk startknappen på afbryder-stik-kombinationen 
ind (16-1).

2. Træk sikkerhedsbøjlen / sikkerhedshåndtaget mod 
håndtaget, og hold fast (16-2).

3. Slip startknappen.

Standsning af motoren

1. Slip sikkerhedsbøjlen / -håndtaget.

2. Vent til kniven står stille.

Arbejdsanvisninger
Overhold de lokale bestemmelser vedr. brug af 
plæneklippere.

 � Undersøg grundigt det græsareal, der skal slås - 
fjern alle genstande

 � Anvend kun plæneklipperen, når der ikke opholder 
sig uvedkommende personer i nærheden

 � Arbejd ikke under dårlige sigtforhold
 � Arbejd kun i gå-tempo
 � Anvend ikke plæneklipperen, hvis kniven er sløv
 � Kør ikke hen over forhindringer 

(f.eks. grene, trærødder)
 � Slå altid på tværs af skråninger.  

Slå aldrig lige op og ned, og anvend ikke plæne-
klipperen på skråninger med en hældning på mere 
end 20°

 � Vær særligt forsigtig, når der skiftes retning på en 
skråning

Gode råd om græsslåning
 � Start græsslåningen så tæt på strømtilslutningsste-

det som muligt
 � Træk altid kun forlængerledningen hen over det 

areal, der allerede er slået
 � Indstil skærehøjden, så den bliver på mellem 3 og 

5 cm. Slå dog aldrig græsset, så mere end halvde- cm. Slå dog aldrig græsset, så mere end halvde-cm. Slå dog aldrig græsset, så mere end halvde-
len af dets længde bliver slået

 � Plæneklipperen må ikke overbelastes! Hvis motor-
omdrejningstallet falder mærkbart på grund af langt, 
tungt græs, skal skærehøjden øges og græsset 
slås af flere omgange

 � Slå græs om morgenen eller sent på eftermiddagen 
for at undgå, at den nyslåede plæne tørrer ud

 � Slå græsset to gange om ugen i perioder, hvor 
det vokser meget, og tilsvarende sjældnere i tørre 
perioder
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Elektrisk plæneklipper

Opbevaring
 � Tag altid netstikket ud inden opbevaring
 � Klap overhåndtaget ned for at spare plads
 � Opbevar maskinen tørt og utilgængeligt for børn og 

uvedkommende personer

Reparation
 � Reparationer må kun udføres af AL-KO-service-

værksteder og autoriserede fagfolk
 � For at undgå ubalance må skæreværktøjet og fast-

gørelsesboltene kun udskiftes sætvist

Vedligeholdelse og rengøring
Pas på - fare for kvæstelser!
Før alle vedligeholdelses- og rengøringsarbejder 
skal netstikket altid tages ud!
Brug altid arbejdshandsker, når der udføres vedli-
geholdelses- og rengøringsarbejde på kniven!
Hvis kniven ikke er rigtigt afbalanceret, kan det 
føre til kraftige vibrationer og beskadigelse af 
plæneklipperen. 

 � Kontrollér regelmæssigt, at græsopsamleren funge-
rer korrekt og ikke er slidt.

 � Rengør plæneklipperen grundigt med en kost eller 
en klud efter anvendelse. Snavs, som ikke fjernes 
fra undersiden af plæneklipperen, kan forringe dens 
funktion.

 � Sprøjt ikke vand på maskinen! Indtrængende vand 
kan ødelægge afbryder-stik-kombinationen samt 
elmotoren.

 � Kontrollér regelmæssigt kniven for beskadigelser. 
En sløv eller beskadiget kniv må kun slibes / udskif-
tes af et AL-KO-serviceværksted eller af autorisere-
de fagfolk. En nysleben kniv skal være afbalanceret 
Tilspændingsmoment for knivbolten 15 Nm +5

Vigtigt!
Kniv og motoraksel må ikke rettes ud!

Efter udført vedligeholdelsesarbejde på isolerede 
dele (f.eks. udskiftning af kniv) skal isolations-
modstanden testes iht. direktivet VDE 701.

 � Sagkyndig kontrol er nødvendig i følgende situa-
tioner:

 � Efter påkørsel af en forhindring
 � Hvis motoren pludseligt går i stå
 � Hvis kniven er bøjet
 � Hvis motorakslen er bøjet
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Hjælp i tilfælde af fejl

Fejl Mulig årsag Udbedring
Motoren kører ikke Manglende strømfor-

syning
Kontrollér sikringen i huset / forlængerledningen.

Ledning defekt Kontakt et AL-KO-serviceværksted / autoriserede fagfolk.
Kniven blokerer Rengør udkastkanalen / kabinettet. Kniven skal kunne dreje 

frit.
Start plæneklipperen på lavere græs eller på den nyslåede 
plæne, justér skærehøjden.

Motoreffekten svigter For meget græs i 
udkastkanalen eller 
kabinettet

Rengør udkastkanalen / kabinettet.
Justér skærehøjden.

Sløv kniv Kontakt et AL-KO-serviceværksted eller autoriserede fag-
folk, og få slebet / udskiftet kniven.

Græsopsamlingsboksen 
fyldes ikke tilstrækkeligt

Plænen er fugtig Lad plænen tørre.
Græsopsamlingsboksen 
er stoppet

Rengør græsopsamlingsboksens rist.

For meget græs i 
udkastkanalen eller 
kabinettet

Rengør udkastkanalen / kabinettet.
Justér skærehøjden.

Sløv kniv Kontakt et AL-KO-serviceværksted eller autoriserede fag-
folk, og få slebet / udskiftet kniven.

Kontakt vores kundeservice, hvis fejlen ikke findes i ovenstående tabel eller du ikke selv kan udbedre den.  
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Om denne håndboken
 � Les denne bruksanvisningen før du tar produktet 

i bruk. Det er en forutsetning for sikkert arbeid og 
problemfri drift.

 � Følg sikkerhetsanvisningene og advarslene i denne 
dokumentasjonen og på produktet.

 � Oppbevar bruksanvisningen for framtidig bruk, og gi 
den også videre til en eventuell ny eier.

Symbolforklaring

OBS!
Følge nøye disse advarslene for å unngå person-
skader og/eller materielle skader.

Spesielle henvisninger for bedre forståelighet og 
håndtering.

Produktbeskrivelse
I dette dokumentet beskrives elektriske gressklippere 
med gressoppsamlingskurv. Noen modeller er i tillegg 
egnet for jorddekking.

Identifiser din modell ut fra produktbildene og beskrivel-
sene av de ulike opsjonene.

Forskriftsmessig bruk

Enheten er ment for klipping av gressplener i private om-
givelser og må kun brukes på tørre gressplener.

Annen bruk eller bruk som går utover dette gjelder som 
ikke forskriftsmessig.

Mulig feilbruk

 � Denne gressklipperen er ikke egnet for bruk i of-
fentlige anlegg, parker, sportsplasser eller i land- og 
jordbruk 

 � De eksisterende sikkerhetsinnretningen må ikke 
demonteres eller forbikobles, f.eks. ved å binde fast 
sikkerhetsbøylen til skaftet 

 � Enheten må ikke brukes ved regn og/eller på våte 
plener

 � Enheten må ikke brukes i næringsdrift

Sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger
Obs – fare for personskader!
Sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger må ikke 
settes ut av drift!

Sikkerhetsbøyle/sikkerhetshåndtak

Avhengig av utførelsen er enheten utstyrt med en sikker-
hetsbøyle eller et sikkerhetshåndtak. Ved farlige situa-
sjoner må dette slippes opp. Motoren og skjærekniven 
stanser.

Skjermklaff

Skjermklaffen beskytter mot at deler kan slynges ut.
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Symboler på maskinen

OBS! Utvis forsiktighet ved håndtering. Skill alltid enheten fra strømnettet før vedlike-
holdsarbeid eller hvis kabelen er skadet.

Les bruksanvisningen før enheten tas i bruk! Fare for elektrisk støt.

Obs! Fare! Hold hender og føtter vekk fra skjæ-
reenheten! Hold avstand til fareområdet.

Tilkoblingsledningen må holdes unna
skjærekniver. Hold uvedkommende vekk fra fareområdet!
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Elektrisk gressklipper

Sikkerhetsanvisninger
Maskinoperatøren eller brukeren er ansvarlig for eventu-
elle ulykker med andre personer og deres eiendom.

OBS!
Bruk enheten og forlengelseskabelen kun der-
som de er i teknisk feilfri stand!
Sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger må ikke 
settes ut av drift!

Obs – fare for personskader!
Sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger må ikke 
settes ut av drift!

Elektrisk sikkerhet
Obs! - Fare pga. elektrisk strøm!
Fare ved berøring av spenningsførende 
komponenter! Hvis forlengelseskabelen kommer 
til skade eller kuttes over må stikkontakten umid-
delbart skilles fra strømnettet!

 � Nettspenningen i huset må stemme overens med 
den nettspenningen som er angitt i tekniske data – 
bruk aldri andre forsyningsspenninger

 � Bruk bare forlengelseskabler som er ment for uten-
dørs bruk og med et tverrsnitt på minst 1,5 mm2

 � Skadde eller utslitte forlengelseskabler må ikke 
brukes

 � Kontroller tilstanden til forlengelseskabelen før hver 
gangs bruk

 � Bruk alltid den spesielle kabelstrekkavlastningen for 
forlengelseskabelen

 � Hold kabelen borte fra kutteområdet og før den all-
tid bort fra maskinen

 � Kjør aldri gressklipperen over forlengelseskabelen
 � Beskytt enheten mot fuktighet

Sikkerhetsanvisninger for betjening

 � Barn eller personer som ikke kjenner bruksanvis-
ningen må ikke benytte enheten

 � Ta hensyn til lokale bestemmelser angående min-
stealder for betjening

 � Bruk ikke enheten under påvirkning av medikamen-
ter, alkohol eller andre rusmidler

 � Kontroller enheten før hver bruk mht. skader. Skift ut 
skadde deler

 � Kontroller omhyggelig området som skal klippes og 
fjern alle fremmedelementer

 � Bruk hensiktsmessige arbeidsklær:
 � Lang bukse
 � Fast og sklisikkert skoverk

 � Sørg for ståsikkerhet under arbeidet
 � Hold uvedkommende vekk fra fareområdet
 � Hold kropp, lemmer og klær unna skjæreenheten
 � Arbeid kun med tilstrekkelig dagslys eller kunstig 

belysning
 � Trekk alltid ut kontakten fra strømnettet og vent til 

enheten står stille: 
 � når det oppstår feil eller uvant vibrering i en-

heten
 � før blokkeringer løses
 � før tilstopping fjernes
 � etter kontakt med fremmedelementer

Undersøk gressklipperen med hensyn til eventu-
elle skader etter kontakt med fremmedelementer. 
Utfør nødvendige reparasjoner før du starter og 
tar i bruk gressklipperen på nytt.

 � Vær spesielt oppmerksom når du vender eller trek-
ker til deg gressklipperen

 � Ikke kjør over hindringer (f.eks. grener eller røtter)
 � Oppkuttet materiale må bare fjernes mens motoren 

står stille
 � Slå av motoren når enheten flyttes over områder 

som ikke skal klippes
 � Enheten må aldri løftes eller bæres med motoren 

i gang
 � Ikke la en driftsklar enhet være uten tilsyn
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Montering
Ta hensyn til den vedlagte monteringsanvisningen.

OBS!
Enheten må først brukes etter
komplett montering!

Sette på gressoppsamlingskurv
Obs – fare for personskader!
Sett på eller ta av gressoppsamlingskurven kun 
når motoren er slått av og skjærekniven står 
stille.

1. Løft opp skjermklaffen og fest gressoppsamlings-
kurven i holderen.

Tømme gressoppsamlingskurv (12)
1. Løft skjermklaffen.
2. Hekt av gressoppsamlingskurven og ta den av 

bakover.
3. Tøm gressoppsamlingskurven.
4. Løft opp skjermklaffen og fest gressoppsamlings-

kurven i holderen igjen.

Opprette strømtilkobling

1. Sett strømkontakten på tilkoblingsledningen til 
enheten i bryter/kontakt-enheten (16).

2. Sikre tilkoblingsledningen på enheten med kabel-
strekkavlastningen (15). 
Sløyfen på nettkabelen må være så lang at 
kabelstrekkavlastningen kan gli fra den ene til den 
andre siden.

Koble inn motoren

Start bare gressklipperen på jevnt underlag og ikke i høyt 
gress. Underlaget må være fritt for fremmedelementer 
som f.eks. steiner.  Ikke løft gressklippen ved starten.

1. Hold startknappen på bryter/kontakt-enheten tryk-
ket (16-1).

2. Trekk sikkerhetsbøylen/-håndtaket mot skaftet og 
hold fast (16-2).

3. Slipp startknappen.

Slå av motoren

1. Slipp sikkerhetsbøylen/-håndtaket.

2. Vent til skjærekniven har stanset opp.

Tips for arbeidet
Ta hensyn til lokale bestimmelser for bruk av 
gressklippere.

 � Kontroller omhyggelig området som skal klippes og 
fjern alle fremmedelementer

 � Klipp plenen bare så lenge det ikke oppholder seg 
andre personer i arbeidsområdet

 � Klipp plenen bare ved god sikt
 � Før kun enheten i skrittempo
 � Klipp bare plenen med skarp skjærekniv
 � Ikke kjør over hindringer 

(f.eks. grener eller røtter) 
 � Ved skjevt underlag må det alltid klippes på tvers 

av helningen.  
Ikke bruk gressklipperen rett nedover eller oppover 
i skråninger med over 20° helning

 � Vær spesielt oppmerksom ved retningsveksel i 
skråninger

Tips for plenklipping
 � Start klippingen så nære stikkontakten som mulig
 � Før forlengelseskabelen alltid på den delen av ple-

nen som allerede er klippet
 � Jevn kuttehøyde 3–5 cm, ikke klipp mer enn halv- cm, ikke klipp mer enn halv-cm, ikke klipp mer enn halv-

parten av høyden på plenen
 � Ikke overbelast gressklipperen! Hvis motorturtallet 

synker pga. langt og tungt gress: Øk kuttehøyden 
og kjør over flere ganger

 � Klipp plenen om morgenen eller sent på ettermid-
dagen for å beskytte den nyklippede plenen mot 
uttørring

 � I faser med sterk vekst klippes plenen to ganger i 
uken; i perioder uten regn klippes sjeldnere
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Elektrisk gressklipper

Oppbevaring
 � Enheten må alltid oppbevares med strømkabelen 

trukket ut
 � Vipp ned skaftet for å spare plass under oppbeva-

ringen
 � Oppbevar enheten tørt og utilgjengelig for barn og 

uvedkommende personer

Reparasjon
 � Reparasjoner må bare utføres av AL-KO service-

punkter og autoriserte fagbedrifter
 � For å unngå ubalanse må skjæreverktøy og feste-

bolter alltid skiftes ut som hele sett

Vedlikehold og stell
Obs – fare for personskader!
Trekk ut strømkontakten før vedlikehold og pleie!
Bruk alltid arbeidshansker ved vedlikehold og 
pleie av skjærekniven!
Skjærekniver som ikke er avbalansert fører til 
sterke vibrasjoner og skader på klipperen. 

 � Kontroller gressoppsamlingsinnretningen regelmes-
sig mht. funksjon og slitasje

 � Etter klippingen rengjøres enheten grundig med en 
håndbørste eller en klut. Smuss som ikke fjernes på 
undersiden av enheten kan påvirke funksjonen

 � Ikke spyl av enheten med vann! Vann som trenger 
inn kan ødelegge bryter/kontakt-enheten og den 
elektriske motoren

 � Kontroller skjærekniven regelmessig med henblikk 
på skader. Uskarpe eller skadde skjærekniver må 
bare skjerpes eller skiftes ut av et AL-KO service-
punkt eller en autorisert fagbedrift. Etterskjerpede 
skjærekniver må avbalanseres 
Tiltrekkingsmoment på knivskruen er 15 Nm +5

OBS!
Kniv og motoraksel må ikke justeres!

Etter vedlikehold av isolasjonselementer  
(f. eks. ved utskifting av skjærekniv) må det iht. 
direktiv VDE 701 utføres en isolasjonskontroll.

 � En fagkyndig kontroll er påkrevet:
 � hvis man har kjørt på en hindring
 � ved plutselig motorstans
 � ved bøyd skjærekniv
 � ved bøyd motoraksel
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Hjelp ved funksjonsfeil

Funksjonsfeil Mulig årsak Løsning
Motoren går ikke Ingen strømforsyning Kontroller hussikring / forlengelseskabel.

Kabel på enheten defekt Ta kontakt med AL-KO servicepunkt / autorisert fagbedrift.
Skjærekniv blokkert Rengjør utløpskanalen / huset; skjærekniven må kunne 

dreie fritt.Start på et sted hvor gresset er lavt eller allerede 
klippet; korriger kuttehøyden.

Motorytelsen synker For mye gress i utløps-
kanalen eller i huset

Rengjør utløpskanal / hus.
Korriger kuttehøyden.

Skjærekniven er uskarp Ta kontakt med et AL-KO servicepunkt eller en autorisert 
fagbedrift for skjerping eller utskifting av skjærekniven.

Gressoppsamlingsbok-
sen fylles ikke tilstrekke-
lig opp

Plenen er fuktig La plenen tørke.
Gressoppsamlingsboks 
tilstoppet

Rengjør gitteret på gressoppsamlingsboksen.

For mye gress i utløps-
kanalen eller i huset

Rengjør utløpskanal / hus.
Korriger kuttehøyden.

Skjærekniven er uskarp Ta kontakt med et AL-KO servicepunkt eller en autorisert 
fagbedrift for skjerping eller utskifting av skjærekniven.

Ved feil som ikke er oppført i denne tabellen eller som du selv ikke kan rette opp, kan du ta kontakt med vår 
kundeservice. 
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Om denna manual
 � Läs igenom denna dokumentation före idrifttagning-

en. Detta är en förutsättning för säkert arbete och 
felfri hantering.

 � Beakta säkerhets- och varningsanvisningarna i do-
kumentationen och på maskinen.

 � Dokumentationen är en permanent del av den be-
skrivna produkten och bör lämnas vidare till köpa-
ren vid försäljning.

Teckenförklaring

Varning!
Följ dessa varningsanvisningar för att undvika 
person- och/eller materialskador.

Särskilda anvisningar för bättre förståelse och 
lättare hantering.

Produktbeskrivning
I denna dokumentation beskrivs elektriska gräsklippare 
med gräsuppsamlare. Vissa modeller är dessutom lämp-
liga för bioklippning.

Identifiera din modell med hjälp av produktbilderna och 
beskrivningen av de olika funktionerna.

Föreskriven användning

Maskinen är avsedd för klippning av gräsmattor för privat 
bruk och får endast användas på torrt gräs.

Annan användning eller användning utöver denna, gäller 
som ej föreskriven.

Möjlig felhantering

 � Gräsklipparen är inte lämplig för användning i of-
fentliga anläggningar, parker, idrottsanläggningar 
samt inom jord- och skogsbruk 

 � Befintliga säkerhetsanordningar får inte demonteras 
eller överbryggas, t.ex. genom att binda fast säker- genom att binda fast säker-genom att binda fast säker-
hetsbygeln på styrhandtaget

 � Använd inte maskinen i regn och/eller på vått gräs
 � Maskinen får inte användas för kommersiellt bruk

Säkerhets- och skyddsanordningar
Varning - skaderisk!
Säkerhets- och skyddsanordningar får aldrig 
sättas ur funktion!

Säkerhetsbygel/säkerhetshandtag

Maskinen är utrustad med en säkerhetsbygel eller ett sä-
kerhetshandtag beroende på modell. Släpp dessa direkt 
vid fara. Motorn och kniven stannar.

Utkastlucka

Utkastluckan skyddar mot delar som ev. kastas ut.
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Symboler på maskinen

Varning! Se upp vid hanteringen. Koppla bort maskinen från elnätet före underhålls-
arbeten eller vid skadad kabel.

Läs bruksanvisningen före idrifttagningen! Risk för elektriska stötar.

Varning - fara! Håll händer och fötter borta från 
klippaggregatet!

Håll avstånd till riskområdet. 

Håll anslutningsledningen borta från
knivarna. Håll tredje part borta från riskområdet!
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Elektrisk gräsklippare

Säkerhetsanvisningar
Tänk på att den som använder maskinen är ansvarig för 
skador som drabbar andra personer och deras egen-
dom.

Varning!
Maskinen och förlängningskabeln får endast 
användas om de är tekniskt felfria!
Säkerhets- och skyddsanordningar får aldrig 
sättas ur funktion!

Varning - skaderisk!
Säkerhets- och skyddsanordningar får aldrig 
sättas ur funktion!

Elektrisk säkerhet
Varning - fara pga ström!
Fara pga kontakt med spänningsförande delar!  
Dra omedelbart ut kontakten ur eluttaget, om 
förlängningskabeln är skadad eller av! 

 � Fastighetens nätspänning måste stämma överens 
med uppgifterna om nätspänning i tekniska data. 
Använd inte en annan försörjningsspänning

 � Använd bara förlängningskablar som är avsedda för 
utomhusbruk - minsta area 1,5 mm2

 � Skadade eller sköra förlängningskablar får inte 
användas

 � Kontrollera förlängningskabeln före varje idrifttag-
ning

 � Använd alltid den speciella kabeldragavlastningen 
för förlängningskabeln

 � Håll alltid bort kabeln från klippområdet och från 
maskinen

 � Kör inte över förlängningskabeln med gräsklipparen
 � Skydda maskinen mot fukt

Säkerhetsanvisningar handhavande

 � Barn och personer, som inte har läst bruksanvis-
ningen, får inte använda maskinen

 � Beakta lokala bestämmelser beträffande använda-
rens lägsta tillåtna ålder

 � Använd inte maskinen om du är påverkad av alko-
hol, droger eller medicin

 � Kontrollera maskinen beträffande skador före varje 

användning och byt ut skadade delar
 � Kontrollera terrängen som ska klippas noggrant. Ta 

bort alla främmande föremål
 � Använd lämpliga arbetskläder:

 � Långbyxor
 � Stadiga och halkfria skor

 � Stå alltid stadigt och säkert
 � Håll tredje part borta från riskområdet
 � Håll kroppen, lemmar och kläder borta från klippag-

gregatet
 � Arbeta endast i dagsljus eller i bra artificiell belys-

ning
 � Dra alltid ut kontakten ur eluttaget och vänta tills 

maskinen stannar: 
 � vid störningar eller kraftig vibration på maskinen
 � innan du tar bort blockeringar
 � innan du åtgärdar igentäppningar
 � efter kontakt med främmande föremål

Sök efter skador på gräsklipparen efter kontakt 
med främmande föremål. Genomför nödvändig 
reparation innan du startar och använder gräs-
klipparen på nytt.

 � Var särskilt uppmärksam när du vänder gräsklippa-
ren eller när du drar den mot dig

 � Klipp inte över hinder (t.ex. kvistar, trädrötter)
 � Ta endast bort klippmaterial vid stillastående motor
 � Stäng av motorn, om en annan yta än den som ska 

klippas korsas
 � Lyft eller bär aldrig maskinen med motorn gående
 � Håll alltid den startklara maskinen under uppsikt
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Montering
Beakta den bifogade monteringsanvisningen.

Varning!
Maskinen får först användas när den är
komplett monterad!

Fästa gräsuppsamlare
Varning - skaderisk!
Ta bort eller fäst gräsuppsamlaren endast vid av-
stängd motor och stillastående kniv.

1. Lyft utkastluckan och fäst gräsuppsamlaren i hål-
larna.

Tömma gräsuppsamlare (12)
1. Lyft utkastluckan.
2. Lossa gräsuppsamlaren och ta bort den bakåt.
3. Töm gräsuppsamlaren.
4. Lyft utkastluckan och fäst gräsuppsamlaren i hål-

larna igen.

Nätanslutning

1. Sätt in elkontakten för maskinens anslutningsledning 
i brytare-kontakt-kombinationen (16).

2. Säkra maskinens anslutningsledning med kabel-
dragavlastningen (15). 
Elkabelns ögla måste vara så stor att kabeldragav-
lastningen kan glida från den ena sidan till den 
andra.

Starta motor

Gräsklipparen får bara startas på jämn mark och inte i 
högt gräs. Marken måste vara fri från främmande före-
mål, som t.ex. stenar. Lyft inte gräsklipparen för att starta 
den.

1. Tryck på startknappen på brytare-kontakt-kombina-
tionen och håll den så (16-1).

2. Dra säkerhetsbygeln/-handtaget mot styrhandtaget 
och håll fast (16-2).

3. Släpp startknappen.

Stänga av motor

1. Släpp säkerhetsbygeln/-handtaget.

2. Vänta tills kniven stannar.

Arbetsanvisningar
Beakta de lokala bestämmelserna för handha-
vande av gräsklippare.

 � Kontrollera terrängen som ska klippas noggrant - ta 
bort alla främmande föremål

 � Klipp bara om det inte finns några andra personer i 
arbetsområdet

 � Klipp bara vid god sikt
 � Arbeta bara med gånghastighet
 � Klipp bara med en vass kniv
 � Klipp inte över hinder (t.ex. kvistar, trädrötter)
 � Klipp alltid tvärs över sluttningar.  

Använd inte gräsklipparen uppför eller nedför, och i 
sluttningar med mer än 20° lutning

 � Var extra försiktig i sluttningar när du vänder i en 
annan riktning

Tips för klippning
 � Börja klippa så nära eluttaget som möjligt
 � Se till att förlängningskabeln alltid ligger på det re-

dan klippta gräset
 � Samma klipphöjd 3–5 cm, klipp inte mer än hälften 

av gräsets höjd
 � Överbelasta inte gräsklipparen! Öka klipphöjden 

och klipp flera gånger, om motorvarvtalet sjunkter 
pga långt tungt gräs

 � Klipp tidigt på morgonen eller sent på eftermid-
dagen, för att skydda det nyklippta gräset mot ut-
torkning

 � Klipp två gånger i veckan under växtperioden och 
motsvarande mindre under torkperioden
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Elektrisk gräsklippare

Underhåll och skötsel
Varning - skaderisk!
Dra alltid ut elkontakten före allt underhålls- och 
skötselarbete!
Använd alltid arbetshandskar vid underhålls- och 
skötselarbete på kniven!
Ej balanserade knivar medför kraftig vibration och 
skadar gräsklipparen. 

 � Kontrollera gräsuppsamlaren regelbundet beträf-
fande funktion och slitage

 � Rengör maskinen noggrant med en handborste 
eller trasa efter gräsklippningen. Ej borttagna 
föroreningar på maskinens undersida kan påverka 
funktionen negativt

 � Spruta inte av maskinen med vatten! Vatten som 
kommer in kan förstöra brytare-kontakt-kombinatio-
nen samt elmotorn

 � Kontrollera kniven regelbundet beträffande skador. 
Slöa eller skadade knivar får endast slipas/bytas ut 
av en AL-KO servicestation eller auktoriserad fack-
verkstad. Slipade knivar måste balanseras 
Åtdragningsmoment på knivskruv 15 Nm +5

Varning!
Kniven och motoraxeln får inte riktas!

Förvaring
 � Förvara alltid maskinen med elkontakten utdragen
 � Fäll ned styrhandtagets överdel för platssparande 

förvaring
 � Förvara maskinen torrt, och utom räckhåll för barn 

och obehöriga personer

Reparation
 � Reparationsarbeten får endast genomföras av  

AL-KO servicestationer och auktoriserade fackverk-
städer

 � Skärverktyg och fästbultar får endast bytas ut som 
hel sats, för att undvika obalans

Efter underhållsarbeten på isoleringsdelar  
(t.ex. byte av kniv) måste en isolationsskyddskon- byte av kniv) måste en isolationsskyddskon-byte av kniv) måste en isolationsskyddskon-
troll enligt riktlinjen VDE 701 genomföras.

 � Fackmannamässig kontroll är nödvändig:
 � efter påkörning av ett hinder
 � om motorn stannar direkt
 � vid böjd kniv
 � vid böjd motoraxel
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Hjälp vid störningar

Störning Möjlig orsak Åtgärd
Motorn går inte Ingen strömförsörjning Kontrollera hussäkringen/förlängningskabeln.

Maskinkabel defekt Uppsök en AL-KO servicestation/auktoriserad fackverkstad.
Kniven blockerar Rengör utkastkanalen/kåpan, kniven måste rotera fritt.

Starta på kort gräs eller på en redan klippt yta, korrigera 
klipphöjden.

Motoreffekten avtar För mycket gräs i utkast-
kanalen eller kåpan

Rengör utkastkanalen/kåpan.
Korrigera klipphöjden.

Kniven slö Uppsök en AL-KO servicestation eller auktoriserad fack-
verkstad, för att slipa/byta ut kniven.

Gräsuppsamlaren fylls 
inte tillräckligt

Vått gräs Låt gräsmattan torka upp.
Gräsuppsamlaren 
igensatt

Rengör gallret på gräsuppsamlaren.

För mycket gräs i utkast-
kanalen eller kåpan

Rengör utkastkanalen/kåpan.
Korrigera klipphöjden.

Kniven slö Uppsök en AL-KO servicestation eller auktoriserad fack-
verkstad, för att slipa/byta ut kniven.

Kontakta en av våra servicestationer vid störningar som inte finns uppförda i denna tabell eller som du själv inte 
kan åtgärda.
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Käsikirjaa koskevia tietoja
 � Lue tämä käyttöohje läpi ennen tuotteen käyttöö-

nottoa. Se on turvallisen työskentelyn ja häiriöttö-
män käsittelyn edellytys.

 � Noudata tässä dokumentissa ja laitteessa olevia 
turvaohjeita ja varoituksia.

 � Säilytä käyttöohje käyttöä varten ja luovuta se myös 
tuotteen myöhemmille käyttäjille.

Merkkien selitykset

Huomio!
Näiden varoitusten huolellinen noudattaminen voi 
estää ihmisten loukkaantumiset ja/tai esinevahin-
got.

Erityisohjeita, jotka auttavat ymmärtämään ja 
käsittelemään laitetta paremmin.

Tuotekuvaus
Tässä dokumentissa kuvataan ruohosäiliöllä varustettu-
ja sähköruohonleikkureita. Jotkut mallit soveltuvat myös 
ruohon kuohkeutukseen.

Voit tunnistaa oman mallisi tuotekuvien ja eri optioiden 
kuvauksen perusteella.

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tämä laite on tarkoitettu ruohon leikkaamiseen yksityis-
käytössä. Laitteella saa leikata vain kuivaa ruohoa.

Muunlainen käyttö ei ole tarkoituksenmukaista.

Mahdollinen väärinkäyttö

 � Tämä ruohonleikkuri ei sovellu käytettäväksi julkisil-
la paikoilla, puistoissa tai urheilukentillä eikä maa- 
ja metsätaloudessa 

 � Ruohonleikkuriin asennettuja turvalaitteita ei saa 
poistaa tai ohittaa esim. sitomalla turvakaari aisaan

 � Älä käytä laitetta sateella äläkä ruohon ollessa 
märkä

 � Laitetta ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen

Turva- ja suojalaitteet
Huomio - Loukkaantumisvaara!
Turva- ja suojalaitteita ei saa poistaa käytöstä!

Turvakaari / turvakahva

Laitteessa on mallista riippuen joko turvakaari tai turva-
kahva. Vaaratilanteessa päästä kaaresta/kahvasta irti. 
Moottori ja leikkuuterä pysähtyvät.

Luukku

Luukku suojaa ulossinkoutuvilta leikkuujätteiltä.
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Laitteen symbolit
Huomio! Käsittele erityisen varovasti. Irrota laite verkosta aina ennen huoltotöitä tai jos 

kaapeli on vaurioitunut.
Lue käyttöohje ennen käyttöönottoa! Sähköiskun vaaraa.

Huomio - Vaara! Pidä kädet ja jalat kaukana 
leikkuulaitteesta!

Pidä etäisyyttä vaara-alueeseen. 

Pidä liitosjohto kaukana leikkuuteristä. Pidä ulkopuoliset poissa vaara-alueelta! 
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Sähköruohonleikkuri

Turvaohjeet
Koneen käyttäjä vastaa henkilöille ja heidän omaisuudel-
leen aiheuttamistaan vahingoista.

Huomio!
Käytä laitetta ja pidennyskaapelia vain teknisesti 
moitteettomassa kunnossa!
Turva- ja suojalaitteita ei saa poistaa käytöstä!

Huomio - Loukkaantumisvaara!
Turva- ja suojalaitteita ei saa poistaa käytöstä!

Sähköturvallisuus
Huomio - Sähkövirta aiheuttaa vaaran!
Koskeminen sähköä johtaviin osiin aiheuttaa 
vaaran! Irrota pistoke heti verkosta, jos pidennys-
kaapeli on vaurioitunut tai mennyt poikki!

 � Talon verkkojännitteen on oltava sama kuin Tekni-
sissä tiedoissa ilmoitettu verkkojännite. Älä käytä 
mitään muuta verkkojännitettä

 � Käytä vain sellaisia pidennyskaapeleita, jotka so-
veltuvat ulkokäyttöön – poikkileikkaus vähintään 
1,5 mm2

 � Vaurioituneita tai murtuneita pidennyskaapeleita ei 
saa käyttää

 � Tarkasta pidennyskaapelisi kunto ennen jokaista 
käyttöönottoa

 � Käytä aina pidennyskaapelin kanssa sille tarkoitet-
tua vedonpoistajaa

 � Pidä kaapeli kaukana leikkuualueelta ja ohjaa sitä 
aina poispäin koneesta

 � Älä koskaan aja ruohonleikkurilla pidennyskaape-
lin yli

 � Suojaa laitetta kosteudelta

Käyttöturvaohjeet

 � Lapset ja henkilöt, jotka eivät tunne tätä käyttöoh-
jetta, eivät saa käyttää laitetta

 � Noudata käyttäjän vähimmäisikää koskevia paikal-
lisia määräyksiä

 � Älä käytä laitetta alkoholin, huumeiden tai lääkkei-
den vaikutuksen alaisena

 � Tarkasta laite aina ennen käyttöä vaurioiden varalta 
ja vaihdata vaurioituneet osat

 � Tarkasta leikattava alue kokonaan ja huolellisesti, ja 
poista kaikki roskat

 � Käytä tarkoituksenmukaisia työvaatteita: 
 � Pitkät housut
 � Tukevat, pitävät kengät

 � Huomioi tukeva työasento
 � Pidä ulkopuoliset poissa vaara-alueelta
 � Pidä vartalo, kädet, jalat ja vaatteet kaukana leik-

kuulaitteesta 
 � Työskentele vain riittävässä päivänvalossa tai keino-

valaistuksessa
 � Irrota pistoke aina verkosta ja odota, että laite py-

sähtyy, 
 � jos olet havainnut laitteessa häiriöitä tai epäta-

vallista tärinää
 � ennen kuin vapautat jumiutuneen osan
 � ennen kuin avaat tukokset
 � jos laite on joutunut kosketuksiin roskien kans-

sa
Jos ruohonleikkuri on joutunut kosketuksiin 
roskien kanssa, tarkasta mahdolliset vauriot. Tee 
tarvittavat korjaukset, ennen kuin jatkat ruohon-
leikkurin käyttöä.

 � Ole erityisen tarkkaavainen ruohonleikkuria kääntä-
essäsi tai vetäessäsi sitä itseesi päin

 � Älä leikkaa ruohoa esteiden päältä (esim. oksat, 
puunjuuret)

 � Poista leikkuujäte vain silloin kun moottori on pysäh-
dyksissä

 � Sammuta moottori, jos ylität jonkin muun kuin leikat-
tavan alueen 

 � Älä koskaan nosta tai kanna laitetta moottorin olles-
sa käynnissä

 � Älä jätä käyttövalmista laitetta ilman valvontaa
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Asennus
Noudata mukana toimitettua asennusohjetta.

Huomio!
Laitetta saa käyttää vasta sitten, kun asennus
on suoritettu loppuun!

Ruohosäiliön asettaminen paikalleen
Huomio - Loukkaantumisvaara!
Poista tai aseta ruohosäiliö paikalleen vain silloin, 
kun moottori on kytketty pois päältä ja leikkuuterä 
on pysähdyksissä.

1. Nosta luukkua ja ripusta ruohosäiliö pidikkeisiin.

Ruohosäiliön tyhjennys (12)
1. Nosta luukkua.
2. Vedä ruohosäiliö esiin ja poista se taaksepäin.
3. Tyhjennä ruohosäiliö.
4. Nosta luukkua ja aseta ruohosäiliö takaisin pidik-

keisiin.

Luo verkkoliitäntä

1. Työnnä laitteen liitosjohdon pistoke kytkin–pistoke-
yhdistelmään (16).

2. Kiinnitä laitteen liitosjohto kaapelin vedonpoistajaan 
(15). 
Verkkokaapelin lenkin täytyy olla niin pitkä, että 
kaapelin vedonpoistaja voi liukua puolelta toiselle.

Kytke moottori päälle

Käynnistä ruohonleikkuri vain tasaisella alustalla, älä 
korkeassa ruohikossa. Alustassa ei saa olla roskia, ku-
ten esim. kiviä. Älä nosta ruohonleikkuria käynnistystä 
varten.

1. Pidä kytkin–pistoke-yhdistelmän käynnistyspainiket-
ta painettuna (16-1).

2. Vedä turvakaarta/-kahvaa aisaa vasten ja pidä 
paikallaan (16-2).

3. Päästä käynnistyspainike.
4. 

Moottorin kytkeminen pois päältä

1. Päästä turvakaari/-kahva.

2. Odota, että leikkuuterä on pysähtynyt.

Työohjeita
Noudata ruohonleikkurin käyttöä koskevia paikal-
lisia määräyksiä.

 � Tarkasta leikattava alue kokonaan ja huolellisesti – 
poista kaikki roskat

 � Leikkaa ruohoa vain silloin, kun työalueella ei ole 
ulkopuolisia

 � Leikka ruohoa vain silloin, kun näkyvyys on hyvä
 � Ohjaa laitetta vain kävelyvauhtia
 � Leikka ruohoa vain terävällä leikkuuterällä
 � Älä leikkaa ruohoa esteiden päältä 

(esim. oksat, puunjuuret)
 � Viettävällä alustalla leikatessasi leikkaa ruohoa poi-

kittaissuuntaan alustaan nähden.  
Älä ohjaa ruohonleikkuria viettävää alustaa ylös- 
tai alaspäin äläkä käytä sitä alustalla, joka viettää 
enemmän kuin 20°

 � Noudata erityistä varovaisuutta, kun vaihdat suun-
taa viettävällä alustalla

Ohjeita ruohon leikkaamiseen
 � Aloita ruohon leikkaaminen mahdollisimman läheltä 

pistorasiaa
 � Ohjaa pidennyskaapelia aina jo leikatulle ruohikolle
 � Pidä leikkuukorkeus 3–5 cm:ssä ja leikkaa korkein- cm:ssä ja leikkaa korkein-cm:ssä ja leikkaa korkein-

taan puolet ruohon korkeudesta
 � Älä ylikuormita ruohonleikkuria! Jos moottorin kier-

rosluku laskee huomattavasti pitkässä, raskaassa 
ruohikossa, säädä suurempi leikkuukorkeus ja leik-
kaa ruoho useaan kertaan

 � Leikkaa ruoho aamulla tai myöhään iltapäivällä, jot-
ta juuri leikattu ruoho ei kuivu

 � Leikkaa ruoho voimakkaan kasvuvaiheen aikana 
kaksi kertaa viikossa ja vähäsateisina aikoina vas-
taavasti harvemmin
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Sähköruohonleikkuri

Säilytys
 � Säilytä laitetta aina pistoke irrotettuna
 � Laske yläaisa alas, jotta säästät säilytystilaa
 � Säilytä laitetta kuivassa, poissa lasten ja asiattomi-

en ulottuvilta

Korjaus
 � Vain AL-KO:n huoltopalvelut ja valtuutetut alan yri-

tykset saavat tehdä korjaustöitä
 � Epätasapainon välttämiseksi saa leikkuupäitä ja 

kiinnityspultteja vaihtaa vain sarjoittain

Huolto ja hoito
Huomio - Loukkaantumisvaara!
Irrota pistoke aina ennen jokaista huolto- ja 
hoitotyötä!
Käytä aina leikkuuterän huolto- ja hoitotöissä 
työkäsineitä!
Epätasapainossa olevat leikkuuterät aiheuttavat 
voimakasta tärinää ja vaurioittavat ruohonleik-
kuria. 

 � Tarkasta ruohosäiliölaite säännöllisesti toimintahäi-
riöiden ja kulumien varalta

 � Puhdista ruohonleikkuri ruohonleikkuun jälkeen 
perusteellisesti käsiharjalla tai puhdistusliinalla. 
Laitteen alapuolella oleva poistamaton lika saattaa 
vahingoittaa laitteen toimintaa

 � Älä puhdista laitetta vesisuihkulla! Sisään menevä 
vesi voi rikkoa kytkin–pistoke-yhdistelmän ja säh-
kömoottorin

 � Tarkasta leikkuuterät säännöllisesti vaurioiden 
varalta. Teroituta / vaihdata tylsät tai vaurioituneet 
leikkuuterät vain AL-KO:n huoltopalvelussa tai val-
tuutetussa alan yrityksessä. Teroitetut leikkuuterät 
täytyy tasapainottaa 
Teränruuvin kiristysvääntömomentti 15 Nm +5

Huomio!
Terää ja moottorin akselia ei saa suoristaa!

Eristysosiin tehtyjen huoltotöiden jälkeen  
(esim. leikkuuterän vaihto) täytyy tehdä direktiivin 
VDE 701 mukainen eristyssuojakoe.

 � Ammattilaisen suorittama tarkastus vaaditaan:
 � jos on ajettu esteen päälle
 � jos moottori pysähtyy äkkiä
 � jos leikkuuterä on taipunut
 � jos moottorin akseli on taipunut
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Apu häiriötilanteissa

Störung Mahdolliset syyt Ratkaisu
Moottori ei käy Ei virtalähdettä Tarkasta talosulake / pidennyskaapeli.

Laitteen kaapeli viallinen Ota yhteyttä AL-KO:n huoltopalveluun / valtuutettuun alan 
yritykseen.

Leikkuuterä jumissa Puhdista poistokanava / kotelo, leikkuuterän täytyy voida 
kääntyä vapaasti. Käynnistä ruohonleikkuri matalassa ruo- Käynnistä ruohonleikkuri matalassa ruo-Käynnistä ruohonleikkuri matalassa ruo-
hikossa tai jo leikatulla alueella ja korjaa leikkuukorkeus.

Moottorin teho pienenee Liikaa ruohoa poistoka-
navassa tai kotelossa

Puhdista poistokanava / kotelo.
Korjaa leikkuukorkeus.

Tylsä leikkuuterä Ota yhteyttä AL-KO:n huoltopalveluun tai valtuutettuun alan 
yritykseen ja teroituta/vaihdata leikkuuterä.

Ruohosäiliö ei täyty 
riittävästi

Ruoho on kosteaa Anna ruohon kuivua.
Ruohosäiliö tukossa Puhdista ruohosäiliön verkko.
Liikaa ruohoa poistoka-
navassa tai kotelossa

Puhdista poistokanava / kotelo.
Korjaa leikkuukorkeus.

Tylsä leikkuuterä Ota yhteyttä AL-KO:n huoltopalveluun tai valtuutettuun alan 
yritykseen ja teroituta/vaihdata leikkuuterä.

Jos ilmenneitä häiriöitä ei löydy tästä taulukosta tai jos et osaa itse korjata niitä, ota yhteyttä vastaavaan asia-
kaspalveluumme.
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EG-försäkran om överensstämmelse S

Härmed försäkrar vi att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-
direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt
Gräsklippare, elektrisk
Serienummer
G1001005

Tillverkare
AL-KO Geräte GmbH 
Ichenhauser Str. 14 
D-89359 Kötz 

Företrädare
Anton Eberle 
Ichenhauser Str. 14 
89359 KOETZ 
DEUTSCHLAND

Typ
3.22 SE 
3.82 SE 

EG-Richtlinien
2006/42/EG 
2006/95/EG 
2004/108/EG 
2000/14/EG

Harmoniserade normer
DIN EN 60335-1 
VDE 0700-1:2007-02 
DIN EN 60335-2-77 
VDE 0700-77:2006-09 
DIN EN ISO 14982:1998-09 
 Ljudeffektnivå 

uppmätt / garanterad
3.22 SE 94 / 96 dB(A) 
3.82 SE 94 / 96 dB(A)

Överensstämmelsevär-
dering
2000 /14/EG  
Bilaga VIII

Behörig kontor
TÜV Industrieservice GmbH 
TÜV Süd Gruppe 
Westendstraße 199 
D-80686 München

Kötz, 2011-11-22

Antonio De Filippo, Managing Director

Garantie S

Eventuella material- eller tillverkarfel på maskinen ansvarar vi för under garantin inom den lagstadgade preskripti-
onstiden antingen genom reparation eller utbyte av del/delar. Preskriptionstiden gäller efter respektive lands lag, där 
maskinen införskaffades.

Våra garantiåtaganden gäller endast vid:
 � Ett korrekt handhavande av maskin
 � Beaktande av bruksanvisning
 � Användning av reservdelar i original

Garantin upphör att gälla vid:
 � Reparationsförsök av maskin
 � Tekniska ändringar på maskinen
 � Ej ändamålsenlig användning (t.ex. användning för 

kommersiellt bruk eller användning inom kommunal 
verksamhet)

Garantin gäller inte för:
 � Lackskador, som beror på normalt slitage
 � Förslitningsdelar, som på reservdelskartan är märkta med ramar xxx xxx (x)  
 � Förbränningsmotorer – För dessa gäller separata garantibestämmelser från respektive motortillverkare

Vid garantifall var god uppsök din handlare med denna garantiförsäkran och kvittot eller närmaste auktoriserade kundt-
jänstställe. Genom detta garantiåtagande berörs inte köparens lagstadgade garanti gentemot försäljaren.
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EU-samsvarserklæring N

Vi erklærer med dette at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene i de 
harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt
Elektrisk gressklipper
Serienummer
G1001005

Produsent
AL-KO Geräte GmbH 
Ichenhauser Str. 14 
D-89359 Kötz 

Fullmektig
Anton Eberle 
Ichenhauser Str. 14 
89359 KOETZ 
DEUTSCHLAND

Type
3.22 SE 
3.82 SE 

EG-Richtlinien
2006/42/EG 
2006/95/EG 
2004/108/EG 
2000/14/EG

Harmoniserte normer
DIN EN 60335-1 
VDE 0700-1:2007-02 
DIN EN 60335-2-77 
VDE 0700-77:2006-09 
DIN EN ISO 14982:1998-09 
 Lydtrykknivå 

målt / garantert
3.22 SE 94 / 96 dB(A) 
3.82 SE 94 / 96 dB(A)

Samsvarserklæring
2000 /14/EG  
Tillegg VIII

Underrettende myndigket
TÜV Industrieservice GmbH 
TÜV Süd Gruppe 
Westendstraße 199 
D-80686 München

Kötz, 2011-11-22

Antonio De Filippo, Managing Director

Garantie N

Eventuelle material- eller produksjonsfeil på maskinen utbedrer vi i løpet av den lovpålagte foreldelselsfristen for man-
gler etter eget valg, enten ved reparasjon eller med et nytt produkt. Foreldelsesfristen fastsettes iht. loven i det landet 
maskinen ble kjøpt.

Vår garanti gjelder kun ved:
 � Korrekt håndtering av maskinen
 � Overholdelse av bruksanvisningen
 � Bruk av originale reservedeler

Garantien gjelder ikke ved:
 � Reparasjonsforsøk på maskinen
 � Tekniske endringer på maskinen
 � Ikke tiltenkt bruk (f.eks. industriell eller kommunal 

bruk)

Utelukket fra garantien:
 � Lakkskaden som kan føres tilbake til normal bruk
 � Slitedeler som i reservedelskortet med ramme er merket xxx xxx (x)  
 � Forbrenningsmotorer – for disse gjelder separate garantibestemmelser fra den respektive motorprodusenten

Ved garantitilfeller kontakter du forhandleren eller nærmeste autoriserte kundeservice. Ta med dette garantikortet og 
kvitteringen. Med denne garantien forblir kjøperens juridiske mangelfordringer overfor selger uberørt.
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EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus FIN

Vakuutamme täten, että kysessä oleva tuote vastaa siinä tilassa, kuin valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmo-
nisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote
Sähköruohonleikkuri
Sarjanumero
G1001005

Valmistaja
AL-KO Geräte GmbH 
Ichenhauser Str. 14 
D-89359 Kötz 

Valtuutettu henkilö
Anton Eberle 
Ichenhauser Str. 14 
89359 KOETZ 
DEUTSCHLAND

Tyyppi
3.22 SE 
3.82 SE 

EG-Richtlinien
2006/42/EG 
2006/95/EG 
2004/108/EG 
2000/14/EG

Harmonisoidut standardit
DIN EN 60335-1 
VDE 0700-1:2007-02 
DIN EN 60335-2-77 
VDE 0700-77:2006-09 
DIN EN ISO 14982:1998-09 
 Äänitehotaso 

mitattu / taattu
3.22 SE 94 / 96 dB(A) 
3.82 SE 94 / 96 dB(A)

Vaatimustenmukaisuuden 
arviointi
2000 /14/EG  
Liite VIII

Ilmoitettu laitos
TÜV Industrieservice GmbH 
TÜV Süd Gruppe 
Westendstraße 199 
D-80686 München

Kötz, 2011-11-22

Antonio De Filippo, Managing Director

Takuu FIN

Laitteessa mahdollisesti esiintyvät materiaali- tai valmistusvirheet korjataan lakisääteisen takuun voimassaoloaikana 
valmistajan parhaaksi katsomalla tavalla joko korjaamalla tai toimittamalla asiakkaalle varaosa. Takuun voimassaoloai-
ka määräytyy laitteen ostomaan lakien mukaisesti.

Valmistajan myöntämä takuu pätee vain seuraavien edelly-
tysten täyttyessä:

 � Laitetta käytetään asianmukaisesti
 � Käyttöohjetta noudatetaan
 � Laitteessa käytetään alkuperäisiä varaosia

Takuu raukeaa seuraavissa tapauksissa:
 � Laitetta on yritetty korjata
 � Laitteeseen on tehty teknisiä muutoksia
 � Laitetta on käytetty määräysten tai ohjeiden vastaisel-

la tavalla (esim. kaupalliseen tai kunnallistekniseen 
tarkoitukseen)

Takuu ei koske:
 � Maalivaurioita, jotka johtuvat normaalista kulumisesta
 � Kuluvia osia, jotka on merkitty varaosakaavioon kehyksellä xxx xxx (x)  
 � Polttomoottoreita – Niitä koskevat kulloinkin kyseessä olevan moottorinvalmistajan erilliset takuumääräykset

Ota takuutapauksessa yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja esitä tämä takuutodi-
stus ja myyntikuitti. Valmistajan myöntämä takuu ei rajoita ostajan lakisääteisiä takuuvaatimuksia.



Country Company Telephone Fax

A AL-KO KOBER Ges.m.b.H. (+43)3578/2515-100 (+43)3578/2515-31

AUS AL-KO INTERNATIONAL Pty. Ltd. (+61)3 / 9767-3700 (+61)3 / 9767-3799

B / L Eurogarden NV (+32)16/805427 (+32)16/805425

BG Valerii S&M Group SJ (+359)2 942 34 02 (+359)2 942 34 10

CH AL-KO KOBER AG (+41)56/418-31 53 (+41)56/4183160

CZ AL-KO KOBER Spol.  S.R.O. (+420)3 82 / 2103 81 (+420)3 82 / 212782

D AL-KO GERÄTE GmbH (+49)8221/203-0 (+49)8221/203-138

DK AL-KO GINGE A/S (+421)98 8210 00 (+421)98 8254 54

EST/LT/LV SIA AL-KO KOBER (+371)67/627-326 ((+371)67/807-018

F AL-KO S.A.S. (+33)3/8576-3500 (+33)3/8576-3581

GB Rochford Garden Machinery Ltd. (+44)1963/828050 (+44)1963/828052

H AL-KO KFT (+319)29/5370 -50 (+319)29/5370-51

HR Brun.ko.-prom d.o.o. (+3821)1 3096 567 (+3821)1 3096 567

I AL-KO KOBER GmbH / SRL (+39)0 39 / 9 329-311 (+39)0 39 / 9 329-390

IN AGRO-COMMERCIAL (+91)3322874206 (+91)3322874139

IQ Gulistan Com (+9419)750 450 

IRL Cyril Johnston & Co. Ltd. (+44)2890813121 (+44)2890914220

LY ASHOFAN FOR AGRICULT. ACC. (+218)512660209 (+218)512660209

MA BADRA Sarl (+212)022447128 (+212)022447130

MK Techno Geneks (+389)2 2551801 (+389)2 2520175

N AL-KO GINGE A/S (+421)64/86-2550 (+421)64/86-2554

NL O.DE LEEUW GROENTECHNIEK (+31)38/ 444 6160 (+31)38/ 444 6358

PL AL-KO KOBER Sp. z.o.o. (+48)61/816-1925 (+48)61/816-1980

RO OMNITECH Technology SRL (+4)021 326 36 72 (+4)021 326 36 79

RUS OOO AL-KO KOBER (+21)499/16887-16 (+21)499/96600-00 

RUS ZAO AL-KO St. Petersburg GmbH (+21)812/446-1075 (+21)812/446-1075

S GINGE Svenska AB (+419)31/57-3580 (+419)31/57-5620

SK AL-KO KOBER Slovakia Spol. S.R.O. (+421)2/4564-8267 (+421)2/4564-8117

SLO Darko Opara s.p. (+3819)1 722 58 50 (+3819)1 722 58 51

SRB Agromarket d.o.o. (+381)34 308 000 (+381)34 308 16

TR ZIMAS A.S. (+90)232 4580586 (+90)232 4572697

UA TOV AL-KO KOBER (+380)44/492 33-96 (+380)44/496 66-93

AL-KO GERÄTE GmbH  l  Head Quarter  l  Ichenhauser Str. 14  l  89359 Kötz  l  Deutschland
Telefon: (+49)8221/203-0  l  Telefax: (+49)8221/203-138  l  www.al-ko.com  11_2011




