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Comfort 34E
(CL 34E CP)

Comfort 40E
(CL 40E CP)

ca. 115x40x100 cm ca. 130x45x105 cm

kg ca. 15,0 kg ca. 19,0 kg

cm
34 cm 40 cm

2,8 - 6,8 cm 2,8 - 6,8 cm

ca. 37 l ca. 43 l

230V / 50 Hz 230V / 50 Hz

1200 W 1400 W

2800 min-1   +/- 100 2800 min-1   +/- 100

              LPA = 80 db  LPA = 84 db  

ahv = 8 m/s2  (ISO 20643) ahv = 8 m/s2  (ISO 20643)
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18 Oversættelse af original brugsanvisning

Sikkerhedshenvisninger

Vigtigt!
Strømmen skal slås fra maskinen før alle mon- 
terings- og vedligeholdelsesarbejder.

Maskinen må kun anvendes efter komplet mon- 
tering.

Maskinen må kun anvendes i teknisk fejlfri til- 
stand.

Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger må  
ikke sættes ud af kraft.

Maskinen må ikke anvendes under påvirkning  
af alkohol, narkotika eller medicin.

Børn eller personer, som ikke kender brugsvej- 
ledningen, må ikke anvende maskinen.

Overhold de lokale bestemmelser om bruge- 
rens mindstealder.

Hold uvedkommende personer ude af fareom- 
rådet.

Lad ikke maskinen være uden opsyn. 

Tegnforklaring

Vigtigt!
Ved at følge disse advarselshenvisninger nøjagtigt 
kan person- og/eller materielle skader undgås.

Specielle henvisninger for at opnå en bedre forstå-
else og håndtering.

7 Et tal til venstre for teksten henviser til en illustra-
tion. 

Symboler på maskinen
Læs brugsvejledningen!

Hold uvedkommende personer ude af 
fareområdet!

Pas på - skarpe skæreknive!
Før vedligeholdelsesarbejde eller hvis 
ledningen er beskadiget, skal stikket træk-
kes ud af stikdåsen!

Hold tilslutningsledningen på afstand af 
skæreknivene!

Indledning
Læs denne dokumentation igennem før idriftsættelsen.  
Det er en forudsætning for sikkert arbejde og en fejlfri 
håndtering.
Overhold sikkerheds- og advarselshenvisningerne i  
denne dokumentation og på maskinen.
Denne dokumentation er en permanent del af det be- 
skrevne produkt og skal videregives til køberen i for-
bindelse med salg.

Bortskaffelse

En brugt maskine må ikke bortskaf-
fes som almindeligt husholdnings-
affald!

Emballagen, maskinen og dens tilbehør er fremstillet af 
genbrugsegnet materiale og skal bortskaffes i henhold 
hertil.

Vedligeholdelse og opbevaring
Sørg for, at alle møtrikker, bolte og skruer er spændt  
godt fast, og at maskinen er i en sikker arbejdstil-
stand.
Lad motoren køle af, inden maskinen placeres i afl uk- 
kede rum.
Kontrollér regelmæssigt græsfangeren for slid eller  
manglende funktionsevne.
Erstat af sikkerhedsmæssige grunde slidte eller beska- 
digede dele.

Reservedele og tilbehør
Anvend udelukkende originale reservedele og originalt  
tilbehør.
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Montering

Leveringsomfang
1x   betjeningsvejledning 
1x   monteringsvejledning 
1x   overhåndtag 
1x   underhåndtag 
1x   græsfanger overdel 
1x   græsfanger underdel 
1x   skruepose   
1x   kabelholder  
1x   kabeltrækaflastning 

Monteringsrækkefølge
Se billederne i monteringsvejledningen

Montering af håndtag

2 Montering af underhåndtaget i kabinettet

Før underhåndtaget ind i udskæringerne ind-1. 
til anslag og sørg for at sikre med en skrue 
Ø 4,8x13 på hver side.

3 Montering af overhåndtaget på underhåndtaget
Fastgør overhåndtaget på underhåndtaget med 1. 
skruer og vingemøtrikker.

4 Montering af lejedele på overhåndtaget ved
påsætning af holderne til lejestangen på beg-1. 
ge sider.

påsætning af trækaflastning og 2. placering af le-
jestang.

påsætning af klemmer til kabelfi ksering.3. 

Montering af græsfanger

6 Montering af dele på græsfanger
Sæt overdelen på stifterne på græsfangerens 1. 
underdel.

7 Sikring af græsfangerdele

Græsfangerens to dele klappes sammen og 1. 
sikres med 2 skruer  Ø 3,5x14.

8 Fjernelse af muldningssæt (Comfort 40E)
Løft beskyttelsesklappen og træk muldnings-1. 
sættet ud.

Opbevar muldningssættet til senere anven-2. 
delse.

9 Påmontering af græsfanger
Løft beskyttelsesklappen.1. 

Før græsfangerens laske ind i holderen til 2. 
muldningssættet.

Løft græsfangeren og montér den.3. 

Luk beskyttelsesklappen. 4. 

Håndtering

10 Indstilling af skærehøjden
Indstil skærehøjden ved hjælp af den centrale 1. 
indstillingsenhed.

11 Henvisninger vedr. indstilling



22 Oversættelse af original brugsanvisning

Säkerhetsanvisningar

Varning!
Koppla bort maskinen från elnätet före allt mon- 
terings- och underhållsarbete

Maskinen får endast användas om den är kom- 
plett monterad

Maskinen får endast användas om den är tek- 
niskt felfri

Säkerhets- och skyddsanordningar får aldrig  
vara ur funktion

Använd inte maskinen om du är påverkad av al- 
kohol, droger eller medicin

Barn eller personer, som inte har läst bruksan- 
visningen, får inte använda maskinen

Beakta lokala bestämmelser beträffande använ- 
darens lägsta tillåtna ålder

Håll tredje part borta från riskområdet 

Håll alltid maskinen under uppsikt 

Teckenförklaring

Varning!
Om dessa varningsanvisningar följs kan person- och/
eller sakskador undvikas.

Speciella anvisningar för bättre förklaring och lättare 
hantering.

7 Siffror till vänster om texten hänvisar till bilder. 

Symboler på maskin
Läs bruksanvisningen!

Håll tredje part borta från riskområdet!

Se upp - vassa knivar!
Dra bort elkontakten ur eluttaget före un-
derhållsarbeten eller vid skadad ledning!

Håll anslutningsledningen borta från 
knivarna!

Inledning
Läs igenom denna dokumentation före idrifttagningen.  
Detta är förutsättningen för ett säkert arbete och en 
felfri hantering.
Beakta säkerhets- och varningsanvisningarna i denna  
dokumentation och på maskinen.
Denna dokumentation är en permanent del av den be- 
skrivna produkten och bör lämnas vidare till köparen 
vid en försäljning.

Sluthantering

Uttjänta maskiner får inte skrotas 
tillsammans med hushållsavfall!

Förpackning, maskin och tillbehör är tillverkade av 
återvinningsbart material och ska skrotas motsvarande.

Underhåll och förvaring
Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är hårt åtdrag- 
na och att maskinen är tekniskt felfri
Vänta tills motorn har svalnat, innan maskinen ställs  
undan i ett stängt utrymme
Kontrollera gräsuppsamlaren regelbundet beträffande  
slitage och funktion
Byt av säkerhetsskäl ut utslitna eller skadade delar 

Reservdelar och tillbehör
Använd alltid bara original reservdelar och original till- 
behör
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Montering

Leveransomfattning
1x   bruksanvisning 
1x   monteringsanvisning 
1x   styrhandtag överdel 
1x   styrhandtag underdel 
1x   gräsuppsamlare överdel 
1x   gräsuppsamlare underdel 
1x   skruvpåse   
1x   kabelhållare  
1x   kabeldragavlastning 

Monteringsföljd
se bilderna i monteringsanvisningen

Montering styrhandtag

2 Montering styrhandtag underdel i kåpa

För in styrhandtagets underdel till anslag i ur-1. 
tagen och säkra på båda sidor med skruv 
Ø 4,8x13.

3 Montering styrhandtag överdel på styrhandtag un-
derdel

Fäst styrhandtagets överdel på styrhandtagets 1. 
underdel med skruv och vingmutter.

4 Montering fästdelar på styrhandtag överdel
Fäst fäststångens hållare på båda sidor.1. 

Skjut på dragavlastningen och 2. lägg i fäststång-
en.

Fäst kabel fixeringens klämma.3. 

Montering gräsuppsamlare

6 Montering gräsuppsamlare delar
Fäst överdelen på stiften på gräsuppsamla-1. 
rens underdel.

7 Säkring av gräsuppsamlare delar

Fäll ihop gräsuppsamlarens båda delar och 1. 
säkra med 2 skruvar Ø 3,5x14.

8 Ta bort bioklippsats (Comfort 40E)
Lyft utkastluckan och dra ut bioklippsatsen.1. 

Förvara bioklippsatsen för senare användning.2. 
9 Fästa gräsuppsamlare

Lyft utkastluckan.1. 

För in gräsuppsamlarens fäste i bioklippsat-2. 
sens hållare.

Lyft och fäst gräsuppsamlaren.3. 

Tryck fast utkastluckan. 4. 

Hantering

10 Inställning av klipphöjd
Ställ in klipphöjden med den centrala regle-1. 
ringen.

11 Inställningsanvisningar



26 Oversettelse av original bruksanvisning

Sikkerhetsanvisninger

OBS!
Koble apparatet fra strømnettet forut for alle  
monterings- og vedlikeholdsarbeider

Maskinen må kun betjenes etter komplett mon- 
tering

Betjen maskinen kun dersom den er i teknisk  
feilfri stand

Ikke sett sikkerhets- og verneinnretninger ut av  
kraft

Betjen ikke maskinen under påvirkning av medi- 
kamenter, alkohol eller andre rusmidler

Barn eller personer som ikke kjenner bruksan- 
visningen, skal ikke benytte maskinen

Ta hensyn til lokale bestemmelser angående  
minstealder for betjening av maskinen

Hold uvedkommende vekk fra fareområdet 

Ikke la maskinen være uten tilsyn 

Tegnforklaring

OBS!
Følge nøye disse varselanvisningene for å unngå 
person- og/eller tingskader.

Spesielle anvisninger for bedre forståelighet og 
håndtering.

7 Tall som er avbildet til venstre for teksten, henviser 
til illustrasjoner. 

Symboler på maskinen
Les bruksanvisningen!

Hold uvedkommende vekk fra fareom-
rådet!

Forsiktig - skarpe skjærekniver!
Trekk nettpluggen ut av stikkontakten forut 
for vedlikeholdsarbeider eller ved skade 
på ledningen!

Hold stikkledningen unna skjærekniver!

Innledning
Les denne dokumentasjonen før du tar maskinen i  
bruk. Dette er en forutsetning for å kunne arbeide sik-
kert og for en feilfri håndtering.
Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene og advarslene i  
denne dokumentasjonen og på maskinen.
Denne dokumentasjonen er en permanent del av det  
beskrevne produktet, og skal overleveres kjøperen ved 
et eventuelt videresalg.

Avfallsbehandling

Ikke kast maskiner som ikke lenger 
er i bruk, sammen med hushold-
ningsavfallet!

Emballasje, maskin og tilbehør er alle laget av resirku-
lerbare materialer, og skal avfallshåndteres i henhold 
til dette.

Vedlikehold og oppbevaring
Påse at alle mutre, bolter og skruer er trukket godt til,  
og at maskinen befi nner seg i en sikker driftstilstand
Avkjøl motoren før maskinen plasseres i lukkede rom 
Kontroller gressoppsamleren regelmessig for slitasje  
og funksjonsevne
Av sikkerhetsmessige årsaker, erstatt nedslitte eller  
skadde deler

Reservedeler og tilbehør
Det skal utelukkende benyttes originale reservedeler  
og originalt tilbehør
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Montering

Leveranseomfang
1x   bruksanvisning 
1x   monteringsanvisning 
1x   øvre håndtaksramme 
1x   nedre håndtaksramme 
1x   gressoppsamler overdel 
1x   gressoppsamler underdel 
1x   pose skruer   
1x   kabelholder  
1x   kabelstrekkavlastning 

Monteringsrekkefølge
se illustrasjoner i monteringsanvisningen

Montering av håndtak

2 Montere nedre håndtaksramme til chassiset

Før nedre håndtaksramme inn i sporene helt 1. 
til anslag og fest på hver side med skrue 
Ø 4,8x13.

3 Montere øvre håndtaksramme på nedre håndtaks-
ramme

Fest øvre håndtaksramme på nedre håndtaks-1. 
ramme med skrue og vingemutter.

4 Montere brakettdeler på øvre håndtaksramme
Sett på brakettstangens holdeinnretninger på 1. 
begge sider.

Skyv på strekkavlastning og 2. sett inn brakett-
stangen.

Klips på klemmer for kabel fiksering.3. 

Montering av gressoppsamler

6 Montere gressoppsamlerens deler
Sett den øvre delen inn på pinnene til gress-1. 
oppsamlerens undre del.

7 Feste gressoppsamlerens deler

Klapp sammen begge gressoppsamlerens de-1. 
ler og fest dem med 2 skruer Ø 3,5x14.

8 Fjerne løvenhet (Comfort 40E)
Hev skjermklaffen og trekk ut løvenheten.1. 

Oppbevar løvenheten for senere bruk.2. 
9 Henge opp gressoppsamleren

Hev skjermklaffen.1. 

Før gressoppsamlerens bøyle inn i løvenhe-2. 
tens brakett.

Hev og heng opp gressoppsamleren.3. 

Skyv på skjermklaffen. 4. 

Håndtering

10 Innstilling av skjærehøyden
Reguler skjærehøyden via den sentrale regu-1. 
leringsenheten.

11 Innstillingsanvisninger



30 Alkuperäisen käyttöohjeen käännös

Turvaohjeet

Huomio!
Irrota laite sähköverkosta ennen kaikkia asen- 
nus- ja huoltotöitä

Laitetta saa käyttää vasta sitten, kun asennus  
on suoritettu loppuun

Käytä laitetta vain teknisesti moitteettomassa  
kunnossa

Älä poista turva- ja suojalaitteita käytöstä 

Älä käytä laitetta alkoholin, huumeiden tai lääk- 
keiden vaikutuksen alaisena

Lapset ja henkilöt, jotka eivät tunne käyttöohjet- 
ta, eivät saa käyttää laitetta

Noudata käyttäjän vähimmäisikää koskevia pai- 
kallisia määräyksiä

Pidä ulkopuoliset poissa vaara-alueelta 

Älä jätä laitetta ilman valvontaa 

Merkkien selitykset

Huomio!
Henkilö- ja/tai esinevahingot voidaan välttää noudat-
tamalla tarkasti näitä ohjeita.

Erityisohjeet, jotka helpottavat ymmärtämistä ja käyt-
töä.

7 Vasemmalla tekstin edessä näkyvät numerot viittaa-
vat kuviin. 

Laitteen symbolit
Lue käyttöohje!

Pidä ulkopuoliset poissa vaara-alueelta!

Varo - Terävä leikkuuterä!
Irrota pistoke pistorasiasta ennen huolto-
töitä tai jos johto on vaurioitunut!

Pidä liitosjohto kaukana leikkuuteristä!

Johdanto
Lue tämä asiakirja ennen laitteen käyttöönottoa. Se on  
turvallisen työskentelyn ja häiriöttömän käytön edelly-
tys.
Noudata tämän asiakirjan ja laitteen turvaohjeita ja va- 
roituksia.
Tämä asiakirja on kuvatun tuotteen kiinteä osa, ja se  
täytyy luovuttaa ostajalle myynnin yhteydessä.

Hävittäminen

Älä hävitä käytöstä poistettuja 
laitteita talousjätteen mukana!

Pakkaus, laite ja lisävarusteet on valmistettu kierrätettä-
vistä materiaaleista ja ne täytyy hävittää vastaavasti.

Huolto ja säilytys
Huolehdi, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit on kiristetty  
kunnolla ja että laite on turvallisessa käyttökunnossa
Anna moottorin jäähtyä ennen kuin viet laitteen suljet- 
tuun tilaan
Tarkasta säännöllisesti, että ruohosäiliössä ei ole kulu- 
mia ja että se on toimintakunnossa
Vaihda kuluneet ja vaurioituneet osat turvallisuussyis- 
tä

Varaosat ja lisävarusteet
Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia ja lisävarus- 
teita
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Asennus

Toimituslaajuus
1x   käyttöohje 
1x   asennusohje 
1x  yläaisa 
1x  ala-aisa 
1x   ruohosäiliön yläosa 
1x   ruohosäiliön alaosa 
1x   ruuvipussi   
1x   kaapelinpidin  
1x   kaapelin vedonpoistaja 

Asennusjärjestys
katso asennusohjeen kuvat

Aisojen asennus

2 Ala-asian asennus koteloon

Työnnä ala-aisa aukosta sisään vastee-1. 
seen asti ja kiinnitä se joka puolelta ruuvilla 
Ø 4,8x13.

3 Yläaisan asennus ala-aisaan
Kiinnitä yläaisa ala-aisaan ruuvilla ja siipimut-1. 
terilla.

4 Laakeriosien asennus yläaisaan
Työnnä laakeritangon kiinnikkeet molemmil-1. 
le puolille.

Työnnä kaapelin vedonpoistaja paikalleen  aj .2
aseta laakeritanko paikalleen.

Kiinnitä kaapelinkiinnitysliitin.3. 

Ruohosäiliön asennus

6 Ruohosäiliön osien asennus
Kiinnitä yläosa ruohosäiliön alaosan tappeihin.1. 

7 Ruohosäiliön osien kiinnitys

Yhdistä ruohosäiliön osat ja kiinnitä ne 2 ruu-1. 
villa Ø 3,5x14.

8 Leikkuukotelon irrottaminen (Comfort 40E)
Nosta luukkua ja vedä leikkuukotelo ulos.1. 

Säilytä leikkuukotelo myöhempää käyttöä var-2. 
ten.

9 Ruohosäiliön kiinnittäminen
Nosta luukkua.1. 

Työnnä ruohosäiliön kisko leikkuusäiliön kiin-2. 
nikkeeseen.

Nosta ja ripusta ruohosäiliö3. 

Paina luukku kiinni. 4. 

Käyttö

10 Leikkuukorkeuden säätö
Säädä leikkuukorkeus keskussäätöyksiköstä.1. 

11 Säätöohjeet
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EF-overensstemmelseserklæring 

Hermed erklærer vi, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse,
opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver,
EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifi kke standarder.

Produkt
Elplæneklipper
Serienummer
G1001005

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Befuldmægtiget repræsentant
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
Comfort 34E (34cm)
Comfort 40E (40cm)
 
 

EU-direktiver
98/37/EG  (...2009-12-28)
2006/42/EG   (2009-12-29...)
2006/95/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)
 

Harmoniserede standarder
EN 60335-1
EN 60335-2-77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lydeffektniveau
målt / garanteret
Comfort 34E (34cm)       88 / 90 dB(A)
Comfort 40E (40cm)       92 / 94 dB(A)
         
         

Overensstemmelses-
vurdering
2000 /14/EG 
bilag VIII
 

 
Bemyndiget organ
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Kötz, 2011-12-06

Antonio De Filippo, Managing Director

Garanti
Eventuelle materiale- eller produktionsfejl ved maskinen afhjælpes inden for den lovbestemte forældelsesfrist for garantikrav 
ved reparation eller erstatningslevering efter vores valg. Forældelsesfristen retter sig efter lovgivningen i det land, hvor 
maskinen er købt.

Vores garantitilsagn gælder kun ved: Garantien bortfalder ved:
Korrekt behandling af maskinen 
Iagttagelse af betjeningsvejledningen 
Anvendelse af originale reservedele 

Reparationsforsøg på maskinen 
Tekniske ændringer på maskinen 
Ikke-bestemmelsesmæssig anvendelse  
(f.eks. erhvervsmæssig eller kommunal anvendelse)

Garantien omfatter ikke:
Lakskader, der skyldes normal slitage 
Sliddele, der på reservedelskortet er mærket med ramme    XXX XXX (X)
Forbrændingsmotorer – disse er omfattet af særlige garantibestemmelser fastsat af den pågældende motorproducent 

I garantitilfælde bedes du kontakte din forhandler eller den nærmeste autoriserede kundeserviceafdeling og medbringe 
denne garantierklæring og købskvitteringen. Dette garantitilsagn har ingen indfl ydelse på købers ved lov fastsatte garantikrav 
over for sælger.

┌──────┐
└──────┘
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EG-försäkran om överensstämmelse 

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

Produkt
Gräsklippare, elektrisk
Serienummer
G1001005

Tillverkare
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Företrädare
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
Comfort 34E (34cm)
Comfort 40E (40cm)
 
 

EU-direktiv
98/37/EG  (...2009-12-28)
2006/42/EG   (2009-12-29...)
2006/95/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)
 

Harmoniserade normer
EN 60335-1
EN 60335-2-77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljudeffektnivå
uppmätt / garanterad
Comfort 34E (34cm)       88 / 90 dB(A)
Comfort 40E (40cm)       92 / 94 dB(A)
         
         

Överensstämmels-
evärdering
2000 /14/EG 
bilaga VIII
 

 
Behörig kontor
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Kötz, 2011-12-06

Antonio De Filippo, Managing Director

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

Våra garantiåtaganden gäller endast vid: Garantin upphör att gälla vid:
Ett korrekt handhavande av maskin 
Beaktande av bruksanvisning 
Användning av reservdelar i original 

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 

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 produktspesifi kke standardene.

Produkt
Gressklipper, elektrisk
Serienummer
G1001005

Produsent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Fullmektig
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
Comfort 34E (34cm)
Comfort 40E (40cm)
 
 

EU-forskrifter
98/37/EG  (...2009-12-28)
2006/42/EG   (2009-12-29...)
2006/95/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)
 

Harmoniserte normer
EN 60335-1
EN 60335-2-77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lydtrykknivå
målt / garantert
Comfort 34E (34cm)       88 / 90 dB(A)
Comfort 40E (40cm)       92 / 94 dB(A)
         
         

Samsvarserklæring
 
2000 /14/EG 
tillegg VIII
 

Underrettende 
myndigket
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Kötz, 2011-12-06

Antonio De Filippo, Managing Director

Garanti
Eventuelle material- eller produksjonsfeil på maskinen utbedrer vi i løpet av den lovpålagte foreldelselsfristen for mangler 
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: Garantien gjelder ikke ved:
Korrekt håndtering av maskinen 
Overholdelse av bruksanvisningen 
Bruk av originale reservedeler 

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 kvitte-
ringen. Med denne garantien forblir kjøperens juridiske mangelfordringer overfor selger uberørt.

┌──────┐
└──────┘
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EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 

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

Tuote
Sahkokayttoinen ruohonleikkuri
Sarjanumero
G1001005

Valmistaja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Valtuutettu henkilö
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tyyppi
Comfort 34E (34cm)
Comfort 40E (40cm)
 
 

EU-direktiivit
98/37/EG  (...2009-12-28)
2006/42/EG   (2009-12-29...)
2006/95/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (12)
 

Harmonisoidut standardit
EN 60335-1
EN 60335-2-77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Äänitehotaso
mitattu / taattu
Comfort 34E (34cm)       88 / 90 dB(A)
Comfort 40E (40cm)       92 / 94 dB(A)
         
         

Vaatimustenmukaisuuden 
arviointi
2000 /14/EG 
liite VIII
 

 
Ilmoitettu laitos
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Kötz, 2011-12-06

Antonio De Filippo, Managing Director

Takuu
Laitteessa mahdollisesti esiintyvät materiaali- tai valmistusvirheet korjataan lakisääteisen takuun voimassaoloaikana valmi-
stajan parhaaksi katsomalla tavalla joko korjaamalla tai toimittamalla asiakkaalle varaosa.  
Takuun voimassaoloaika määräytyy laitteen ostomaan lakien mukaisesti.

Valmistajan myöntämä takuu pätee vain seuraavien 
edellytysten täyttyessä:

Takuu raukeaa seuraavissa tapauksissa:

Laitetta käytetään asianmukaisesti 
Käyttöohjetta noudatetaan 
Laitteessa käytetään alkuperäisiä varaosia 

Laitetta on yritetty korjata 
Laitteeseen on tehty teknisiä muutoksia 
Laitetta on käytetty määräysten tai ohjeiden vastaisella taval- 
la (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 takuutodistus 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 (+45)98 8210 00 (+45)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 (+36)29/5370 -50 (+36)29/5370-51

HR Brun.ko.-prom d.o.o. (+385)1 3096 567 (+385)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 (+946)750 450 80 64

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 (+47)64/86-2550 (+47)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 (+7)499/16887-16 (+7)499/96600-00 

RUS ZAO AL-KO St. Petersburg GmbH (+7)812/446-1075 (+7)812/446-1075

S GINGE Svenska AB (+46)31/57-3580 (+46)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. (+386)1 722 58 50 (+386)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




