
IT  
Tosaerba cilindrico con conducente a piedi
MANUALE DI ISTRUZIONI
ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.

BG  
Цилиндрична косачка с изправен водач
УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книжка.

BS  
Cilindrična kosilica na guranje
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
PAŽNJA: prije nego što koristite ovu mašinu, pažljivo pročitajte priručnik s uputama.

CS  
Válcová sekačka s řidičem ve stoje
NÁVOD K POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.

DA  
Cylindrisk plæneklipper med gående fører
BRUGSANVISNING
ADVARSEL: læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager denne maskine i brug.

DE  
Handgeführter zylindrischer Rasenmäher
GEBRAUCHSANWEISUNG
ACHTUNG: vor inbetriebnahme des geräts die gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.

EL  
Κυλινδρικό χλοοκοπτικό με οδηγό σε όρθια στάση
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιησετε το μηχανημα, διαβαστε προσεκτικα το παρον εγχειριδιο.

EN  
Pedestrian controlled cylinder mower
OPERATOR’S MANUAL
WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.

ES  
Cortacésped cilíndrico con conductor a pie
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.

ET  
Silindriline jalgsi juhitav muruniiduk
KASUTUSJUHEND
TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.

FI  
Kävellen ohjattava sylinteriruohonleikkuri
KÄYTTÖOHJEET
VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä.

FR  
Tondeuse à gazon à conducteur à pied
MANUEL D’UTILISATION
ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d’utiliser cette machine.

HR  
Cilindrična kosilica na guranje
PRIRUČNIK ZA UPORABU
POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

HU  
Hengerkéses önjáró fűnyíró
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FIGYELEM! a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.

LT  
Stumiamam cilindrinė vejapjovė
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
DĖMESIO: prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą.

LV  
Stumjama cilindriska mauriņa pļaujmašīna  
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet doto instrukciju.

MK  
Цилиндрична косилка за трева која се управува со одење
УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: прочитајте го внимателно ова упатство пред да ја користите машината.

NL  
Lopend bediende cilindrische grasmaaier 
GEBRUIKERSHANDLEIDING
LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen.

NO  
Håndført sylinderklipper
INSTRUKSJONSBOK
ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen.

PL  
Kosiarka cylindryczna obsługiwana w pozycji stojącej 
INSTRUKCJE OBSŁUGI
OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
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PT  
Corta-relva cilíndrico com condutor a pé
MANUAL DE INSTRUÇÕES
ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.

RO  
Maşină de tuns iarba cilindrică cu conducător pedestru 
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ATENŢIE: înainte de a utiliza maşina, citiţi cu atenţie manualul de faţă.

RU  
Барабанная газонокосилка , управляемая идущим оператором
РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАНИЕ: прежде чем пользоваться оборудованием, внимательно прочтите зто 
руководство по зксплуатации.

SK  
Valcová ručná kosačka so stojacou obsluhou
NÁVOD NA POUŽITIE
UPOZORNENIE: pred použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod.

SL  
Cilindrična kosilnica za operaterja v stoječem položaju
PRIROČNIK ZA UPORABO
POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili.

SR  
Cilindrična kosilica na guranje
PRIRUČNIK SA UPUTSTVIMA
PAŽNJA: pre korišćenja mašine pažljivo pročitati ovaj priručnik. 

SV  
Cylindergräsklippare med gående förare
BRUKSANVISNING
VARNING: läs igenom hela detta häfte innan du använder maskinen.

TR  
Ayakta operatörlü silindir çim bçime makinesi
KULLANIM KILAVUZU
DİKKAT: makıneyı kullanmadan önce talımatlar ıçeren kilavuzu dıkkatle okuyun.
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V

�1� DATI TECNICI

�2� Modello SCM 440 FS SCM 240 R

�3� Dimensioni d’ingombro vedi figura 2 e 3

�4� A  lunghezza 1110 1150

�5� B  altezza 1000 760

�6� C larghezza 580 560

�7� Massa (kg) 17,2÷18,3 10,5÷11,2

�8� Larghezza di taglio (cm) 40 40

�9� Altezza di taglio

�10� Min (mm) 25 25

�11� Max (mm) 76 60

�12� Codice dispositivo di taglio 118810181/0 118810212/0
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 [1]   BG - Технически данни
  [2] Модел
 [3] Габаритни размери, вж. фигура 2 и 3 
 [4] A дължина
 [5] B височина
 [6] C ширина
 [7] Ширина на косене
  [8] Маса
  [9] Височина на косене
[10] Мин.
[11] Макс.
[12] Код на инструмента за рязане

 [1] BS - Tehničkim podacima
 [2]  Model
 [3] Dimenzije, vidi slike 2 i 3 
 [4] A dužina
 [5] B visina
 [6] C širina
 [7] Širina reza
  [8] Težia
  [9] Visina reza
[10] Min
[11] Max
[12] Šifra reznog elementa

 [1] CS - Technické údaje
 [2]  Model
 [3] Rozměry, viz obrázek 2 a 3 
 [4] A délka
 [5] B výška
 [6] C šířka
 [7] Šířka řezu
  [8] Hmotnost
  [9] Výška řezu
[10] Min
[11] Max
[12] Kód sekacího zařízení 

 [1] DA - Tekniske data
 [2]  Model
 [3] Mål, jfr. figur 2 og 3 
 [4] A længde
 [5] B højde
 [6] C bredde
 [7] Klippebredde 
  [8] Vægt
  [9] Klippehøjde 
[10] Min
[11] Max
[12] Klippeanordningens kode

 [1] DE - Technische Daten
 [2] Modell
 [3] Abmessungen, siehe Abb. 2 und 3 
 [4] A Länge
 [5] B Höhe
 [6] A Breite
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 [5] B ύψος
 [6] C πλάτος
 [7] Πλάτος κοπής
  [8] Mάζα
  [9] Ύψος κοπής
[10] Min
[11] Max
[12] Κωδικός συστήματος κοπής

 [1] EN - TECHNICAL DATA
 [2] Model
 [3] Overall dimensions, see figure 2 
and 3 
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 [6] C width
 [7] Cutting width
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  [9] Cutting height
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[12] Cutting means code
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 [5] B hauteur
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 [7] Largeur de coupe
  [8] Masse
  [9] Hauteur de coupe
[10] Mini
[11] Maxi
[12] Code dispositif de coupe
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 [1] HU - Műszaki adatok
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 [7] Vágásszélesség 
  [8] Súly
  [9] Vágásmagasság 
[10] Min
[11] Max
[12] Vágószerkezet cikkszáma 

 [1] LT - Techniniai duomenys
 [2]  Modelis
 [3] Išmatavimai, žr. pav. 2 ir 3 
 [4] A - ilgis
 [5] B aukštis
 [6] C - plotis
 [7] Pjovimo plotis
  [8] Svoris
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 [2] Модел
 [3] Целосни димензии, погледнете ја слика 2 и 3 
 [4] А должина
 [5] Б висина
 [6] Ц ширина
 [7] Ширина на сечење
  [8] Тежина 
  [9] Висина на сечење
[10] Мин
[11] Макс
[12] Код за делови за сечење

 [1] NL - Technische gegevens
 [2]  Model
 [3] Afmetingen, zie afbeelding 2 en 3 
 [4] A lengte
 [5] B hoogte
 [6] C breedte
 [7] Maaibreedte
  [8] Gewicht
  [9] Maaihoogte
[10] Min.
[11] Max.
[12] Code maaisysteem

 [1] NO - Tekniske data
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 [3] Utvendige mål, se figur 2 og 3 
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 [5] B Høyde
 [6] C Bredde
 [7] Klippebredde
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 [1] PT - Dados Técnicos
 [2]  Modelo
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 [1] SK - Technických údajov
 [2] Model
 [3] Rozmery potrebného priestoru, viď 
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 [4] A dĺžka
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 [7] Šírka rezu
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 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
 die strikt in acht moeten worden 
  genomen 

A) VOORBEREIDING

1) LET OP! Lees deze aanwijzingen aandachtig 
door voordat u de machine gaat gebruiken. Zorg 
dat u vertrouwd raakt met de bedieningsknoppen 
en in staat bent de machine op de juiste wijze te 
gebruiken. Bewaar alle richtlijnen en instructies 
om ze ook in de toekomst te kunnen raadplegen. 
2) Laat kinderen of personen die deze gebruiks-
aanwijzing niet gelezen hebben de machine niet 
gebruiken. De leeftijd van de gebruiker kan lande-
lijk gereglementeerd zijn.
3) De machine mag worden gebruikt door kin-
deren ouder dan 8 jaar en door personen con 
beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke ver-
mogens of door personen die niet over de nood-
zakelijke ervaring of kennis beschikken, mits dit 
onder toezicht gebeurt of nadat de betreffende 
personen instructies ten aanzien van een veilig 
gebruik van het apparaat en informatie over de 
gevaren die het gebruik met zich mee brengt heb-
ben ontvangen. Kinderen mogen niet met het ap-
paraat spelen. De reiniging en het onderhoud van 
het apparaat die moeten worden uitgevoerd door 
de gebruiker, mogen niet worden overgelaten aan 
kinderen die niet onder toezicht staan. 
4) Gebruik de machine niet wanneer er zich per-
sonen, met name kinderen of dieren in de nabij-
heid bevinden.
5) De machine mag in geen geval worden 
gebruikt indien de gebruiker moe is, zich niet fit 
voelt of geneesmiddelen, drugs, alcohol of scha-
delijke stoffen heeft ingenomen, die zijn reactie-
vermogen en aandacht kunnen verminderen.
6) Denk eraan dat de gebruiker van de machine 
aansprakelijk is voor ongevallen en onvoorziene 
gebeurtenissen die personen of hun eigendom-
men kunnen overkomen. Het valt onder de ver-
antwoordelijkheid van de gebruiker om de risico’s 
die het terrein waar hij op moet werken met zich 
kan brengen te beoordelen en om alle nodige 
voorzorgsmaatregelen te treffen, met het oog op 
zijn eigen veiligheid en die van anderen, met na-
me op hellingen, hobbelige, gladde of instabiele 
terreinen.
7) Indien u de machine aan anderen wilt doorver-
kopen of uitlenen, dient u zich ervan te verzekeren 
dat de gebruiker de aanwijzingen uit deze hand-
leiding heeft gezien.

B) VOOR HET GEBRUIK

NL LET OP: DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG DOORLEZEN ALVORENS DE 
MACHINE TE GEBRUIKEN. De handleiding bewaren om hem ook in de toe-
komst te kunnen raadplegen.

1) Wanneer u de machine gebruikt, dient u altijd 
stevige werkschoenen met antislipzool en een 
lange broek te dragen. Bedien de machine niet 
wanneer u op blote voeten bent of open sandalen 
draagt. Draag geen kettingen, armbanden, kle-
ding met loshangende delen of koorden of das-
sen. Steek lang haar op. Gebruik altijd gehoorbe-
scherming.
2) Controleer het gehele terrein dat u wilt maaien 
grondig en verwijder alles wat uit de machine zou 
kunnen worden geslingerd of wat de maaigroep 
en de motor zou kunnen beschadigen (zoals ste-
nen, takken, ijzerdraad, botten etc.)
3) Alvorens de machine te gebruiken, een alge-
mene controle uitvoeren en met name op het vol-
gende letten:
de toestand van het maaisysteem, controleer ook 
of de schroeven en de maaigroep niet versleten 
of beschadigd zijn. Vervang het beschadigde of 
versleten maaisysteem en/of de bouten als één 
geheel om ervoor te zorgen dat het maaisysteem 
in balans blijft. Eventuele reparaties moeten door 
een gespecialiseerd centrum worden uitgevoerd.
 

C) TIJDENS HET GEBRUIK

1) Werk uitsluitend bij daglicht of met goed kunst-
licht en wanneer het zicht goed is. Verwijder per-
sonen, kinderen en dieren uit de werkzone.
2) Vermijd, indien mogelijk, op nat gras te werken. 
Vermijd te werken in de regen en bij risico op on-
weer. Gebruik de machine niet als het slecht weer 
is, met name als er kans op bliksem bestaat.
3) Zorg ervoor dat u op hellende terreinen altijd 
een stevig steunpunt hebt.
4) U dient niet te rennen maar te lopen; laat u niet 
door de grasmaaier voorttrekken.
5) Rijd voorzichtig wanneer u obstakels nadert die 
uw zicht beperken.
6) Maai dwars op de helling en nooit in de rich-
ting van de helling/daling. Let goed op bij veran-
deringen van richting. Let op dat de wielen geen 
obstakels (stenen, takken, wortels etc.) tegenko-
men waardoor de machine opzij wegglijdt, kantelt 
of men de controle erover verliest.
7) Deze machine mag op een helling van maxi-
maal 20° rijden, ongeacht de rijrichting.  
8) Let heel goed op wanneer u de grasmaaier 
naar u toe trekt. Kijk achter u om te controleren of 
er geen obstakels aanwezig zijn.
9) Stop het maaisysteem als de grasmaaier 
schuin wordt gehouden voor transport, bij het 
oversteken van niet met gras begroeide gedeel-
tes en wanneer de grasmaaier van of naar het te 
maaien gebied wordt getransporteerd. 
10) Wanneer u de machine in de buurt van een 
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weg gebruikt, goed op het verkeer letten.
11) De machine nooit gebruiken wanneer de be-
schermingen beschadigd zijn.
12) Let goed op bij in de nabijheid van afgronden, 
greppels of dijken. 
13) Kom niet met uw handen of voeten in de buurt 
van of onder de draaiende onderdelen. Blijf altijd 
uit de buurt van de uitwerpopening.
14) Gebruik alleen accessoires die zijn goedge-
keurd door de fabrikant van de machine.
15) Gebruik de machine niet als de accessoires/
werktuigen niet op de voorziene punten zijn ge-
monteerd. 
16) Nadat u op een vreemd voorwerp gestoten 
bent. Controleer of de machine beschadigd is en 
voer de nodige reparaties uit vóórdat u de machi-
ne opnieuw gebruikt.
17) Houd gedurende het werk altijd een veili-
ge afstand tot het draaiende maaisysteem aan. 
Deze afstand wordt gegeven door de lengte van 
de handgreep.
18) LET OP – In geval van breuk van onderdelen 
of ongelukken gedurende het werk, de machine 
uit de buurt brengen om geen verdere schade 
te veroorzaken; in geval van ongelukken waarbij 
uzelf of anderen verwond zijn geraakt, onmid-
dellijk de eerstehulpdiensten inschakelen en/of 
naar een ziekenhuis gaan. Eventuele resten die, 
indien ze ongezien blijven, schade of letsel van 
personen of dieren kunnen veroorzaken, zorgvul-
dig verwijderen.

D) ONDERHOUD EN OPSLAG

1) LET OP! – Lees de bijgeleverde instructies al-
vorens reinigings- of onderhoudswerkzaamhe-
den te verrichten. Trek geschikte kleding en werk-
handschoenen voor alle handelingen die gevaar-
lijk kunnen zijn voor de handen.
2) LET OP! – Gebruik de machine nooit als er on-
derdelen versleten of beschadigd zijn. De defec-
te of beschadigde onderdelen moeten vernieuwd 
en niet gerepareerd worden. Gebruik uitsluitend 
originele reserveonderdelen: het gebruik van niet 
originele en/of niet goed gemonteerde onderde-
len beïnvloedt de veiligheid van de machine, kan 
ongelukken of persoonlijk letsel aanrichten en de 
fabrikant kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld 
worden. 
3) Alle onderhoudshandelingen en afstellingen 
die niet in deze handleiding zijn beschreven, 
moeten worden uitgevoerd door de verkoper of 
in een gespecialiseerd centrum waar men over 
de nodige kennis en uitrustingen beschikt om de 
werkzaamheden correct uit te voeren en het oor-
spronkelijke niveau van veiligheid van de machi-
ne te behouden. Werkzaamheden die worden uit-
gevoerd in niet adequaat toegeruste structuren of 
door niet-gekwalificeerd personeel leiden tot het 
vervallen van iedere vorm van garantie en onthef-

fen de fabrikant van alle verplichtingen en van ie-
dere aansprakelijkheid.
4) Controleer de machine na elk gebruik op even-
tuele beschadigingen.
5) Zorg ervoor dat moeren en bouten altijd zijn 
vastgedraaid, om er zeker van te zijn dat de 
machine altijd in veilige gebruikscondities is. 
Regelmatig onderhoud is van essentieel belang 
voor de veiligheid en om de prestaties van de ma-
chine hoog te houden.
6) Controleer regelmatig of de schroeven van het 
maaisysteem goed zijn aangehaald.
7) Draag werkhandschoenen wanneer u aan het 
maaisysteem komt om dit te demonteren of te 
monteren.
8) Let bij het slijpen van het maaisysteem op dat 
dit in balans blijft. Alle werkzaamheden die betrek-
king hebben op het maaisysteem (demontage, 
slijpen, uitbalanceren, montage en/of vervanging) 
zijn ingewikkelde werkzaamheden die specifieke 
competenties vereisen en, om veiligheidsrede-
nen, het gebruik van speciale gereedschappen. 
Dergelijke werkzaamheden dienen daarom altijd 
bij een gespecialiseerd centrum te worden uit-
gevoerd. 
9) Let gedurende afstelwerkzaamheden op de 
machine goed op dat uw vingers niet bekneld 
raken tussen het draaiende maaisysteem en de 
vaste delen van de machine.
10) Raak het maaisysteem niet aan zolang dit 
niet volledig tot stilstand is gekomen. Gedurende 
werkzaamheden aan het maaisysteem dient u 
goed op te letten, het maaisysteem kan bewegen.
11) Vervang beschadigde waarschuwings- en in-
structiestickers.
12) Berg de machine op in een ruimte die niet 
voor kinderen toegankelijk is.

E) TRANSPORT EN VERPLAATSING

1) Iedere keer dat de machine moet worden ver-
plaatst, opgetild, getransporteerd of schuin ge-
zet, dient u:
–  stevige werkhandschoenen te dragen;
–  de machine vast te pakken bij punten die een 

stevige grip bieden en rekening te houden met 
het gewicht en de verdeling hiervan

–  de hulp in de roepen van voldoende perso-
nen, afhankelijk van het gewicht van de ma-
chine en het gebruikte transportmiddel of de 
plek waar de machine moet worden geplaatst 
of opgepakt 

2) Zet de machine gedurende het transport stevig 
vast met koorden of kettingen.

F) MILIEU

• Bij het gebruik van deze machine dient men 
altijd de prioriteit te geven aan de bescherming 
van het milieu, en de fatsoensnormen van de sa-
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menleving en van de omgeving waarin we wonen 
in acht te nemen. Zorg ervoor dat u geen overlast 
voor uw buren veroorzaakt.
Houd u strikt aan de plaatselijke voorschriften 
voor de gescheiden afvalverwerking van verpak-
kingen, kapotte onderdelen of andere elementen 
die schadelijk zijn voor het milieu; deze zaken 
moeten niet bij het huisvuil worden gegooid, 
maar moeten worden verzameld en afgegeven 
bij speciale centra, die deze materialen kunnen 
recyclen.
• Houd u strikt aan de plaatselijke voorschriften 
voor de afvoer van het restmateriaal dat overblijft 
na het maaien.
• Op het moment dat de machine wordt afge-
dankt, mag hij niet in het milieu worden ach-
tergelaten. Breng hem naar een centrum voor 
afvalverzameling, in overeenstemming met de 
geldende plaatselijke voorschriften.

 DE MACHINE LEREN KENNEN  

A) BESCHRIJVING VAN DE MACHINE EN 
GEBRUIKSTOEPASSINGEN

Dit is een machine die bestemd is voor tuinwerk-
zaamheden, namelijk een lopend bediende gras-
maaier.

De machine bestaat uit een van machineromp die 
is voorzien van wielen en een handgreep. Doordat 
de bediener hier tegenaan duwt en via de wielen 
wordt een met een carter afgedekt maaisysteem 
geactiveerd. 

De bediener blijft bij het bedienen van de machine 
achter de handgreep, en daarmee op veilige af-
stand van het draaiende maaisysteem. Wanneer 
de bediener stopt met duwen, stopt het maaisys-
teem met draaien.

Voorzien gebruik

Deze machine is ontworpen en gebouwd voor het 
maaien (en verzamelen) van gras in tuinen en met 
gras begroeide zones, waarvan de afmetingen 
geschikt zijn voor de maaicapaciteit van de ma-
chine. De machine wordt lopend bediend.
Het gemaaide gras wordt uit de machine gesto-
ten en komt op de grond terecht.
Als optie kan een opvangzak op de machine wor-
den geïnstalleerd om het gras tijdens het maaien 
op te vangen.

Definitie van de gebruikers

Deze machine is bestemd voor gebruik door 
consumenten, dat wil zeggen niet-professionele 

gebruikers, die deze machine voor het eerst ge-
bruiken en/of onervaren zijn. Deze machine is be-
stemd voor "hobbygebruik".

Oneigenlijk gebruik

Ieder willekeurig ander gebruik dat van het hier-
boven vermelde gebruik afwijkt, kan gevaarlijk 
zijn en schade aan personen en/of voorwerpen 
toebrengen. Onder oneigenlijk gebruik vallen (als 
voorbeeld, naar niet alleen):
–   het transporteren, op de machine van perso-

nen, kinderen of dieren;
–   zich door de machine laten transporteren;
–   de machine gebruiken om bladeren of afval te 

verzamelen;
–   de machine te gebruiken voor het snoeien van 

heggen of voor het maaien van andere planten-
soorten dan gras;

– de machine door meerdere personen tegelijk 
laten gebruiken.

B) IDENTIFICATIE-ETIKET
 
(zie afbeelding 1)

1.  Naam en adres van de fabrikant
2.  Land van productie
3.  Machinebeschrijving
4.  Modelnaam
5.  Basismodel
6.  Bouwjaar
7.  Identificatieletter
8.  Serienummer
9.  GGP-code

C) ONDERDELEN VAN DE MACHINE

(zie afbeelding 1)

11.  Machineromp
12.  Greep
13.  Verlengstukken handgreep
14.  Eindgedeelte van de handgreep
15. Schroeven voor montage handgreep 
16.  Kunststof afwerking
17.  Opvangzak (optioneel, niet inbegrepen, moet 

apart worden aangeschaft) (Afb. 2 en 3)

Noteer meteen na de aankoop het serienummer 
van uw machine in de hiervoor bestemde ruimte 
van de afbeelding (1.10)

MONTAGE  

 OPMERKING De machine kan met sommige 
onderdelen reeds gemonteerd worden afgele-
verd.
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LET OP!  Het uitpakken en monteren van 
de machine moeten op een rechte en stevi-
ge ondergrond plaatsvinden en met voldoen-
de ruimte om de machine en de verpakkin-
gen te verplaatsen. Gebruik altijd geschikte 
werktuigen.
Het afvoeren van de verpakkingen moet vol-
gens de geldende plaatselijke voorschriften 
plaatsvinden.

Ga voor de montage van de machine als volgt 
te werk.

 1.1 Montage van de handgreep 
 (zie afbeelding 5)
A. Bevestig het ondergedeelte (1) van de hand-
greep op de pennen (2) van de machineromp en 
monteer de elastische veiligheidsringen (3). 

B. Assembleer de twee verlengstukken (4) op de 
onderste handgreep met behulp van de bijgele-
verde schroeven, elastische veiligheidsringen en 
knoppen.
Laat de knoppen (5) iets losgedraaid om de mon-
tage van de greep te vergemakkelijken.

C. Zet de greep (6) op de verlengstukken en blok-
keer hem met de resterende schroeven en elasti-
sche veiligheidsringen.

Draai alle knoppen vast.

 1.2 Montage van de kunststof afwerking  

(zie afbeelding 4)
Alleen voor het model SCM 440 SF .
Plaats de kunststof afwerking (1) op het verbin-
dingspunt tussen de verlengstukken en het on-
dergedeelte van de handgreep (2) en oefen lich-
te druk uit totdat de kunststof afwerking volledig 
vastzit. Schroeven zijn niet nodig.

AFSTELLINGEN MAAIHOOGTE
(zie afbeelding 6)

 1.1 Model SCM 440 FS

Stel de hoogte af door de hendel (1) op één van 
de 9 standen te zetten. 

 1.2 Model SCM 240 R

Draai de knop (2) los, verplaats de rol (3) op 
basis van de gewenste hoogte en draai de knop 
vast.

Voer aan beide zijden dezelfde afstelling uit 

om aan weerszijden dezelfde maaihoogte te 
verkrijgen.

Nog meer maaistanden verkrijgt u door de knop 
(2) te verstellen tussen de gaten 4 en 5.

3 GRASMAAIEN

 OPMERKING  Met deze machine kunt u het 
gras op verschillende manieren maaien; alvorens 
met het werk te beginnen, dient u de machine in 
stellen voor de gewenste maaimodus.

Monteer de opvangzak, indien u deze hebt aan-
geschaft.

 3.1  Grasmaaien
Het gazon zal er beter uitzien als het gras steeds 
op dezelfde hoogte en afwisselend in beide rich-
tingen wordt gemaaid.
Leeg de opvangzak wanneer deze vol is.

Tips voor de verzorging van uw gazon

Ieder soort gras heeft andere eigenschappen en 
heeft andere vereisten ten aanzien van de verzor-
ging ervan; lees altijd de aanwijzingen op de ver-
pakking van het graszaad met betrekking tot de 
maaihoogte en houd hierbij ook rekening met de 
groeiomstandigheden in het gebied.
Houd er rekening mee dat het meeste gras be-
staat uit een steel en één of meerdere bladeren. 
Als de bladeren volledig worden gemaaid, raakt 
het gazon beschadigd en zal de teruggroei wor-
den bemoeilijkt.
De volgende algemene richtlijnen zijn van kracht:
–  als het gras te laag wordt gemaaid, worden 

de wortels meegetrokken en ontstaan er plek-
ken met schaarse begroeiing, met een gevlekt” 
aanzien als resultaat;

–  in de zomer moet het gras hoger worden ge-
maaid, om te voorkomen dat de grond uit-
droogt;

–  maai het gras niet wanneer het nat is; hierdoor 
werkt het maaisysteem minder goed en bestaat 
het gevaar dat het gras met wortel en al wordt 
uitgetrokken;

–  als het gras zeer hoog is, is het goed om eerst 
op de maximumhoogte te maaien, en vervol-
gens na twee of drie dagen nog een keer te 
maaien.

4. ROUTINEONDERHOUD

Bewaar de grasmaaier op een droge plek.

 BELANGRIJK  Regelmatig en nauwgezet on-
derhoud is van fundamenteel belang om de vei-
ligheid en de prestaties van de grasmaaier altijd 
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op het originele niveau te houden.

1)  Trek voordat u de machine gaat schoonmaken 
stevige werkhandschoenen aan; 

2)  Maak de machine na het maaien zorgvuldig 
schoon met water; 

3)  behandel de lak met een roestwerend middel 
om roestvorming en als gevolg hiervan corro-
sie van het metaal te voorkomen.

 4.1  Onderhoud van het maaisysteem 
Ga voor het afstellen en slijpen van het maaisys-
teem naar een gespecialiseerd centrum, waar 
men over de juiste gereedschappen beschikt.

Als de grasmaaier voor langere tijd niet gebruikt 
zal worden, dient u het maaisysteem te smeren.

6. DIAGNOSTIEK

STORING OPLOSSING

Het gras wordt 
onregelmatig gemaaid

Stel het maaisysteem af

Het gras wordt uit de grond 
getrokken of het maaien 
gaat moeizaam

Slijp de snijbladen of 
vervang het maaisysteem.

In geval van twijfel of problemen kunt u altijd 
contact opnemen met de klantenservice of met 
uw verkoper.
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