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INSTRUKSJONSBOK

HONDA
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Importør:
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HONDA RIDER
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INSTRUKSJONSBOK
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Kjære kunde -

gratulerer med valget av HONDA Rider HF1211 S/HF1211 H.
Denne instruksjonsboken dekker alt du bør vite om sikker betjening og vedlikehold
av investeringen din. Les derfor boken nøye og forsikre deg om
at du har forstått instruksjonene.

All informasjon er basert på de ferskeste produktopplysninger. Vårt mål er imidlertid
at du til enhver tid skal kunne nyte godt av de siste tekniske nyvinninger, materialer
og erfaringer. Derfor forandres våre modeller hele tiden, med den følge at
spesifikasjoner kan bli endret uten forvarsel.

Illustrasjonene i boken er basert på den modellen som beskriver det enkelte
aktuelle punkt best mulig, og kan derfor variere noe fra din modell. Skulle du få
problemer eller har noe du lurer på, er det bare å kontakte din Honda Fagforhandler
eller oss i Berema A/S.

Denne instruksjonsboken er å betrakte som en del av maskinen,
og bør følge med om du skulle selge den. Et siste råd før du starter -
les garantibestemmelsene med rettighter og forpliktelser. Garantibeviset er et eget
dokument som fulgte med ved kjøpet av maskinen.

Ingen del av boken kan kopieres uten skriftlig tillatelse.

FORORD

Betydningen av symboler som du finner i denne boken:

Antyder overhengende fare for alvorlige personskader
dersom advarselen ikke tas på alvor.

FORSIKTIG:
Antyder mulige skader på utstyr eller eiendom om instruksen ikke følges.

MERK:
Gir brukeren nyttig informasjon.

Les instruksjonsboken og sett deg inn i instruksene før du tar maskinen i bruk.
Uvitenhet kan føre til skader på folk og utstyr.

Honda Rider er konstruert for sikker og pålitelig
bruk forutsatt at den betjenes i henhold til instruksene.

ADVARSEL!

ADVARSEL!
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A)  Generelt
1) Les instruksjonene nøye. Gjør deg kjent med betjeningsfunksjonene

og riktig bruk av utstyret. Lær hvordan motoren stoppes hurtig.
2) Bruk Rideren bare til formålet den er ment for: Klippe og samle opp gress.

Enhver bruk som ikke er omtalt i instruksjonsboken kan være farlig og påføre
maskinen skade. Samtidig som garantien vil falle bort og produsenten fraskrive
seg ethvert ansvar.

3) La aldri barn eller personer som er ukjent med sikkerhetsreglene få bruke
Rideren. Lokale bestemmelser kan også sette aldersgrense for bruk.

4) Bruk aldri Rideren:
- Når mennesker, og spesielt barn eller husdyr, er i nærheten.
- Om føreren har inntatt medisiner eller stoffer som kan påvirke konsentrasjons-

og reaksjonsevne.
5) Husk - det er føreren som er ansvarlig for ulykker og skade på andre personer

eller eiendom.
6) Ta aldri med passasjerer.
7) Føreren av en plentraktor må følge kjøreinstruksjonene nøye, spesielt:

- Kravet til hensyn og konsentrasjon under kjøring.
- Være klar over at kontrollen ikke gjenvinnes ved å bruke bremsene om

Rideren får ukontrollert skrens i en skråning.
Hovedårsaken til tap av kontroll er:
- Utilstrekkelig hjulgrep.
- Feil bruk av bremser.
- Feil bruksområde for maskinen.
- Mangel på kunnskap om bakkeforholdene, spesielt i skråninger.

8) Rideren din er utstyrt med en rekke elektroniske sikkerhetsbrytere. Disse må
aldri fjernes, forandres eller klusses med. Neglisjering av dette puntet betraktes
som brudd på garantibestemmelsene og fritar produsenten for ethvert ansvar for
eventuelle ulykker som måtte bli følgende.

B) Forbetredelser
1) Bruk alltid solid fottøy og lange bukser når du klipper. Kjør aldri barbent eller i

sandaler.
2) Undersøk nøye arealet som skal klippes før du begynner. Fjern alle gjenstander

som maskinen kan kaste (stener, kvister, ståltråd, ben etc).
3) Motorens drivstoff  er meget brannfarlig:

- Oppbevar drivstoff kun på godkjente kanner.
- Etterfyll alltid utendørs og bruk trakt. Ikke røk mens du tanker eller håndterer

drivstoff.
- Tank alltid opp før du starter maskinen. Fjern aldri bensinlokket eller fyll drivstoff
  mens motoren går eller er varm.

1. SIKKERHETSREGLER
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- Skulle du søle drivstoff, må du ikke forsøke å starte motoren. Fjern maskinen
fra det tilsølte området og ikke bruk kilder med elektrisk tenning før bensinen
er fordampet og gassene har løst seg opp.

- Sett alltid lokket forsvarlig på plass både på bensintank og reservekanne.
4) Skift ødelagte lyddempere.
5) Inspiser alltid maskinen før bruk. Sjekk spesielt at kniver, knivskruer og

klippedeler ikke er  slitt, beskadiget eller løse. Skift slitte og ødelagte kniver
og skruer i sett for å opprettholde riktig balanse.

6) Før du begynner å klippe må sikkerhetsutstyret monteres på utkasteråpningen
(gressoppsamler eller stenfangeer).

C) Betjening
1) Bruk ikke maskinen i innelukkede områder hvor farlige avgasser kan samle seg.
2) Klipp bare gress i dagslys eller godt  kunstig lys.
3) Unngå om mulig å bruke utstyret i vått gress.
4) Koble ut kniven før du starter motoren, sett giret (       mekanisk modell) og

hydrostathendelen (        hydrostatisk modell) i fri og sett parkeringsbremsen på.
5) Kjør ikke i skråninger brattere enn 10° (17 %).
6) Husk - det finnes ikke noe som heter trygge skråninger.

Bakkekjøring krever spesielle forholdsregler for å hindre at traktoren velter:
- Monter motvekt på fronten (leveres som ekstrautstyr).
- Ikke bråstopp eller foreta oppstartinger når du kjører opp eller nedover bakke.
- Engasjer clutchen sakte og ha alltid maskinen i gir (       mekanisk modell) eller

bruk hydrostathendelen kontrollert både fremover og i revers (        hydrostatisk
drift), spesielt når du kjører i nedoverbakke.

- Hold lav hastighet, spesielt om du må foreta krappe svinger.
- Se opp for hull, humper og andre hindringer og kjør aldri på langs av skråninger.

7) Stopp knivrotasjonen før du krysser områder uten gress. Når du kjører Rideren
ut av plenen, kobles kniven ut og klippeaggregatet settes i høyeste posisjon.

8) Klipp aldri uten at sikkerhetsutstyr som f.eks. stenfanger eller gressoppsamler er
på plass og i driftsmessig god stand.

9) Gjør ikke forandringer på motorens trimming eller forgasser.
10) Før du forlater førersetet:

- Koble ut kniven, sett parkeringsbemsen på og giret i fri (        mekanisk modell)
eller forsikre deg om at hydrostathendelen står i fri (        hydrostisk drift).

11) Stopp kniv, motor og ta ut tenningsnøkkel:
- Før du starter noe som helst arbeid under klippeaggregatet.
- Før all rengjøring, sjekking og arbeider på maskinen.
- Etter påkjørsel av fremmedlegemer. Sjekk eventuelle skader på Rideren og

foreta nødvendige utbedringer før du starter motoren og fortsetter klippingen.

1. SIKKERHETSREGLER
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- Begynner Rideren plutselig å vibrere unormalt, må du straks undersøke den
og utbedre årsaken.

12) Koble ut driften av kniven under transport og når Rideren ikke er i bruk. Vent til
kniven er helt stanset før du tømmer gressoppsamleren.

13) Stopp motor og kniv:
- Hver gang du skal fylle drivstoff.
- Hver gang gressoppsamleren skal fjernes eller settes på plass.

14) Slå av gassen før du stopper motoren og steng tilførsel av drivstoff når du er
ferdig med å klippe. Følg punktene i instruksjonsboken.

15) Plasser ikke hender eller føtter under roterende deler. Hold deg alltid klar
av utkasteråpningen.

D) Vedlikehold og lagring
1) Alle muttere, bolter og skruer skal være godt festet slik at utstyret alltid er i god

driftsmessig stand. Regelmessig vedlikehold er viktig for brukerens sikkerhet og
traktorens bruksegenskaper.

2) Sett aldri utstyret i opplag inne i bygninger med drivstoff på tanken:
Bensindamp kan nå åpen flamme, gnister eller kilder med høy temperatur.

3) La motoren bli avkjølt før opplag i lukket rom.
4) Reduser brannfaren - hold deler som motor, eksospotte og batteriholder samt

rom for oppbevaring av drivstoff rent for gress, blader og overflødig smørefett.
Tøm alltid gressoppsamleren og oppbevar ikke kompostavfall innendørs.

5) Sjekk regelmessig at stenfanger og gressoppsamler ikke er slitt eller skadet.
6) Bruk ikke utstyr med slitte eller defekte deler. Deler skal skiftes ut, ikke

repareres. Bruk bare originale HONDA-deler når du skifter. Uoriginale deler kan
føre til farerisiko for bruker og produkt, samtidig som produktgarantien vil falle
bort. Kniver skal alltid ha referansenummer og dette symbolet:

7) Skal drivstofftanken tømmes, gjøres dette utendørs mens motoren er kald.
8) Bruk tykke hansker når du skal fjerne eller montere kniver.
9) Kontroller alltid knivens balanse etter sliping.
10) Senk alltid klipperdekselet når maskinen skal parkeres, lagres eller etterlates

uten tilsyn.
11) Tenningsnøkkelen må aldri etterlates i maskinen eller slik at barn eller personer

som ikke er kjent med utstyret kan få tak i den.

E) Transport
1. Skal du transportere maskinen på henger eller bil, må klipperdekselet senkes

helt ned og parkeringsbremsen settes på. Sørg også for å binde den forsvarlig
fast med solide rep, stropper eller tilsvarende.

1. SIKKERHETSREGLER
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2. SIKKERHETSMERKER

Rideren må brukes med aktsomhet, derfor har den merker med symboler som
minner deg om hvilke regler som skal følges. Symbolenes betydning er forklart
under.
Vi anbefaler også på det sterkeste at du leser sikkerhetsinstruksjonene som dekker
området - disse finner du i egne kapitler her i instruksjonsboken.
Skulle ett av merkene falle av eller bli uleselig, får du nye hos fagforhandleren.

Advarsel: Slå av
tenningen og les
instruksjonsboken før
du foretar noen form
for reparasjon eller
vedlikehold.

Advarsel:
Les instruksjonsboken
før du bruker Rideren.

Fare for gjenstander
som kastes ut:
Bruk ikke utstyret uten
stenfanger eller gress-
oppsamler på plass.

Fare for gjenstander
som  kastes ut:
Hold andre personer
på trygg  avstand.

Fare for velt:
Kjør ikke i skråninger
brattere enn 100.

Fare for ulykke:
Sørg for å holde barn
på trygg avstand når
motoren går.

Unngå skader - kom ikke bort i drivremmene:
Kjør ikke maskinen uten dekselet på plass. Hold
trygg avstand til remmer.

Fare for at kuttskader:
Kniver  i bevegelse. Plasser ikke hender eller føtter
i nærheten av eller under knivdekselet.
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Identifisering

Skiltet er plassert nær batteriholderen
og inneholder viktige data samt Riderens
serienummer (7).
Serienummeret trenger du ved bestilling
av teknisk assistanse eller reservedeler.

1. Støynivå ifølge direktiv 84/538/CEE

2. Konformitetsmerke ifølge
modifisert  direktiv 98/37/CEE.

3. Produksjonsår

4. Nominell kraft

5. Motorens arbeidshastighet
i o/min.

6. Type maskin

7. Serienummer

8. Vekt i kilo

9. Produsentens navn og adresse

3. IDENTIFISERINGSDATA OG SERVICE

Noter maskinens serienummer her, så
har du det for hånden når du trenger det.
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Mange av hoveddeler ser du direkte på maskinen. De har følgende funksjon:

4. MASKINENS HOVEDDELER

11.KLIPPERDEKSEL - bygger inn og
beskytter mot den roterende kniven.

12. KNIVEN - klipper gresset. Vingene
på enden er med og frakter gresset
mot oppsamlerkanalen.

13. OPPSAMLERKANALEN -
forbinder klipperdekselet med
gressoppsamleren.

14. GRESSOPPSAMLEREN - samler
opp gresset og er dessuten en
sikkerhetsinnretning som fanger opp
gjenstander som knivene trekker
opp og hindrer dem i å bli kastet ut.

15. STENFANGEREN - denne
kan erstatte gressoppsamleren og
hindrer gjenstander i å bli slynget ut
av maskinen.

16. MOTOREN - beveger knivene og
fremdriftshjulene.

17.BATTERIET -  produserer strømmen
til startmotoren; fullstendig
beskrivelse finner du i egen bok.

18.FØRERSETE - med plass for
brukeren. Setet har en spesiell
sensor som registrer at føreren er på
plass. Sensoren er en sikkerhetsinn-
retning som stanser motoren om
føreren ikke sitter i setet.

19.SIKKERHETSMERKER OG
IDENTIFIKASJONSSKILT - minner
føreren om de viktigste sikkerhets-
reglene, se kapittel 1.

20.SERVICELUKE - letter adgangen til
tennplugg, 15A sikringen som
beskytter ladekretsen samt låse-
mutteren til motordekselet.

21.GRILLEN - slipper luft inn til klipper-
dekselet og hindrer gjenstander mot
å bli kastet ut i fronten.
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Av hensyn til transport og lagring er enkelte deler ikke montert på fabrikken, men
utføres av HONDA-forhandleren.

5. UTPAKKING OG MONTERING

Utpakking
Vær nøye med å ta vare på alle deler når Rideren pakkes ut. Vær også forsiktig så
du ikke skader klipperdekselet når du tar Rideren av transportpallen.

Standardinnhold i forsendelsen:

Maskin
Ratt
Sete
Enkeltdeler til gressoppsamleren og støttebraketter til rammen
Konvolutt med instruksjonsbok, dokumenter, muttere og skruer, 2 stk
tenningsnøkler, låsebolt for rattet og en 6,3 A reservesikring.

Montering av rattet
Plasser Rideren på et plant underlag og rettstill forhjulene. Monter rattet (1)
på den oppstående stammen (2) slik at eikene peker mot setet.

Sentrer hullet i rattet med hullet
i rattstammen og sett inn bolten
fra skruepakken (3).

Slå bolten inn med hammer og
sørg for at den kommer ut på
motsatt side.

MERK:
For å unngå å skade rattet,
er det tryggest å bruke dor
eller skrutrekker med riktig
størrelse når siste stykket
av bolten skal slås inn.

På grunn av transporten leveres maskinen uten motorolje
og bensin, som må fylles på før start - se egen instruks.ADVARSEL!
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Tilkobling av batteri
Batteriet (1) er festet i holderen under setet med to fjærer (2).
Koble den røde kabelen til positiv pol (+)
og den svarte til negativ pol (-).
Bruk skruene fra pakningen og
følg illustrasjonen.
Lad opp batteriet ifølge
produsentens instruksjon.

Montering av sete
Setet (1) skal festes til braketten (2) som er utstyrt med en mikrobryter (3).
Monteres til sidefestene  (4)
med skruene (5) og mutterene (6).

Mikrobryterens  kontakt (7)
må kobles til (8) for at
sikkerhetssystemet skal
virke. Ledningen  festes
med holderen (9).

Batterisyren er etsende.
Bruk arbeidshansker
og følg produsentens
sikkerhetsforskrifter når
det gjelder behandling
og avhending.

FORSIKTIG:
Ikke start motoren før batteriet
er ladet opp. Det kan føre til
sikkerhetskomponenten i det
elektroniske kortet kobles inn.

5. UTPAKKING OG MONTERING

ADVARSEL!

ADVARSEL!
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5. UTPAKKING OG MONTERING

høyre (R ↑) og venstre (L↑)

Montering av gressoppsamleren
Start med å sette sammen rammen: Overdelen (1) med åpning føyes sammen
med underdelen (2) - bruk skruene og mutterene (3) som fulgte med - og følg
denne fremgangsmåten:
Plasser vinkelstøttene  (4) og (5) og ta hensyn til orientering

        som indikert på figuren.
Fest dem til rammen med de 4 selvgjengende skruene (6).

Før rammen inn i lerretsposen.
Pass på at den sitter riktig langs ytterkantene i bunnen.
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Press plastprofilene over rammerørene ved hjelp av en skrutrekker (7).

5. UTPAKKING OG MONTERING

Monter håndtaket (8) med
maljene (14) i hullene på
lerretsposen (9). Denne festes
til rammen med skruene (10).
Følg rekkefølgen som angitt
på tegningen, og fullfør
monteringen med å skru inn
de fire selvgjengende skruene
(11) foran og bak. Plasser
maljene (14) i sine respektive
hull i lerretsposen.

Helt til slutt festes avstiverstangen (12) på utsiden
av rammen med den flate siden inn mot lerretsposen.
Bruk muttere og skruer (13) fra forsendelsen og
følg fremgangsmåte som angitt på tegninegn.
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6. BETJENING OG KONTROLLFUNKSJONER

1. Ratt
Svinger forhjulene.

2. Gasshendel
Regulerer motorens omdreiningshastighet. Stillingene er angitt på et skilt som
viser disse symbbolene:

“CHOKE”-stilling Når du skal starte kald motor
“SAKTE”-stilling For laveste motorhastighet
“HURTIG”-stilling For maks motorhastighet
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6. BETJENING OG KONTROLLFUNKSJONER

Når du skal flytte Rideren, settes gasshendelen mellom SAKTE og HURTIG.
Når du klipper, skal gasshendelen stå på HURTIG-posisjon.

3. Spak parkeringsbrems
- brukes til å hindre Rideren i å bevege seg når den står parkert, og må alltid
settes på når du skal forlate den.
Parkeringsbremsen settes i funksjon ved å trykke pedalen (11) helt inn og sette
spaken (3) i posisjon "A". Når du tar foten fra pedalen, blokkeres den av spaken.
Parkeringsbremsen frigjøres ved å trykke pedalen inn igjen. Spaken flytter seg da
tilbake til posisjon "B".

4. Tenningsbryter
Tenningsnøkkelen har tre stillinger:

"AV" som betyr at all strømtilførsel er slått av.
"PÅ" betyr at alle deler er aktiverte.
"START" kobler inn startmotoren. Returnerer automatisk til "PÅ"

når du slipper nøkkelen.

5. Signal og varsellys
- dette lyset tennes når nøkkelen (4) står i "PÅ"-stilling, og vil lyse så lenge
motoren går.
Begynner lyset å blinke, betyr det at motoren hindres i å starte  - se kapittel 9/side 28.
Lydsignalet er et varsel om at gressoppsamleren er full - se kapittel 9/side 28.

6. Innkobling av kniv og knivbrems
Som det fremgår av skiltet, har spaken 2 stillinger:

Stilling "A" = KNIVER UTKOBLET
Stilling "B" = KNIVER INNKOBLET

Dersom kniven kobles inn i en farlig situasjon, stanser motoren -
se kapittel 9/side 28.
Når kniven kobles ut ("A"), aktiveres samtidig en dobbeltvirkende brems som
stopper knivrotasjonen i løpet av få sekunder.



17

6. BETJENING OG KONTROLLFUNKSJONER

7. Spak for justering av klippehøyde
Spaken har syv stillinger, markert som "1" til "7" på skiltet, som lar deg variere
klippehøyden mellom 3 og 8 cm.
For å skifte fra en høyde til en annen, fører du hendelen sideveis og inn i ett
av de syv hakkene.

Girvelgeren må kun settes i revers
når maskinen står helt stille.

Mekaniske modeller
11. Clutch-/bremsepedal
Denne pedalen har en dobbelfunksjon: under første del av vandringen
funksjonerer den som clutch og kobler driften av hjulene ut/inn.
Under andre del av vandringen virker den som brems på bakhjulene.
Det er viktig at du ikke bruker for lang tid på clutchbevegelsen, det kan føre
til overoppheting og skade på overføringsremmen.

FORSIKTIG:
Hold foten borte fra pedalen mens du kjører Rideren.

12. Girvelger
Denne spaken har syv stillinger:
5 for fremdriftshastigheter samt
fristilling “N” og revers “R”.
For å skifte fra en hastighet til en
annen, presser du pedalen (11)
halvveis inn og fører girspaken
til ønsket stilling -
se angivelsene på skiltet.

ADVARSEL!
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6. BETJENING OG KONTROLLFUNKSJONER

Modeller med hydrostat
21. Bremsepedal
For modeller med hydrostat brukes
denne pedalen kun til å bremse og
virker på bakhjulene.

22. Hydrostathendel
Hendelen engasjerer drift til hjulene
og forandrer hastigheten i fremdrift
og revers.
Maskinens fremdriftshastighet økes
gradvis ved å føre hendelen mot “F”.
Reversen engasjeres ved å føre
hendelen til “R”.
Når bremsepedalen (21) presses ned,
returnerer hydrostathendelen automatisk
til “N” (fri-stilling). Hydrostathendelen kan
også settes i fri uten å bruke bremsen.

MERK:
Når parkeringsbremsen (3) er på, låses
gasshendelen i “N” (fri-stilling) og kan ikke
beveges før parkeringsbremsen er løsgjort.

23. Hendel for å fristille hydrostatsisk drift
Denne hendelen har to stillinger som angitt på skiltet:
Stilling “A” = Drift engasjert: for alle bruksområder; såvel forflytting som

gressklipping.
Stilling “B” = Driften er fristilt: denne stillingen letter betraktelig manuell forflytting

av maskinen - OBS: når motoren ikke går!
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7. FØR DU STARTER

2. Dekktrykk
Korrekt trykk i dekkene er forutsetningen
både for at klipperdekselet skal stå plant
og for at du skal få et perfekt
klipperesultat.
Ta av nippelhettene for å komme til niplene
og bruk trykkluftslange med manometer.

Korrekt trykk:

FORHJUL...........1,5 bar
BAKHJUL...........1,0 bar

HUSK - FØREREN ER ALLTID ANSVARLIG FOR ØDE-
LEGGELSER OG SKADER SOM PÅFØRES ANDRE:

Før du tar din nye Rider i bruk, er det viktig at du setter deg grundig inn i
sikkerhetsreglene som du finner på side  5-7. Legg spesidell vekt på kjøre-
regler og klippeprosedyrer som gjelder for skråninger. Det er førerens ansvar
å vurdere graden av risiko forbundet med arbeider under de forskjellige
forhold, og sørge for at arbeidet foregår med betryggende sikkerhetsmarginer.
Denne maskinen må aldri kjøres i skråninger som er brattere enn 100 (17%).
Legg inn ekstra marginer om grunnforholdene er sleipe eller ustabile.

1. Tilpasning av setet
Setet er festet med fire skruer (1)
som må løsnes for at du skal kunne
justere stillingen, som utføres ved å
skyve setet frem og tilbake i spaltene
i braketten under setet. Se tegningen.
Når du har funnet en komfortabel
kjørestilling, skrus festeskruene
til igjen.

MERK:
Alle henvisninger til stillingen på betjenings- og kontrollhendler finner du forklart
i kapittel 6.

ADVARSEL!
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7. FØR DU STARTER

3. Fylling/etterfylling av motorolje

Fylling av drivstoff bør foregå utendørs eller i
godt ventilerte rom og med motoren slått av.

Husk - bensin er brannfarlig: Bruk aldri fyrstikker, unngå åpen ild og røyk
ikke når du skal kontrollere tanken eller fylle bensin.

For å komme til peilestaven løfter du opp
setet og åpner luken under.
Sjekk oljenivå før du starter motoren.
Riktig oljenivå ligger mellom merkene
for MIN. og MAX på peilestaven.
Motorolje SAE 10W30 anbefales til normal
bruk under alle temperaturforhold.
Volum motorolje: 1,1 liter

4. Fylling/etterfylling av drivstoff
Bruk trakt når du fyller drivstoff. Fyll ikke
tanken helt opp, men la det være minst
2 - 3 cm opp til toppen. Drivstofftanken
rommer ca. 4 liter.
For å redusere avleiringene i forbren-
ningskammer og forgasser, anbefaler
vi at du bruker 97/98 oktan blyfri bil-
bensin eller ren miljøbensin, som du
får på de fleste bensinstasjoner.

ADVARSEL!
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5. Montering av beskyttelse foran
utkasteråpningen (gressoppsamler
eller stenfanger).

7. FØR DU STARTER

Kjør aldri maskinen uten beskyttelse
foran utkasteråpningen

Løft opp det avtagbare dekselet (1)
og hekt gressoppsamleren på plass:
sporet i støttene (3) hektes på de
to festene (2).
Ønsker du å jobbe uten gressopp-
samler, får du kjøpt en stenfanger (4)
som ekstrautstyr.

start dersom kniven er koblet inn og ikke
stenfanger eller gressoppsamler er på plass.
Det er livsfarlig å klusse med eller forsøke å
begrense effektiviteten på mikrobryteren.

6. Sjekk av sikkerhetssystemet
Sjekk at alle sikkerhetsinnretningene virker som
de skal før du tar maskinen i bruk. Dette gjør du
ved å simulere de forskjellige brukssituasjoner
som er listet i tabellen på side 28 og kontrollere
at du har riktig resultat på alle punkter.

7. Sjekk bremsesystemet før du starter
Parker Rideren på flatmark, kjør fremover et par meter og kontrollerer at bremsene
virker som de skal.

8. Kontroll av kniv
Undersøk om kniven er skarp og sitter forskriftsmessig festet. En sløv kniv vil rykke
opp gresset og føre til at plenen blir gul.

Det er en mirkrobryter som
stopper motoren eller hindrer

ADVARSEL!

ADVARSEL!
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7. OPPSTART & KJØRING

Før du starter motoren, må du først:
Åpne bensinkranen (1) som du når
gjennom åpningen ved høyre
bakhjul.
Står du parkert i en skråning, må
parkeringsbremsen settes på.
Girspaken (        mekanisk modell)
eller hydrostathendelen
(        hydrostat) settes i fri (“N”).

Deretter:
Sett gasshendelen på CHOKE
om motoren er kald. Er motoren
allerede varm, settes hendelen
i posisjon mellom SAKTE og
HURTIG.
Sett inn tenningsnøkkelen og vri
den til “PÅ” for å få elektrisk kontakt,
deretter til “START”.
Slipp nøkkelen straks motoren starter.

FORSIKTIG:
Er motoren vrang å starte, må du ikke fortsette å file på startmotoren. Dette kan
føre til at batteriet tømmes samtidig som motoren oversvømmes. Slå av tenningen
og vent noen sekunder før du prøver på nytt. Fortsetter startproblemene, finner du
kanskje løsningen i kapitlet FEILSØKING på side 42.

MERK:
Sikkerhetssystemet vil alltid hindre motoren fra å starte når:
 kniven er koblet inn

om girspaken ikke står i fri (“N”)
om føreren ikker sitter på plass i førersetet.



Varsellampen vil begynne å blinke når nøkkelen holdes i “START”-stilling samtidig
som sikkerhetssystemet er aktivert.

Maskinen må alltid startes ute hvor det er god ventilasjon.
HUSK: Eksos er en svært giftig gass.











Straks motoren går jevnt, settes gasshendelen i “SAKTE” stilling.



ADVARSEL!
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ADVARSEL!
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8. OPPSTART & KJØRING

Sett gass-spaken i posisjon mellom SAKTE og HURTIG og girspaken i 1. gir.

Press pedalen inn og frigjør parkeringsbremsen. Slipp pedalen sakte ut slik at
den går fra "brems" til "clutch" og kobler inn bakhjulsdriften.

Det er viktig at pedalen slippes langsomt. Hurtig innkobling av driften kan føre til
at Rideren steiler og at du mister kontrollen.

Pedalen må betjenes suksessivt og uten nøling for at ikke remmen skal slure for
mye og således føre til overoppheting.

La maskinen gradvis nå arbeidshastigheten ved hjelp av gasshendel og girspak.
Når du skal skifte gir, presser du clutchen halvveis inn og velger giret.

Kjøring uten klipping

Honda Rider er ikke konstruert eller godkjent for kjøring
på offentlig vei. Den skal kun brukes på private områder
uten offentlig ferdsel.

FORSIKTIG:
Når du skal forflytte maskinen uten å klippe, må kniven kobles ut og klipperdekselet
settes i høyeste stilling (stilling “7”).

Mekaniske modeller:

Modeller med hyrdostat:
Sett hydrostathendelen i stilling mellom SAKTE og HURTIG.
Press bremsepedalen inn for å frigjøre parkeringsbremsen slik pedalen frigjøres.

Før hydrostathendelen i retning av “F” stilling til maskinen får hastighet.

Hendelen må føres gradvis fordi altfor brå innkobling av drift til hjulene kan føre til
at maskinen tipper og at du mister kontrollen over den.

Bremsing

Mekanisk modell
For å unngå overbelastning av bremsesystemet, reduseres gasspådraget før du
trykker bremsepedalen helt inn.

ADVARSEL!
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Rygging

Bremsing (forts.)

Hydrostatisk modell

For å bremse trykker du ned bremsepedalen, som samtidig returnerer hydrostat-
hendelen tilbake til “N” (fristilling).

Maskinen må stå helt stille før du kobler inn reversen.
Press bremsepedalen helt inn til Rideren stopper. Før så girspaken ut til siden og sett
den i posisjon “R”. Slipp pedalen jevnt og sikkert ut slik at clutch-funksjonen kobles
inn og hjulene begynner å bevege seg bakover.

Mekanisk modell

Hydrostatisk modell

Maskinen MÅ stoppes før den kan settes i revers.
Når maskinen står stille, starter ryggingen når du setter hastighetshendelen
i “R” stilling.

8. OPPSTART & KJØRING
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9. GRESSKLIPPING

Innkobling av kniv og kjøring
Når du kommer til området som skal klippes:

Sett gasshendelen i HURTIG-stilling
For å starte knivrotasjonen, settes  hendelen i stilling “B”.
Velg girstilling i henhold til forholdene på plenen du skal klippe, se under
Slipp pedalen forsiktig og kontrollert ut, som tidligere beskrevet.

Kniven kobles inn med klipperdekselet i høyeste stilling. Dekselet senkes gradvis til du
når ønsket klippehøyde. For å oppnå effektiv oppsamling og jevnt klipperesultat, velger
du hastighet ut fra hensyn til mengde gress som skal klippes (høyde og tetthet) og
fuktighetsforhold i plenen. Generelt anbefaler vi følgende:

Høyt og tungt gress - våt plen 1. gir
Normale klippeforhold 2. og 3. gir
Kort gress - tørr plen 4. gir

Vær også oppmerksom på at du aldri vil få pent resultat om du klipper i for høy hastighet.
Når du skal passere hindringer,  kobler du kniven ut og setter klippeaggregatet
i høyeste posisjon.

MERK:
5. gir brukes bare for å flytte plentraktoren fra et område til et annet og når arealet er
plant. Merker du reduksjon i motorhastigheten, velger du straks et lavere gir.

Justering av klippehøyde
Høyden justeres med spaken, som du kan flytte i 7 stillinger.










Slik får du godt klipperesultat
1. For at plenen skal bli så pen som

mulig, følger du klippemønster
som vist på figuren. Bruk samme
klippehøyde hele tiden.

2. Skulle systemet for gressopp-
samling tette seg, må du redusere
farten som sannsynligvis er for høy
i forhold til plenens tilstand. Retter
ikke dette på feilen, kan grunnen
være at kniven er for sløv eller at
eggen er deformert (se side 38/39).
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9. GRESSKLIPPING

3. Er gresset svært høyt, må plenen klippes to ganger. Første gang med
maksimum klippehøyde, andre gang redusert til den høyden du ønsker.

4. Vær meget forsiktig når du klipper nær busker eller kanten på bed. Kjører du
på disse, kan klipperdekselets parallellitet samt kniv bli ødelagt.

Bratte bakker
Bruk ikke Rideren i bakker som er brattere
enn 10° (17%).
Skrånende plener må klippes opp og ned,
aldri på langs.
Vær spesielt aktsom når du forandrer retning
og passerer hindringer (kvister, røtter, stener)
som kan treffe øverste hjul og føre til at
maskinen velter eller kommer ut av kontroll.

R I K T I G

F  E  I  L

MAX 100 (17%)

Vær svært forsiktig nå du starter opp i skråninger
slik at du ikke risikerer at maskinen steiler. Reduser

Reduser hastigheten før du forandrer retning
i skråninger og sett alltid på håndbremsen før du

Mekanisk modell

Hydrostatisk modell

Kjør aldri maskinen i skråninger med giret i fri
eller med clutchen ute. Koble alltid inn et lavt

gir når du forlater stoppet og uten tilsyn.

Sett hydrostathendelen i laveste fremdriftshastighet for å utnytte hydrostatens
bremseeffekt.

forlater makinen stoppet og uten tilsyn.

fremdriftshastigheten får du kjører inn i skråninger, spesielt nedover.

Bruk aldri reversen for å redusere hastigheten i
nedoverbakke. Dette kan føre til at du mister

kontrollen over maskinen, spesielt om overflaten er sleip.
ADVARSEL!

ADVARSEL!

ADVARSEL!

ADVARSEL!
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9. GRESSKLIPPING

MERK:
Det kan hende at varselsignalet lyder når
kniven er koblet inn selv om gressopp-
samleren er tømt. Dette skyldes at det har
lagt seg gress på sensoren til mikrobryteren.
For å stoppe signalet, fjernes gresset -
eller eller du kan koble kniven ut og inn
i rask rekkefølge.

Dette må bare gjøres når motoren er slått av!

Tømming av gressoppsamler
MERK:
Gressoppsamleren må alltid tømmes med kniven koblet ut, ellers vil motoren stoppe.

Når gressoppsamleren er full, høreres et
varselsignal.  STOPP FREMDRIFTEN slik
at oppsamlerkanalen ikke tetter seg, og
koble ut kniven. Straks dette er gjort,
opphører lydsignalet. For å tømme gress-
oppsamleren, løfter du i håndtaket som
 vist på tegningen.

Tømming av oppsamlerkanalen
Klipper du spesielt høyt gress - og dette gjøres i stor hastighet - risikerer du at
oppsamlerkanalen tettes igjen. Skjer dette, må du:
- Stoppe fremdriften, koble ut kniven og slå av motoren
- Ta av gressoppsamler eller stenfanger
- Fjerne gresset som har tettet seg ved å gå inn bak i utkasterkanalen

ADVARSEL!



understreker hvorfor

AV

AV

NEI

1...5 - F / R
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Sammendrag av situasjoner hvor sikkerhetssystemet lar motoren gå eller
stanser den.

Sikkerhetssystemet virker på to måter:
det hindrer motoren i å starte om ikke alle sikkertskravene er oppfylt
det stanser motoren selv om bare ett av kravene ikke er oppfylt

For å starte motoren er det nødvendig at:
giret står i “N” (fri),
at kniven ikke er innkoblet,
at føreren sitter i førersetet.

Motoren stopper når:
føreren forlater setet,

når gressoppsamler heves eller stenfanger fjernes med knivene innkoblet.

Tabellen under viser de forskjellige arbeidssituasjoner og 
sikkerhetssystemet stopper motoren.

BRUKEREN GR.OPPSAMLER KNIVEN GIRSTILLING  P-BREMS MOTOR

A) START (Nøkkel i “START” stilling)
Sitter -/- Utkoblet PÅ Starter IKKE
Sitter -/- Innkoblet Fri (“N”) PÅ Starter IKKE
Sitter NEI Utkoblet Fri (“N”) Starter IKKE

B) UNDER KLIPPING (Nøkkel i “ON” stilling)

Sitter Innkoblet -/- AV Stopper
Fraværende JA Utkoblet Fri (“N”) Stopper
Fraværende JA Innkoblet -/- PÅ Stopper

9. GRESSKLIPPING
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stanser den.

Sikkerhetssystemet virker på to måter:
det hindrer motoren i å starte om ikke alle sikkertskravene er oppfylt
det stanser motoren selv om bare ett av kravene ikke er oppfylt

For å starte motoren er det nødvendig at:
giret står i “N” (fri),
at kniven ikke er innkoblet,
at føreren sitter i førersetet.

Motoren stopper når:
føreren forlater setet,

når gressoppsamler heves eller stenfanger fjernes med knivene innkoblet.

Tabellen under viser de forskjellige arbeidssituasjoner og 
sikkerhetssystemet stopper motoren.

BRUKEREN GR.OPPSAMLER KNIVEN GIRSTILLING  P-BREMS MOTOR

A) START (Nøkkel i “START” stilling)
Sitter -/- Utkoblet PÅ Starter IKKE
Sitter -/- Innkoblet Fri (“N”) PÅ Starter IKKE
Sitter NEI Utkoblet Fri (“N”) Starter IKKE

B) UNDER KLIPPING (Nøkkel i “ON” stilling)

Sitter Innkoblet -/- AV Stopper
Fraværende JA Utkoblet Fri (“N”) Stopper
Fraværende JA Innkoblet -/- PÅ Stopper

9. GRESSKLIPPING

⎯

⎯

⎯
⎯
⎯

⎯

⎯
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9. GRESSKLIPPING

Elektronisk kort
Det elektroniske kort og elektriske system er beskyttet av en automatsikring som bryter
den elektriske kretsen ved funksjonsfeil. Dette fører til at motoren stopper,
og at varsellyset slukker.

Automatsikringen kobler inn igjen etter et par sekundeer, men du bør prøve å lokalisere
årsaken til feilen og utbedre den for å unngå at sikkerhetssystemet bryter inn igjen.

MERK:
Unngå at sikkerhetssystemet kobler inn -

Bytt ikke om på batterikablene
Kjør ikke maskinen uten batteri, det kan føre til at laderegulatoren ødelegges
Unngå kortslutninger

Avslutning av klipping
Når du er ferdig med å klippe:
kniven kobles  ut og maskinen
kjøres ut av området med
klipperdekselet i høyeste stilling.
Stopp maskinen og sett på
parkeringsbremsen. Slå av tenningen
(nøkkelen på “AV”).
Avslutt med å stenge
bensinkranen (1).

Ta alltid ut tenningsnøkkelen når du
etterlater maskinen uten oppsikt.

ADVARSEL!
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10. RENGJØRING OG OPPLAG

Rengjøring
Når du er ferdig skal klipperdekselet alltid rengjøres. Tøm gressoppsamleren og rist den
for å få ut alle rester av gress og jord.
Plastdelene på chassiet rengjøres med en svamp og såpevann. Vær forsiktig så du
ikke søler vann på motor, elektriske deler eller det elektroniske kortet under dashbordet.

FORSIKTIG:
Bruk aldri høyttrykkspyler aller aggresive rengjøringsmidler på karosseri eller motor.

Rengjøring av klipperdekselets innside

Plentraktoren må parkeres på fast grunn med gressoppsamler eller stenfanger
på plass. For å rengjøre innsiden på klipperdekselet og utkasterkanalen setter
du en vannslange på en etter en av spesialkoblingene  (1) og lar vannet strømme
gjennom hver av dem et par minutter mens:
- Brukeren sitter i førersertet
- Motoren går
- Giret står i fri (N)
- Parkeringsbremsen er på
- Kniven er koblet inn.

Sett klipperdekselet i laveste
stilling, det er mest effektivt.
Tav av gressoppsamleren,
tøm og skyll og plasser den
slik at den tørker snarest
mulig.

Opplag i lengre perioder
Parker Rideren på et tørt sted beskyttet for vær og vind. Dekk den til, helst
med en presenning.
Skal Rideren parkeres for lengre tid (mer enn én måned), lønner det seg
å ta av den røde batterikabelen og følge instruksjonene for batteriet - se side 34.
Sett alle punkter som er vist på tegningen side 30 inn med olje/fett.



30

10. RENGJØRING OG OPPLAG

Rengjøring
Når du er ferdig skal klipperdekselet alltid rengjøres. Tøm gressoppsamleren og rist den
for å få ut alle rester av gress og jord.
Plastdelene på chassiet rengjøres med en svamp og såpevann. Vær forsiktig så du
ikke søler vann på motor, elektriske deler eller det elektroniske kortet under dashbordet.

FORSIKTIG:
Bruk aldri høyttrykkspyler aller aggresive rengjøringsmidler på karosseri eller motor.

Rengjøring av klipperdekselets innside

Plentraktoren må parkeres på fast grunn med gressoppsamler eller stenfanger
på plass. For å rengjøre innsiden på klipperdekselet og utkasterkanalen setter
du en vannslange på en etter en av spesialkoblingene  (1) og lar vannet strømme
gjennom hver av dem et par minutter mens:
- Brukeren sitter i førersertet
- Motoren går
- Giret står i fri (N)
- Parkeringsbremsen er på
- Kniven er koblet inn.

Sett klipperdekselet i laveste
stilling, det er mest effektivt.
Tav av gressoppsamleren,
tøm og skyll og plasser den
slik at den tørker snarest
mulig.

Opplag i lengre perioder
Parker Rideren på et tørt sted beskyttet for vær og vind. Dekk den til, helst
med en presenning.
Skal Rideren parkeres for lengre tid (mer enn én måned), lønner det seg
å ta av den røde batterikabelen og følge instruksjonene for batteriet - se side 34.
Sett alle punkter som er vist på tegningen side 30 inn med olje/fett.
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10. RENGJØRING OG OPPLAG

Tøm drivstofftanken ved å koble fra slangen
som sitter  ved inntaket til bensinfilteret (1)
og følg instruksjonene i motorens håndbok.
Sett slangen på plass igjen.

Vær nøye med å fjerne alle rester av gress som kan  ha samlet seg rundt motor
og støydemper, slik at du ikke risikerer brann neste gang du skal bruke
maskinen.

Bensin er svært brannfarlig og må
oppbevares i kanner som er bestemt
for dette formålet. Husk å skru lokket
forsvarlig til før du setter den bort.

MERK
Batteriet må oppbevares på et tørt og kjølig sted. Skal batteriet settes bort for en
lengre periode - mer enn en måned - må det lades opp først.Sjekk regelmessig at
batteriets spenning ikke er lavere enn 12 volt. Skulle dette være tilfelle, settes
batteriet til lading. Husk å lade batteriet før du tar det i bruk igjen.

Neste gang plentraktoren skal brukes, må du sjekke at det ikke lekker drivstoff fra
slange, bensinkran eller forgasser.

ADVARSEL!

ADVARSEL!
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VIKTIG: Tøm aldri brukt olje, brennstoff eller andre forurensninger ut i miljøet.

Før all rengjøring, vedlikehold eller reparasjon
må tenningsnøkkelen tas ut. Les de nødvendige

Adgang til mekaniske deler
Løft opp bakre deksel (1) slik at du kommer
til motor og de mekaniske deler som ligger
under.
For å få til dette:
Parker Rideren på flatmark og sett
klipperdekselet i høyeste stilling og legg
trebokser (ca 8 cm tykke) under kanten (2)
for å holde klipperdekselet opp under
følgende operasjoner:

- sett på parkeringsbremsen.

- sett hendelen som frigjør driften i
“INNKOBLET” (se kap. 6 pkt. 23)
fordi det er nødvendig at parkerings-
bremsen frikobles for å sikre at
hydrostathendelen har tilstrekkelig gange;

ta av gressoppsamler eller stenfanger.
skru av knotten på hendelen (3)
og sett hendelen i fri “N” (       for
modell med mekanisk drift) eller
i “R” (       modell med hydrostat)

instruksjonen og bruk passende arbeidstøy og solide hansker.

Mekanisk modell

Hydrostatisk modell




 åpne vedlikeholdsluken (4) og,
skru av mutteren (5) med en 14 mm fastnøkkel,

frigjør hendelen (6) slik at klipperdekselet hviler på treboksene og hold hendelen til
siden slik at den ikke står i noen av høydeposisjonene. Ta tak under setet (7) og
vipp dekselet bakover.





ADVARSEL!
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VIKTIG: Tøm aldri brukt olje, brennstoff eller andre forurensninger ut i miljøet.

Før all rengjøring, vedlikehold eller reparasjon
må tenningsnøkkelen tas ut. Les de nødvendige

Adgang til mekaniske deler
Løft opp bakre deksel (1) slik at du kommer
til motor og de mekaniske deler som ligger
under.
For å få til dette:
Parker Rideren på flatmark og sett
klipperdekselet i høyeste stilling og legg
trebokser (ca 8 cm tykke) under kanten (2)
for å holde klipperdekselet opp under
følgende operasjoner:

- sett på parkeringsbremsen.

- sett hendelen som frigjør driften i
“INNKOBLET” (se kap. 6 pkt. 23)
fordi det er nødvendig at parkerings-
bremsen frikobles for å sikre at
hydrostathendelen har tilstrekkelig gange;

ta av gressoppsamler eller stenfanger.
skru av knotten på hendelen (3)
og sett hendelen i fri “N” (       for
modell med mekanisk drift) eller
i “R” (       modell med hydrostat)

instruksjonen og bruk passende arbeidstøy og solide hansker.

Mekanisk modell

Hydrostatisk modell




 åpne vedlikeholdsluken (4) og,
skru av mutteren (5) med en 14 mm fastnøkkel,

frigjør hendelen (6) slik at klipperdekselet hviler på treboksene og hold hendelen til
siden slik at den ikke står i noen av høydeposisjonene. Ta tak under setet (7) og
vipp dekselet bakover.





ADVARSEL!
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Remontering:
sjekk at oppsamlerkanalen (8) er riktig festet
i støtten (9) og hviler på støtten slik pilen viser
(12),
sett hendelen (3) i stilling “R” og senk dekselet (1)
til høyde med hendelene (3) og (6),
sett først løftespaken (6) på plass i dekselet,
dernest hendel (3). Senk dekselet til det står på
linje med festeskruen (5).



Når dekselet (1) er senket må du sjekke at åpningen
på utkasterkanalen (8) står korrekt i åpningen på
bakdekselet (10) og at den hviler på støtten (11).

Støtten (9) må aldri fjernes eller klusses med. Disse advarselene er svært
viktige. Skulle gressavfall komme inn i motorområdet, kan ytelsen bli alvorlig
svekket.

Deretter:
stram festeskruen (5) forsvarlig til,
sett løftespaken (6) i stillingshakk “7”,
fjern treboksene (2) og sett på plass knotten på hendelen (3) og lukk
vedlikeholdsluken.










Motoren
Følg instruksjonene i motorens håndbok.
For å tappe motoroljen skrur du ut oljepluggen (1).
Sørg for at pakningen kommer riktig på når du skrur
pluggen på plass igjen.

Bakaksel
Denne er permanent satt inn med fett som du ikke trenger å skifte.

ADVARSEL!
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Vedlikehold av batteri
Riderens ladesystem lader batteriet når motoren går. Bruker du imidlertid Rideren bare
sporadisk, må batteriet lades opp hver måned for å opprettholde levetiden. Et bly-syre
batteri selvutlades med 0,5-1% per dag. Står Rideren uvirksom en hel måned,
innebærer det at batteriet kan miste så mye som 30% av kapasiteten. Samtidig som
batteriets levetid reduseres og du risikerer startvansker.

MERK:
Ladning må utføres med den “CB01” batteriladeren som fulgte med maskinen.
Alle andre ladesystemer kan påføre batteriet
ubotelig skade,

følg instruksene i batteriladerens
brukerhåndbok.

Maskinen har en kontakt (1) for batteriladning,
som kobles til den respektive kontakten på den
spesielle “CB01” vedlikeholdsladeren.

MERK:
Koble ikke noe annet ladeutstyr til
denne kontakten.



Elektronisk system
Det elektroniske kortet og elektrisk systemet
beskyttes av:
- en automatsikring som bryter kretsen om det

skulle oppstå feil. Når sikringen bryter inn, hører
du et lydsignal som ikke stopper før du har tatt ut
nøkkelen. Når feilen er ubedret, opprettes sikkerhets-
systemet automatisk etter noen sekunder.

- en treg 6,3 A sikring (1) som beskytter de vanlige
elektriske kretsene i systemet. Denne må skiftes
etter at feilen er utbedret.

Når en av disse sikringene er blitt aktivert, stopper
maskinen.
Maskinen er også utstyrt med en 15 A (2)
sikring som beskytter ladesystemet.
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MERK:
Sikringer må alltid skiftes ut med en ny av samme type og ampèreverdi.
Dersom du ikke klarer å finne grunnen til at sikringer går, må du kontakte din lokale
Honda Fagforhandler.

Hjulskifte
Parker Rideren på et plant område og plasser
en boks under ett av støttepunktene på den
siden av rammen hvor hjulet skal skiftes.
Hjulet er festet med en låsering (1) som
fjernes med en skrutrekker.
Bakhjulene er koblet direkte  på
differensialakslingen og er festet med en
lås som er konstruert som en del
av hjulkapselen.
Før du setter hjulet på plass igjen, settes
akslingen inn med vannfast fett. Vær nøye
med å få få låsering og mellomskiven (2) riktig på plass.

MERK:
Skulle du trenge å bytte bakhjul, må du sørge for å få ett med samme diameter.
Sjekk også at klipperdekselet står plant, slik at du ikke får ujevnt klipperesultat.

Reparasjon og skifte av dekk
Dekkene er slangeløse. Alle punkteringer må derfor repareres av en dekkekspert,
og utføres ifølge instruksene for denne type dekk.

Skifte av remmer
Kraften fra motoren overføres til bakaksling og kniv via to “V-remmer”. Levetiden på
disse varier sterkt, avhengig av brukshyppigheten på maskinen din.
Skifte av remmer en en komplisert arbeidsoppgave på grunn av de demonteringer og
justeringer som er nødvendige. Vi anbefaler derfor at du overlater oppgaven til din
Honda Fagforhandler, om du ikke selv har nødvendig kompetanse.

MERK:
Remmene må skiftes ut straks de viser tegn til slitasje. Bruk bare ORIGINALE
HONDA REMMER, alt annet kan skade maskinen. Samtidig som produktgarantien vil
falle bort.
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Justering av klipperdeksel
For å få et godt klipperesultat må klipperdekseltet bevege seg parallelt med bakken.
Høydejusteringen gjennomføres ved tre forbindelsespunkter.

OBS: For å få det beste klipperesultatet, bør fronten ligge 2-4 mm lavere enn
akterenden.

Forutsetningen for en vellykket justering
er at plentraktoren parkeres på et plant
underlag og at du har sjekket at lufttrykket
i dekkene er korrekt.

Plasser en 23 mm kloss (1) under kanten
på klipperdekselet og en 26 mm kloss (2)
under bakenden. Høydejusteringsspaken
settes i posisjon “1”.

Løsne på mutterene (3 - 5 - 7) samt låse-
mutteren (4 - 6 - 8) slik at dekselet hviler
støtt på klossene -

Skru mutteren (3) inntil høyre bakpart
på dekselet begynner å heve seg.
Stram så til mutteren (4) på motsatt side -

Skru mutteren (5) nedover på stangen
til høyre frontdel begynner å heve seg.
Stram så til mutteren (6) på motsatt side -

Skru mutteren (7) på venstre frontstøtte
inntil dekselet på den siden begynner
begynner å løfte seg. Til slutt strammes
mutteren (8) til igjen.

Ta kontakt med din Honda Fagforhandleren
om du ikke klarer å få stilt klipperdekselet parallelt.



11. VEDLIKEHOLD
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Justering av bremser
Justeringen utføres med parkeringsbremsen på.
Løsne mutteren (1) som holder braketten (2) og
skru mutteren (3) til lengden på fjæren (4) er
Fest skruen igjen (1) når justeringen er gjort.

OBS: Overskridelse av disse verdiene kan
medføre overbelastning på bremsesystemet.

Justering av fremdrift

Merker du redusert fremdriftskapasitet,
kan du tilpasse stramming av fjæren (1).
Denne kommer du til gjennom service-
luken under setet. Ved å løsne på
mutteren og forlenge fjæren (2) økes
fredriftskapasiteten.
Ideell lengde på fjæren er 86 mm, målt
fra ytterkantene - se tegning. Etter
justering strammes låsemutteren (3)
igjen.
Unngå for mye stramming av fjæren.
Det kan føre til at clutchen plutselig
kobles inn og maskinen steiler.

Mekaniske modeller:

Justering av knivtilkobling og brems
Skulle du få problemer med å koble inn kniven eller den tar mer enn 5 sekunder fra du
kobler den ut til kniven står stille,
må strammefjæren (1) justeres:
Løsne på mutterene (2) og skru dem
til eller opp på kontrollstangen (4) til
du får en lengde på 88 mm målt mellom
fjæråpningene med kniven innkoblet og
klipperdekselet i høydestilling “1”.
Når justeringen er foretatt, skrus
mutterene (2) til mot svingakselen (3).
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Modeller med hyrdostat:

Justering av hydrostathendelen
Hendelen for regulering av hastighet har en
clutchinnretning som holder den i stilling
under fremdrift og som returnerer hendelen
til fri når du bruker bremsen.
Dersom ikke hendelen holder seg på plass
under arbeid og har problemer med å returnere
til fri, må justeringsmuteren tilpasses til du
oppnår normale funksjoneringer.

Sliping av kniv
Kniv som er sløv vil “skalpere” gresset, redusere
oppsamlereffekten og gjøre plenen gul. For å skru av
kniven, tar du den i et fast grep (husk tykke
arbeidshansker!) og løsner på senterskruen (1).

Eggene på begge sider må slipes likt. Bruk en
medium grov smergelskive. Sjekk balansen, plasser
en rund stang 18 mm φ
i senterhullet:

Forskjellen mellom høyre og venstre side
må være mindre enn ett gram for at du skal
unngå uønskede vibrasjoner og funksjonsfeil.

For å kontrollere underbalansen, hektes et lodd på den
letteste siden av kniven. Vipper den så vidt under
balansepunktet, er resultatet tilfredsstillende.
Skulle den derimot fortsatt vippe opp,betyr det at den
må slipes mer for å bli lettere.

RRRRR     IIIII     KKKKK     TTTTT     IIIII     GGGGG

GGGGG     AAAAA     LLLLL     TTTTT
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En ødelagt eller bøyd kniv må alltid skiftes ut. Forsøk
aldri å reparere den. Bruk kun ORIGINALE HONDA

Når du skal montere
kniven igjen, må du

KNIVER, som skal ha referansenummer og dette symbolet:

passe på at vingene på kniven vender inn-
over mot klipperdekselet (referansenummeret
skal vende ut mot deg). Og at den konkave
siden på den elastiske pakningen presses inn
mot kniven. Senterskruen (2) dras godt til.
Dersom knivboss (3) ble tatt av sammen med
kniven, må du sjekke at låsekilen (4) sitter
godt festet og i riktig stilling.

Velting over på siden
For at du enklest mulig skal kunne komme til på
undersiden av maskinen, kan den veltes over på
siden. Men først må du ta av gressoppsamleren
og tømme bensintanken.

Forsikre deg om at maskinen
ligger støtt før du starter arbeidet.
Ikke utfør noen operasjon som
kan føre til at den velter.

Parker Rideren på solid flatmark, sett på
parkeringsbremsen og still klipperdekselet i
stilling “7”. Grip så setet med ene hånden, rattet
med den andre og bikk maskinen over på siden
slik at setet blir liggende støtt og hviler på
gressoppsamleren - se tegningen. Vær forsiktig
så du ikke skader noen av plastdelene.

Denne operasjonen bør det være
to personer om.

ADVARSEL!

ADVARSEL!

ADVARSEL!

ADVARSEL!
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Regelmessig smøring og generelt vedlikehold
Følg instruksjonene som vist på tegningen med alle punkter som skal sjekkes,
smøres og ha regelmessig vedlikehold. Og som oppgir hvilken type smøring som skal
brukes.

FETT OLJE - SAE 30
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Skjema for regelmessig vedlikehold
Denne tabellen er ment som en hjelper i arbeidet med å sørge for maskinens
sikkerhet og bruksegenskaper. Tabellen viser alle viktige vedlikeholds- og
smøreoppgaver og med hvilken hyppighet de skal utføres.
Utenfor hver er det bokser hvor du kan fylle inn dato eller etter hvor mange
brukstimer arbeidet ble utført.

OPPGAVE TIMER DATO ELLER ANTALL TIMER
1. MASKIN
1.1 Sjekk kniv, skjerpe og feste 25

1.2 Skift kniv 100

1.3 Sjekk girremmen 25

1.4 Skift girrem 2)

1.5 Sjekk drivremmen til kniven 25
1.6 Skift knivens drivrem 2)

1.7 Sjekk og juster bremsene 10
1.8 Sjekk og juster drivremmen 10
1.9 Sjekk knivens innkobling og brems 10

1.10 Sjekk alle skruer og fester 25
1.11 Generell smøring 3)

2. MOTOREN 1)

2.1 Skift motorolje 4)

2.2 Sjekk og rengjør luftfilter 50
2.3 Skift luftfilter 300

2.4 Sjekk bensinfilter 100

2.5 Skift bensinfilter 300
2.6 Sjekk/rengjør tennplugg/omr. rundt 100
2.7 Skift tennplugg 300





25

100

1) Se motorens håndbok for fullstendige oppgaver og hvordan de skal utføres.
2) Kontakt fagforhandleren for utskiftning om deler er utslitt
3) Smøring bør utføres hver gang maskinen settes i opplag for lengre tid.
4) Oppgaven skal også utføres etter de første 20 brukstimene.
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PROBLEM SITUASJON SANNSYNLIG GRUNN LØSNING

1. Varsellys slukket Nøkkel på «ON», Elektronisk kort Sett nøkkel på «OFF»
motor stanset aktivert pga: og sjekk grunn til brudd

- dårlig batterikontakt - sjekk forbindelser
- Flatt batteri eller - lad batteriet

korroderte poler
- polene byttet om - monter riktig
- sikring gått - skift sikring

(treg  6,3A)
- dårlig jording - sjekk forbindelser
- elektronisk kort vått - lufttørres
- jordet mikrobryter - sjekk forbindelser

2. Startmotor Nøkkel på - dårlig ladet batteri - lad batteri (kontakt
fungerer ikke «START» og fagforhandler om

)rettestrof temelborptnet syllesrav
- dårlig jording - sjekk 15 A sikring

(kontakt fagforh. om
problemet fortsetter)

- sjekk forbindelser
Nøkkel på «START» - du er ikke klar - sjekk at kniven er
og varsellyset for rettestrof( tu telboktrats

kkejs ,temelborpreknilb
mikrobryter)

- sett giret (      mekanisk)
eller hydrostathendel
(      hydrostatisk) i fri (N)

3. Motor Nøkkel på - feil bensintilførsel
- sjekk bensinnivåstarter ikke «STAR

nenarknisneb enpå-
»T

- sjekk bensinfilter
- tenningsfeil - sjekk at plugghetter

sitter riktig på
- er plugger rene og

elektrodeavstand riktig?

4. Startproblemer Nøkkel på «PÅ», - bensinfeil - rengjør/skift luftfilter
remmakrøttolf møt-råg nerotomnerotom relle

møt-tnveju  bensintank og
etterfyll med ny bensin

- sjekk og, om nødv.,
skift bensinfilter

5. Dårlig trekkraft Nøkkel på «ON», - for høy hastighet - gå ned ett gir eller
på motoren motor går i forh. til gresset eller flere og/eller

 mosgnippilk rednu klippes hev klipperdeksel

- sitt i setet



43

12. FEILSØKING

PROBLEM SITUASJON SANNSYNLIG GRUNN LØSNING

6. Motor stopper Nøkkel på «ON», - du er ikke klar for - sitt riktig i setet,
når knivene motor går å koble knivene sjekk mikrobryter
kobles inn om probl. fortsetter

- sjekk om stenfanger/
gressoppsamler sitter
riktig (sjekk mikrobryter

om probl. fortsetter)

7. Motoren stopper Nøkkel på «ON», - dårlig batteriladning - Tenningsnøkkel i «AV»
motor går stilling og sjekk årsak

til problemet:
- jordet mikrobryter - sjekk forbindelser
- flatt batteri - lad batteriet
- overbelastning forårsaket - kontakt fagforhandler

av laderegulatoren
- dårlig batterikontakt - sjekk batterikontakter
- motor dårlig jordet - sjekk motorens

  jordingsforbindelse

8. Ujevn klipping Nøkkel på «ON», - klipperdeksel ikke - sjekk dekktrykket
og dårlig gress- motor går parallelt med bakken - juster dekselets
oppsamling parallel--stilling

- kniven klipper dårlig - sjekk at kniven sitter
godt festet

-slip eller skift kniven
- sjekk remmens

stramming
- for stor hastighet i forhold - reduser farten og/

til gressforholdene eller hev klipperdeksel
- oppsamlerkanal tett - ta av gressoppsamler

og rengjør kanalen
- klipperdeksel full av gress - rengjør deksel

9. Uvanlige Nøkkel på «ON», - kniv ute av balanse - avbalanser eller skift
vibrasjoner motor går ødelagte kniv
mens du - kniven sitter løst - skru kniven til
klipper - festeskruer løse - sjekk og stram til alle

festeskruer til motor/
maskin

- klipperdeksel hindret - ta av gressoppsamler,
rengjør utkasterkanal,
rengjør innside deksel

Løser ikke disse tiltakene problemet, må du kontakte din Honda fagforhandler.

og vi fraskriver oss allt ansvar for skader etter arbeid som er dårlig utført.

Ta ikke på deg vanskelige oppgaver om du mangler
nødvendig verktøy/kompetanse. Garantien opphørerADVARSEL!
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13. TILLEGGSUTSTYR

Stenfanger (1)
Erstatter gressoppsamleren
når du skal bruke Rideren
til andre oppgaver enn
å klippe og samle opp
gress.

Stenfanger
får du kjøpt hos din HONDA
Fagforhandler.
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14. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MODELL HF1211S HF1211H
Elektrisk system 12 V 12V
Batteri 20 Ah 20 Ah
Motor: GXV 340 DCA1 GXV 340 DCA1

Arbeidsturtall 2900 o/min 2900 o/min
Forhjul 11 x 4-4 11 x 4-4
Bakhjul 15 x 6-6 15 x 6-6
Lufttrykk forhjul 1.5 bar 1,5 bar
Lufttrykk bakhjul 1.0 bar 1,0 bar
Vekt 167 kg 177 kg
Toppfart:

i fremdrift 0 - 8,3 km/t
i 1. gir 1,5 km/t
i 2. gir 2,7 km/t
i 3. gir 4,0 km/t
i 4. gir 4,4 km/t
i 5. gir 6,7 km/t
i revers 1,9 km/t 0 - 3,1 km/t

Indre svingradius (min ø uklippet areal venstre side) 1,4 m 1,4 m
Klippehøyde 3 - 8 cm 3 - 8 cm
Klippebredde 71 cm 71 cm
Kapasitet gressoppsamler 170 liter 170 liter
Garantert støynivå 100 dBA 100 dBA
Støynivå ved øre målt i overens-

stemmelse med 81/1051/EWG 86 dBA 85 dBA
Reell aksellerasjonsverdi målt på sete. Verdimålingen

er gjennomført ved nominelt turtall på glattpusset
betongflate og med fører på sete EN 1031/02.93 0,6 m/s2 0,6 m/s2
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Velkommen i familien!

Vi Honda-eiere utgjør en egen familie,
det viser markedsundersøkelser:
Etter å ha gjort våre erfaringer med rimeligere merker,
satser vi på kvalitet, styrke og bruksegenskaper neste gang vi investerer
i kraftprodukter. Vi er 2. gangs  kjøpere som har innsett at prisen, den har to sider.
Hvor lang levetid, effektiv ytelse og lave driftskostnader er det som lønner seg
i det lange løp:
Egenskaper som gjør produkter til mester i sin klasse.
Denne konklusjonen kommer også du til å trekke når du lærer din nye Rider
å kjenne, det er vi overbevist om. En effektiv problemløser som klipper gress og
samler det opp. Og en nyttig erfaring å trekke med seg til neste gang du har behov
for andre motorprodukter, som strømaggregat, ryddesag, snøfreser…
På sidene som følger presenterer vi produktgruppene som Honda kan tilby deg. Vi
er som sagt ubeskjedne nok til å kalle dem mestre, og ekte mesterverk koster som
kjent litt mer enn kopier. Tar du med kjøpsbeviset som fulgte med Rideren til din
Honda Fagforhandler, får du imidlertid 5% rabatt på neste investering. (OBS - gjelder
ikke tilbudsmodeller.)
Det er jo det minste vi kan gjøre, sånn familiemedlemmer mellom!

15. MESTERKLASSEN
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15. MESTERKLASSEN

Gressklipping kan være så mangt -

alt fra villaer med overkommelige prydplener til store naturtomter med frittvoksende
gress eller parkanlegg som strekker seg over flere mål. Oppgavene er forskjellige,
men felles for dem alle er at Honda har profesjonelt utstyr som løser utfordringen:

GRESSKLIPPERE -
en hel serie fra enkle modeller til de mest råsterke. Alle preget av gjennomført,
avansert Honda-kvalitet som setter bruksegenskaper og sikkerhet i høysetet. Og
husk, Honda er den eneste som kan gi deg gress-klippere med hydrostatisk drift!

ROTORSLÅMASKINER -
for deg som skal hanskes med ekstreme gressforhold som villniss
i grøftekanter og overgrodde hager.

Sanne mestere på gress
- skal mestre all slags gress like profesjonelt som Honda!
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15. MESTERKLASSEN

MOTORSLÅMASKINER -
for vedlikehold av røffe plener, frukthager eller tilleggsslått på steder hvor
en traktor ikke kommer til.

Honda er en ryddig mester som trimmer
uregjerlig gress og ordner opp i busker og kratt!

HONDA TRIMMERE OG RYDDESAGER -
trenger du en pålitelig kvalitetssag for rydding/trimming av gress, busker og kratt,
skal du be din Honda Fagforhandler om demonstrasjon av UMK-serien:
Ergonomisk, moderne design kombinert med Hondas anerkjente sikkerhet og
imponerende ytelser. Samt en rekke nyttig ekstrautstyr som gir mange
bruksområder - enten oppgaven er av privat eller profesjonell karakter.



49

15. MESTERKLASSEN

HONDA SNØFRESERE -
markedets ledende hjelpere i kampen mot Kong Vinter.  Takket
være tekniske kvaliteter vi er alene om, som f eks hydrostatisk drift:
Den unike trinnløse hastighetsreguleringen som rydder vei i uføret,
uansett utfordring.
Snakk med Honda fagforhandleren, han kan gi råd om hvilken modell som passer
best for ditt behov. Enten du trenger en spenstig småproff  som kaster unna 37 tonn
snø i timen, eller en helproff tungvekter som sluker hele 80 tonn.
Hva du nå måtte velge, en Honda snøfreser gir deg kvalitet i alle detaljer - ikke minst
når det gjelder brukssikkerhet og personvern.

Den som skal kunne kalle seg profesjonell mester på snø,
må kunne frese seg gjennom fonnene like effektivt som en Honda!
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15. MESTERKLASSEN

HONDA JORDFRESERE OG TO-HJULSTRAKTORER -
det er ingen tilfeldighet at Norges mest solgte jordfresere og to-hjulstraktorer heter
Honda. Vi solgte vår første jordfreser i Norge for 25 år siden - den gjør manns arbeid
den dag i dag. Det sørger kvaliteten i detaljene for.
Men legg turen innom Honda-forhandleren, han har en hel serie modeller å vise deg.
Fra lette hagemodeller til de mest tøffe kraftkarene.

Mester på 2 hjul
- med profesjonelt anlegg for å bearbeide jord
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15. MESTERKLASSEN

en komplett seie motordrevne lense-pumper som dekker alle områder hvor flytting av
vann er nødvendig:
Fra tungt entreprenørarbeid til brannslukking, vanning og pumping
i fritids-øyemed. Eller pumping av sjøvann, til fiskeoppdrett og sjøredningstjeneste.
Trenger du vannforsyning på hytta, dekker vi det også - selv om det ikke står Honda
på alle de produktene.

HONDA STRØMAGGREGATER -
markedsledere som velges når ekstreme krav stiller absolutte krav til kvalitet:
Strømforsyning til forsvaret eller ekspedisjoner til tøffe arktiske strøk.
Eller som fritidsstrøm til båt, hytte og camping. Ja, til og med sensibelt elektronisk
utstyr kan du drive med våre aggregater, takket være jevn strøm uten
spenningsvariasjoner!
Det er derfor vi våger påstranden at uansett oppgave -
du finner alltid en Honda som dekker ditt konkrete behov!

HONDA VANNPUMPER -

Energiske mestere
- som pumper vann og produserer
strøm:
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15. MESTERKLASSEN

Mester på tunge løft
- og en sann trøst for deg som skal bære store bører i ulendt terreng!

Trøste og bære den stakkaren som skal frakte elgslaktet ut av terrenget uten
profesjonell hjelp:
HONDA TRANSPORTMASKINER MED HYDROSTATISK DRIFT.
Beskjedne, småvokste karer med kjempekrefter og ustoppelig pågangsmot. Som tar
hele 500 kg i ett løft, uten å blunke - uansett hvilken prøve du setter ham på!
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16. EGNE NOTATER

Kjøpsdato:

Modell:

Serienummer:

Oljeskift/datoer:

Service - dato/utført:
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Et selskap i Atlas Copco-gruppen

BEREMA A/S
Berghagan 5, 1405 Langhus
Postboks 454, 1401 Ski
Tlf 64 86 05 00. Fax 64 86 05 49
www.berema.no

The Power of Dreams
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