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MANUAL  
 
 
 
 
1. Indledning  
 
 
1,1 Læs omhyggeligt denne brugsanvisning  
ELIET maskiner er designet til sikker og pålidelig anvendelse, hvis de bruges i overensstemmelse med de 
angivet instrukser. Læs omhyggeligt denne brugsanvisning, før du tager maskinen i brug. Manglende 
overholdelse af dette kan medføre personskade og skader på udstyret.  
 
1,2 Identifikationsdata - ELIET EDGE STYLER Std / Pro  
 
 
2. Garanti  
 
2,1 Garantibevis  
For at være berettiget til, at opnå garanti skal det udfyldte garantibevis sende til nedenstående adresse 
senest 1 mdr. efter køb af varen:  

 
Europæiske kunder:   DK kunder:  

 
ELIET EUROPE NV,   Flex Tading A/S  
Diesveldstraat 2,   Hvidemøllevej 9-11 
B - 8.553 Otegem (Belgien)   8920 Randers   
Tlf. +32 56 77 70 88  Tlf: 89141489  
 Fax +32 56 77 52 13   Fax: 89141490  

 
 
Registrer dit produkt PÅ WWW.ELIET.EU  
Læs garantibetingelserne på vedlagte garantibevis.  
 
Velkommen til familien af ELIET brugere.  

 
Vi vil gerne takke dig for den tillid, du har vist ELIET, vi er overbeviste om  
at du har købt den bedste maskine. Den tid du bruger på din ELIET maskine  
afhænger i høj grad af, hvordan du passer din maskine. Hvis du følger instruktionerne  
i denne vejledninger, vil din ELIET maskine fungere optimalt i meget lang tid. 
 
Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du betjener denne maskine. Dette vil forhindre dig i, at  
betjene maskinen forkert. For din egen sikkerhed, være opmærksom på de sikkerhedsanvisninger der er  
specificeret i det relevante kapitel. Selv hvis du har et grundigt kendskab til driften af sådant udstyr,  
er det stadig tilrådeligt at læse disse sider grundigt igennem.  
De beskrivelser og tekniske data i denne vejledning er korrekte på tidspunktet for trykning.  

Eliet arbejder til stadighed med udvikling af maskiner og tilbehør, derfor forbeholder vi os retten til, at levere 
produkter, som kan variere lidt i form og teknologi. Beskrivelser og tekniske data i denne manual gælder ved 



udgivelsen af denne. Nogle illustrationer og beskrivelser er ikke gældende for din specifikke maskine, men til 
en anden maskine.  

 Tekster og illustrationer i denne manual kan ikke bruges med henblik på reklamationer. 

 Har du yderligere spørgsmål, efter du har læst denne vejledning, kontakt venligst din ELIET forhandler.  

Find din nærmeste ELIET forhandler på www.eliet.eu.  

 
ELIET PÅ JERES SERVICE  
Inden for åbningstiden vil vores Help desk gøre alt for, at besvare dine spørgsmål:  

Europa               

Åbningstid: 8.00 - 18.00                    
Tel: +32 56 77 70 88                         

 Fax: 412 774 1970  
Service@eliet.be                            
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5. Sikkerhed advarsler til bruger af maskinen 
 
ELIET kan ikke forudse alle situationer, hvor en risiko eller fare, kan forekomme. De advarsler i denne 
brugsanvisning, er på maskinen, er derfor ikke omfattende. Selv om den vil blive minimal vil der altid være en 



risiko til stede. Hvis du anvender en arbejdsmetode,en handling eller en teknik, der ikke udtrykkeligt er 
anbefalet af ELIET, vil det udgøre en fare for omkringstående.  
 
En række af  din information", "Advarsel", "Advarsel") anvendes i denne brugsanvisning til at 
give yderligere oplysninger og for at fremhæve farer.  

 
5.1 for dine oplysninger  
 
Til din information:  
Dette symbol bruges til at henlede opmærksomheden på konkrete oplysninger, eller til at angive, hvor du 
kan finde yderligere oplysninger om emnet.  
 
5,2 Forsigtig  
 
Forsigtig:  
Dette symbol bruges til at henlede opmærksomheden for at undgå forkerte handlinger, der kan resultere i 
personskade eller skade på maskinen.  
 
5,3 Advarsel  
 
Advarsel:  
Denne meddelelse er brugt til, at advare dig om ekstreme fare, som du skal være opmærksom på i disse 
særlige omstændigheder og for din egen sikkerhed.  

Disse sikkerhedsforanstaltninger kan kun advare, ikke fjerne fare. Bruger din sunde fornuft og læs de 
retningslinjer, denne manual indeholder det er afgørende for at forebygge ulykker.  
 
 
 
6. Hoveddele  
For at forstå indholdet af denne betjeningsvejledning du skal være fuldt fortrolig med den terminologi, der 
anvendes til beskrivelser. I dette kapitel kan du finde et sæt af dele identificeret ved navn. Det er en god idé 
at tage tid til at undersøge maskinen i forvejen for at få en bedre forståelse for de beskrivelser, der er fastsat 
i denne brugsanvisning. 

  



  
6.1. Maskinen 

 
1) Kniv arm    12) Pigdæk  

2) Kniv *     13) Svirvelhjul 

3) Kniv holder   14) Anti-afvigelse disk (PRO)  

4) Kniv bolt    15) kantnings guide (PRO)  

5) Kniv låsemekanisme   16) Højdeindstilling (PRO)  

6) skjold   17)  Sideindstilling  

7) drivrem til kniv   18) Anti-vibrationsdæmpere (PRO) 

 8) drivrem for trækhjul   19) Koblingshåndtaget forhjulstræk 

 9) Pedal med tand mekanisme  20) Stang til udløsning af kniv armens lås 

10) Gearkasse  21) Kontrol håndtag til Variomatic gear hastighed  

11) Variomatic gear (PRO)         (PRO)  

 



 
6,2 Motor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Start og stop kontakt    7) Luftfilter  

2) Gasregulering (choker)   8) Oliepåfyldningsdækslet  

3) Luftindtags håndtag    9) Olieaftapningsskruen  

4) Brændstof reg.    10) Tændrør  

5) Starthåndtag   11) Udstødning 

 6) Benzin tankdækslet 

  
* (for en oversigt over udvælgelsen af knivens typer, se kapitel 13) Maskinen kan være lidt forskellig fra de 
tal.  
 

Til din information:  
henvisninger i denne manual til højre eller venstre side, for eller bagved, er set fra den arbejdsdygtige 
position af brugeren ,som står  bag håndtaget. 

 
Til din information:  
Din ELIET forhandler står til din rådighed, klar til at give råd dig med vedligeholdelse, så din ELIET maskinen 
altid er i optimal stand. Original ELIET dele og smøremidler kan fås hos din ELIET forhandler. Disse 
reservedele er fremstillet med de samme strenge krav til nøjagtighed og standard som det oprindelige 
udstyr. (Find din nærmeste forhandler ved at besøge www.eliet.eu)  
 
 

 



   
Forsigtig:  
 
For din egen sikkerhed, brug kun ægte ELIET dele på ELIET maskiner. Listen af originale reservedele og 
deres bestillings kode kan læses online ved, at besøge www. Eliet. eu  
 
6,3 Opsætning  

 

 Edge Styler har to set-ups:  
   

1. arbejde set-up  
For at sætte Edge Kantskæreren i gang skal kniv armen vippes til sin laveste stilling 
og låses på plads. Knivklingen er aktiv i denne tilstand, i hvilket tilfælde knivene kører 
med en hastighed på 1.000 slag per minut. I denne tilstand, er der en øget risiko for at 
skære forkert. Derfor bør operatøren altid betjene maskinen fra den korrekte position 
bag håndtaget.  

 
2. Transport eller opbevaring set-up  
Kniv armen skubbet helt op (næsten lodret) i sin højeste position. Knivklingen er lås og 
klingen kan ikke bevæger sig. Dette anses for den mest sikker og mest pålidelig måde 
at transporter maskinen på.  

 

 
Advarsel:  
Alle mellemliggende positioner mellem de to yder positioner, anses for at være til begrænset nytte, når 
kniven er stukket i jorden. Disse bør ikke anvendes når maskinen kører, når den er under transport, under 
opbevaring, eller når der udføres vedligeholdelse på maskinen. Hvis motoren uventet bliver aktiveret, mens 
kniven er forkert placeret, er den en trussel mod sikkerheden og risikoen for skæring skadet bliver reel.  
 
 
 
 
7. Sikkerhedsanvisninger  
 
  
7.1 Sikkerhed oplysninger 

 
Forsigtig:  
Nå du laver vedligeholdelse skal en passende beklædning og beskyttelsesudstyr anvendes. Dermed l 
undgår ulykker. Arbejder med eller ved vedligeholdelse på maskinen kan medfører en ulykke hvis man ikke 
overholder denne sikkerhed oplysninger. Være altid opmærksom og forsigtig når du arbejde med maskinen. 

 
Sikkerhed klistermærker er anbragt på synlige områder af maskinen. Nedenfor er det nota om hvad 
klistermærkerne betyder. 



 
1) mærkat med info (BQ 505 010 171)        4) Sticker - tomgang (BQ 505 010 020)  
2) Sticker - Fare! Hold hænderne væk   5) Støjniveau  
  (BQ 505 010 380)    6) Identifikation sticker  
3) Sticker - rem skjold (BQ 505 010 370)  

 
Forsigtig:  
Hvis sikkerhedsmærkaterne eller dele, der indeholder oplysninger om sikkerhed, er beskadiget på grund af 
brug af maskinen eller ved rengøring er blevet ulæseligt eller er blevet fjernet, skal de straks udskiftes med 
nogle nye. Klistermærker og dele kan fås hos din officielle ELIET forhandler.  

 
 Denne mærkat fortælle de generelle sikkerhedskrav forordninger ved hjælp af 

ikoner: Før maskinen tages i brug skal manualen skal læses og forstås. Så man 
anvender passende sikkerheds tøj (handsker, sikkerhedsbriller, høreværn) dette skal 
være i orden under betjening af maskinen.  
Når man bruger eller laver vedligeholdelse på maskinen kan der være en risiko for 
skade på hænder. Være opmærksomme og forsigtige.  
 
 denne mærkat minder operatøren om at slukke for motoren og tage tændrørshætte 

af før udførelse af vedligeholdelse af maskine. Dette er for at forhindre, at motoren 
uventet starter samtidig med at man er i gang med vedligeholdelse.  
 

hovedregel bør alle være mindst 3 meter væk fra maskinen. Hvis nogen nogensinde 
kommer i nærheden af maskinen, skal operatøren stoppe trækket på hjulene, løfte 
knivarmen, og slukke motoren.  
 

Advarsel på denne mærkat fortæller at operatøren og andre tilstedeværende kan 
være i overhængende fare for at blive påført sår hvis man kommer i nærheden af 
kniven. Man skal holde i en passende afstand fra denne zone og være meget 
opmærksom på kniven. 
 
 Denne mærkat påpeger den fare, som kan opstå, hvis afskærmningen er fjernet, 

mens motoren kører. Betjen aldrig maskinen, hvis afskærmningen ikke er på plads.  
 

ninger / min. Dette 
reducerer mængden af støjen fra maskinen samt energi.  



 
 

 Dette mærkat viser lydeffektniveau (LWA) udtrykt i decibel d (B) A, som er en 
garanteret det mindste, maskinen vil producere under normale omstændigheder.  
 
 
 
 

Prod. Kode: MA022001150687600523052220 Serienr. På maskinen.  
 

 
 

 
 

 
 

-vægtede støjniveau  

Desuden er maskinen forsynet med mærkaten med virksomhedsoplysninger fra  
fabrikanten. Mærkaten er forsynet med segl i overensstemmelse med  
Europæiske standarder i form af en CE-mærket.  
 
Forsigtig:  
Sikkerhed klistermærker eller dele, der indeholder oplysninger om sikkerhed, der er beskadiget på grund af 
brug eller rengøring, og er blevet ulæseligt eller er blevet fjernet, skal straks udskiftes. Klistermærker og dele 
kan fås hos din officielle ELIET forhandler.  
 
7,2 Sikkerhedsanordninger  

Skæremekanismen:  
Denne ELIET maskine er  unikt designet til kanter på græsplæner uden at producerer 
støv eller løs splinter. Risikoen for skade eller skade andre er dermed holdt på et 
minimum.  
 

Beskyttende belægninger:  
Alle passiv-roterende dele, som kan udgøre en potentiel fare og føre til ulykker, er 
tilstrækkeligt beskyttet af et beskyttende skjold.  
  

 

  



Stop håndtag:  
På håndtaget er der monteret et rødt håndtag, der tjener som en sikker kontrol for 
trækket på hjulene. Slipper du håndtaget vil motoren slukke. 

 
 

 

 

Frakobling af knivtrækket:  
At løfte kniven ud af sin normale position vil slukke det drev, i hvilket tilfælde knivt 
kommer til at stoppe, så snart den er løftet fra jorden.  

 
 

 

Ergonomi:  
Edge styler's håndtaget er afdæmpet mod vibrationer og kan indstilles i forhold til at 
styre højden og sideregulering. Denne funktion er ideel til den erhvervsdrivende, idet 
den tillader ham at anvende kantskæreren på en måde, der er bedst egnet til ham og 
de opgaver, der ved hånden. Ikke blot vil være mindre tilbøjelige til skade, vil han 
heller ikke trætte så hurtigt, hvilket er til gavn for sikkerheden.  

 
 

Anti-afvigelse disk:  
Denne komponent sikrer, at kantskæreren ikke kommer ud af kurs under brug af 
maskinen. Disken minimerer risikoen for, at kantskæreren vil glide ud af tilpasningen, 
når du udfører kant arbejde i en skrå vinkel (for eksempel, lige kanten af en golfbane 
bunker). Derfor er operatøren i stand til at have bedre kontrol overmaskinen hvis der 
skulle opstå en farlig situation.  
 

Variabel kørehastighed:  
Det sorte håndtag på den nederste højre hjørne af styret gør det muligt for operatøren, 
at regulere kørehastigheden individuel afhængig af, hvilken type af jorden det er. Hvis 
håndtaget er fuldt frigivet, kører maskinen med den laveste hastighed. Hvis håndtaget 
er fuldt aktiveret, vil kantskæreren køre med højeste hastigheder.  
 

 

7,3 Sikkerhedsinstruktioner 

 7.3.1 Generelle sikkerhedsinstruktioner  
Maskinen og manual skal altid følges ad. Det er til gavn for brugeren, hvis man skal anvende manualen når 

maskinen skal bruges eller når maskinen skal vedligeholdes i overensstemmelse med de korrekte 
instruktioner. Brug altid denne manual, hvis du er i tvivl om en handling, som du er ved at udføre.  
 Hvis vejledningen ikke er klar for dig, t kontakt din Eliet forhandler for yderligere forklaring. Desuden er 

ELIET hjemmeside til din tjeneste med at besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have: (EU-32 56 77 70 
88).  
 Læs, straks når du modtager maskinen, kapitel 8 og straks kontrollere, om maskinen er blevet leveret i 

overensstemmelse med instrukserne.  



 Når du har købt maskinen, give forhandleren anvisninger hvordan man betjener maskinen 
Overholde omhyggeligt alle sikkerhedsanvisninger, når du bruger ELIET maskine! Læs omhyggeligt alle de 

instruktioner om brugen af maskinen. Alle disse instruktioner er, relaterer til din personlige sikkerhed.  
 Overholde altid de gældende regler for arbejdstilsynet for at undgå ulykker.  
 Læs og overhold alle sikkerheds-beskeder som sidder på maskinen i form af klistermærker eller ikoner.  

s uden 
skriftligt samtykke fra ELIET EUROPE NV.  
, 
7.3.2 Omhyggelig og korrekt brug  

Denne maskine er beregnet til brug for skæring i græsplæner, kanter eller smalle render til lavt liggende 
kabler, DC-(lavspænding)  eller overrislingsslanger lige under græsplænen overflade. Maskinen skal kun 
bruges til sit formål og med originale ELIET knive.  
 Maskinen skal kun være bruges på blødt underlag, der er fri for fremmedlegemer eller andre overflade 

forhindringer.  
 Brug aldrig Edge Styler på frossen jord.  
  ELIET kan ikke holdes ansvarlig for skader på udstyr eller personlige ejendele som følge af skødesløshed 

eller forkert brug, som at bruge klingen over et  objekt, når maskinen er i gang.  
 Det er forbudt at drive Edge Styler i nogen anden position end den anbefalede position.  
 Det kan være farligt for personer med hjerte problemer eller balance problemer at kører med denne 

maskine  
Lad det ikke blive til rutine når du kører med maskinen. 

Lad vær med at reagere impulsiv eller pr. refleks 
opsøg ikke farlige situationer.  

 Aldrig arbejde med en maskine, der ikke har været fuldt monteret. Kontroller finish af maskinen for at sikre 
overholdelse af anvisningerne i denne vejledning.  
 

 
 Maskinen kan forårsage en eksplosion, når du arbejder i nærheden af brændbare produkter, røg osv..  

 
Advarsel:  
De fleste ulykker skyldes uagtsomhed eller uforsigtig adfærd.  

 
7.3.3 Ansvar Operatørens  

 
Operatøren er fuldt ansvarlig for brug af maskinen i forhold til sig selv og til tredjemand.  

for sig selv.  
 Mindreårige må ikke betjene maskinen. Dog gælder dette ikke for unge over 16 år, der er at lære at betjene 

maskinen under tilsyn af en erfaren operatør.  
erfaren operatør.  

 Børn (yngre end 16 år), og dyr skal holdes i god afstand (> 3 m) fra maskinen.  
 ELIET anbefaler, at maskinen ikke må udlånes til andre. Men hvis det sker,  give det kun til personer, der 

er fortrolig med maskinen. Altid sikre, at brugeren er klar over de potentielle farer, og sikrer, at han læser 
manualen, før han bruger maskinen.  

 personer, der er i god fysisk tilstand. Hvis du skulle blive træt i løbet af 
det arbejde, tage et hvil. Personer, der har indtaget alkohol eller narkotika må ikke operere denne maskine.  

jdstimer. Dette vil sikre, at de 
vedligeholdelsesplan kan følges korrekt i forhold til maskinen.  
 



 
 
7.3.4 Personlige værnemidler (PPE)  

, at betjene denne maskine. Beklædning, der dækker hele kroppen, 
beskyttelseshandsker og lukkede skridsikkert fodtøj.  
  Må ikke bære løst tøj (for eksempel et sjal). Langt hår dækkes af en hætte eller en hovedbøjle, eller bæres 

i en hestehale.  
  Til beskyttelse af de mest følsomme sanser, anbefaler Eliet ørepropper og beskyttelsesbriller.  
 Man skal være mere opmærksomme på når du bærer høreværn, at lydene såsom at råbe, signal vil kun 

høres i begrænset omfang.  
 ELIET anbefaler ikke at bruge en Walkman eller en bærbar MP3-afspiller, mens der arbejdes med 

maskinen.  
 Kantskæring kan producere en betydelig mængde støv. ELIET anbefaler at bruge en støvmaske, så dette 

ikke genere dine luftveje (masker bør overholde 89/686/EØF standard).  
 
Til din information:  
Operatøren af maskinen kan reducere risikoen for skader ved at gå i det anbefalede beskyttelsesudstyr.  
 

7.3.5 Fare zone  

 

 

 

 

 

 

 
  Under arbejdet, er det ikke tillader at tilskuere kommer ind i risiko-zonen, der strækker sig op til 3 m 

omkring maskinen.  
 Operatøren bør ikke forlade sin post, medmindre den kniv, er blevet løftet væk fra jorden og man er nået til 

et fuldstændigt stop.  
 Hvis maskinen er defekt, og hvis kniven ikke standser  driften ved at løfte kniv armen op, skal motoren 

straks slukkes. Fejlen skal identificeres og rettest, før driften påbegyndes igen.  
 

Kontakt med bevægelige dele kan forårsage personskade eller skade. Derfor skal man sikker sig, at 
hænder, fødder eller løstsiddende tøj er langt væk fra bevægelige dele.  

 Du skal kun betjene maskinen, når den er i sine normale arbejdsbetingelser.  
 Du må ikke tage nogen risiko, og straks stoppe maskinen, så snart man kommer ind i fareområdet.  
 Børn og dyr skal holdes langt væk fra maskinen.  

 
.  

Beskyttende skærme holder farlige områder indskærmet og eliminere risikoen for en person ufrivilligt 
kommer i kontakt med disse områder. Brug aldrig maskinen, hvis disse skærme, er blevet beskadiget eller 
fjernet.  
 
 



 
7.3.6 Periodisk vedligeholdelse  

Ethvert arbejde med eller på maskinen, der ikke indebærer kantskæring eller kabel nedlægning, som  
maskinen normalt anvendes til, anses for at være vedligeholdelse. Korrekte procedurer, påklædning, og 
betingelser for vedligeholdelse (se § 7.3.4., § 11: vedligeholdelse) bør nøje overholdes, som foreskrevet af 
ELIET.  

 Periodisk vedligeholdelse er af afgørende betydning. Følge nøje vedligeholdelsesplan i denne 
brugsanvisning.  

kniven er et afgørende element i kantskæreren, for at bevare den bedste tilstand (at 
være skarp, montering, etc.) skal maskinen kontrolleres flere gange på et år. 

slib knivene, før de bliver for slidte, eller erstat dem, som er nødvendigt (§ 13 ekstra 
udstyr).  

 skal udskiftes helt, når den er slidt ned med mere end 1/3rd af sin oprindelige 
bredde.  

 når du udført vedligeholdelse og skriv det 
ned i detaljer.  

Regelmæssig rengøring af maskinen er af afgørende betydning. Især skal man holde lufttilførslen for 
ventilation af motoren fri for forhindringer. Dette vil forhindre overophedning og deraf følgende skader på 
maskinen.  

ELIET dele fra din ELIET 
forhandler. Dette er vigtigt af hensyn til din egen sikkerhed. (Find en officiel ELIET forhandler i nærheden af 
dig ved at besøge www.eliet.eu)  

 
lukket, før du udfører reparationer eller vedligeholdelse.  

sikkerhedstøj til udførelse af vedligeholdelse.  
 
 
Forsigtig:  
For din egen sikkerhed, og af hensyn til at bevare maskinens levetid, bør der regelmæssigt fortages 
vedligeholdelse.  
 
 

  



 
 
 
7.3.7 Grænser for maskinen  

 
Målene på maskinen (LxBxH i mm) 1250x540x915 

 Afstand fra kniv til den yderste kant af venstre hjul: 10 cm  

 
 

Af hensyn til stabilitet og motorens olie smøring, bør kantskæreren aldrig bruges på skråninger over følgende 
parametre:  

 
Maksimal fremad hældning: 20 ° eller 36 % 

 Maksimum venstre tilt: 15 ° eller 26 %  

Maksimum rigtige hældning: 20 ° eller 36 %  

 
Styre højde EDGE STYLER STD: 

 88 cm 

Styre højde EDGE STYLER PRO:  

max: 100 cm  

min: 80 cm  

 
Styrvinkel EDGE STYLER PRO:  

Låst: venstre / højre på 31,5 °  

Max. venstre / højre hældningsvinkel uden at låse: 50 °  

 
Frihøjde under maskinen: 4 cm 

Maximum højde for drejelige hjul: 15 cm  

 
 dækkets slidbane på maskinen: 

 Indvendig afstand mellem de to trækkende dæk: 21cm 

Yder afstand mellem de to trækkende dæk: 41 cm  

Dæk tryk:  

STD: trækkraft dæk: 31 kg / hjul, svirvelhjul: 20 kg 

PRO: trækkraft dæk: 35 kg / hjul, svirvel hjul: 24 kg  



 
Kørehastighed (motor 2800 T / min):  

Edge Styler STD: 0,9 km /  

Edge Styler PRO min.: 0,9 km / t, Max: 2 km / h 

Kniv dybde:  

afhænger af den type kniv, min 20 mm, Max 150 mm 

Lyd niveau: 

 Lyd trykket ved øret af operatøren (1,70 m): LwA 83 dB (A)  

Lyd kapacitet: LwA: 94 dB (A)  
 
7.3.8 I harmoni med naturen  

erer miljøet forordninger:  
Undgå at maskinen kører når den ikke bliver brugt  

 
man må aldrig hælde brugt motorolie i toilettet, eller i kloak og andre steder hvor det kan forurene 

 Olielækager i motor eller transmission bør omgående repareres.  
 Servicer motoren regelmæssigt for at opnå en optimal forbrænding.  

måde, enten til genbrug eller andre miljøvenlige behandling.  
 
 
8. Forhandler pligt  
 
 
 
Advarsel: Som en ELIET forhandler skal du gøre dine kunder fortrolig med driften af maskinen, og også 
opmærksom på de mulige farer, mens de bruger den. Du forventes at omhyggeligt gå over vedligeholdelsen 
punkter i maskinen sammen med den nye ejer. Gentag disse instruktioner, indtil den nye ejer fuldt ud har 
forstået det hele.  
 
Advarsel:  
Fabrikanten, ELIET ønsker at understrege, at forhandleren udtrykkeligt må påpege over for kunderne, at de 
skal efterspænde bolte, der  har til hensigt at  sikre til af befæstelser af knivene  inden for de første 5 
driftstimer.  
 

d fælles regler, der gælder for denne maskine når 
den skal transporteres. Leveringer vil altid være ab fabrik. ELIET kan derfor ikke holdes ansvarlig for skader, 
der opstår under transporten.  

 modtaget, husk altid at kontrollere status på 
maskinen for at sikre, at den ikke er beskadiget. Rapport enhver skade ved levering før du underskriver for 
modtagelse.  

forhandleren 
 
Når maskinen er blevet fjernet fra sin emballage, er den stadig ikke færdigmonteret. Forhandleren skal sørge 
for at maskinen bliver klar til brug. Nedenfor giver vi nogle retningslinjer:  
 



8,1 Dele inkluderet  
 
1 x maskine  

1 x Sæt af personlig sikkerhedsudstyr (høreværn, 
beskyttelsesbriller, handsker, støvmaske)  

1 x Maskinmanual 

1 x Motor manual 

1 x Det øvre styrehåndtag 

 1 x Nederste styrehåndtag 

1 x Standard klinge 

 1 x Dødemands håndtag  

1 x sort håndtag (Kniv arms lås)  

plastikpose: 5 x pinion M8 

 4 x bolte M8X40 (nøglestørrelse 13) 

 1 x clamping plade  

1 x wing nut M8 

 1 x position plade  

1 x kabelklemme 8X15 (nøglestørrelse 7)  

2 x plast strimler 2 x skrue Ø4 mm 

Edge Styler PRO:  

1 x maskine. 

 1 x Sæt af personlig sikkerhedsudstyr (høreværn, 
beskyttelsesbriller, handsker, støvmaske)  

1 x Maskinmanual 

1 x Motormanual 

 1 x Det øvre styrhåndtag  

1 x Standard klinge  

Plastikpose med: 

 4 x pinion M6  

4 x bolte M6X10 (Unbrakonøgle 4)  

1 x clamping plade 

 1 x vingemøtrik M8  

1 x position plade  

 



8,2 Montagevejledning for Edge Styler STD  
 

 

  Placer den nederste del af styret på stellet. Gevind 
findes fire steder på den nederste del af stellet til 
befæstelse på maskinen. Brug de fire M8 x 40 bolte til 
fastgørelse (nøglestørrelse 13).  

 Ved  spænding af røret, brug en kraft som er  
forholdsmæssigt, så man undgår at knuse styrerøret.  

 Skub dødemandshåndtaget på i højre side af 
stellet.  

 Derefter  placer de sorte håndtag på den venstre 
side af stellet.  

  Stød den øvre og nedre del af styret ved at lægge 
plastik leddene i de åbne rørender på på hver side af 
den øverste rør .  

 Brug en plastik hammer til at trykke på begge sider 
af det øverste af styret sådan, at de to plastik  led 
bliver fuldstændig sidder i den nederste rør.  

 Spænd begge sider af det øverste rør med en 
skrue, derefter anbring den øverste del af styret på 
leddene.  

  Nu monteres det røde dødemandshåndtag, vær 
sikker på, at det vender "opad" i en afstand af 15 mm 
fra, hvor rørene tilsluttes. Roter det på plads, indtil det 
stramt er monteret på styret spænd bolten på højre 
side af håndtaget (Unbrakonøgle 5).  

 Placer de små, tønde-formede objekter i enden af 
kablet (der fører fra transmission boksen) til åbningen 
af det røde håndtag. Sæt derefter justeringsskruen 
ved udgangen af kablet ud gennem åbningen af 
håndtaget.  

 Før kablet gennem åbningen af maskinen, og træk 
den igennem til den løftestang, der driver 
transmission.  

 Den S-formede ende af kablet hægtes på det andet 
håndtaget. Når man trækker i kablet, bør løftestang i 
den anden side køre samme vej. 

  Placer kablet i åbningen af transmissions-boksen.  
 

 

 

 

 

 



kablet så kablet ikke er løs  
 Placer det sorte håndtag nedad og skru det fast ved hjælp 
af en topstykke bolt, bolten er tilgængelig på undersiden af 
håndtaget (Unbrakonøgle 5).  
 

 

 

 

 

 Sæt den cylindriske ende på det resterende kablet 
gennem åbningen af håndtaget. Skru justeringsskruen så 
langt ind på kablet så muligt 

Før  kablet gennem huset af maskinen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fast gør kablet til den anden ende af låsen på bunden af 
maskinen. Guide kablet gennem hullet i låsen træk i 
håndtaget og skubbe den medfølgende kabel holder på 
kablet, indtil den er helt flugter med låsen træk i håndtaget. 
Stram grundigt (nøglestørrelse 7).  
 Juster kabel for at undgå et løst kablet (læs § 11.4.2.8.).  
 Brug kabelbinder til at fastgøre kabelet så det ikke er i 

vejen når maskinen er i brug. 
 Saml klingen (læs § 11.4.2.5.).  

 
 
 
 

 

 

 

 



8,3 Montagevejledning for Edge Styler PRO  
 

 

håndtaget, som allerede er monteret på maskinen. Den øverste del af 
håndtaget skal skrues ned på svingningsdæmpere, bruge de fire bolte og 
vinger  

 

 

Før du spænder den øverste og nedre del af styret, pas på, at alle kabler er 
ordentligt sat fast mellem de to dele, de to dele skal være i stand til at bevæge 
sig frit.  

 Saml klinge (læs § 11.4.2.5.).  
 
 
8,4 Klargøring af maskinen til brug  

skal fylde maskinen 
op i overensstemmelse med instruktionerne i denne manual.  

skinen grundigt efterses og smøres (læs § 11.5).  
Forhandleren skal fortage en hurtig testkørsel, og juster motorens tomgang til et maksimum på 2.800 

omdrejninger / min.  
Efterfølgende test af driften af maskinen: 

 -Aktiver og deaktiver kniv arm til / fra drifts-position (kabel-justering). 

 - Tiljobling af knivtræk (fjeder handling, remspænding, tandfunktion på pedalen).  

-Aktivering af fremtræk (remspænding, kabel-justering).  

-Edge Styler PRO: funktion af den anti-afvigelse disk.  
Råd fra Styler PRO: Rådfør dig med kunden for at indstille håndtaget til den rette, ergonomisk højde (læs § 

9.4.7: tilpasning af håndtaget).  
 
Vigtige oplysninger til den nye ejer på tidspunktet for levering:  
 

 en gang, bør forhandleren klart definere den rigtige måde, som maskinen skal bruges på.  
 nye ejer om, hvordan maskinen fungerer.  

 
 

g skal du sørge for, at garantibeviset er udfyldt og underskrevet. For at undgå enhver form for garanti 
forvirring. Læs ovennævnte garantibetingelserne.  
 
 
Straks registrere køb online for at sikre din garantiperioden ret er aktiveret. (www. eliet.eu).  
9. Brugsanvisninger  
 
 

 

 



 

 

9,1 Indledende kontrol  
 
Forsigtig:  
Ved enhver form for arbejde der udføres med maskinen, bør passende beklædning bæres ud over den 
personlige sikkerhed gear.  
Inden de begynder at arbejde med maskinen, anbefales det at gør det til en vane at kontrollere følgende 
punkter.:  

 
Checkliste  
1. Udfør en visuel inspektion af tilstanden af maskinen.  
2. Check det samlede antal timer, maskinen har fungeret, og sammenligne med vedligeholdelse tabellen.  
3. Dobbelte kontrollere, om delene er fri for deformationer, og inspicere de svejste dele  

4. Check at sikre, at delene er tæt forbundet, og at der ikke er nogen løse ender.  
5. Kontrollér oliestanden af maskinen. (jf. § 11.4.1.3.) og, om nødvendigt, have læst  
vedligeholdelse brochure fra producenten af motoren. 

 6. Tjek om der er nok benzin i tanken. Hvis det er nødvendigt, fyld tanken med benzin.  
7. Kontroller at alle beskyttende skærme er til stede og anbragt korrekt.  
8. Forsikrer dig selv, at kniven er forsvarligt på plads og i god stand. Hvis det er nødvendigt at slibe den, skal 
dette gøres først. Hvis man opdager revner eller brud i kniv, skal det straks fornyet.  
9.  Sikre, at knivens monteringshuller ikke er blevet ovalt og at skruegevind ikke er blevet beskadiget.  
10. Kontroller, om alle bestemmelser vedrørende sikkerhed på maskinen stadig fungerer. (jf. § 7.2 
sikkerhedsfunktioner). Hvis en skade er opdaget, foretage altid de nødvendige reparationer først, før du 
bruger maskinen.  
 

Når disse punkter er blevet kontrolleret og godkendt, derefter flyt maskinen til arbejdsstedet.  
 
9,2 Forberedelse af arbejdsstedet  

 
Edge Styleren kan bruges til forskellige formål:  

Udformning af græsplæne kanter for at skabe et multi-niveau højbed.  
 

 en åbning i græsset (for at lægge et bed for eksempel).  
svære kanter (terrasse, veranda, havegangen).  

Grav grøfter i en græsplæne.  
Grave stier til underjordiske ledninger.  
Højt græs.  

 
For hver af disse handlinger, bør man måle ud og mærke på græsset før start. Dette kan gøres ved hjælp af 
en snor eller stok, hvorefter sigte punktet kan bruges som reference linje for 
skæring af plænens kant. Edge Styler er udstyret med en guide til den højre side af 
maskinen og kan klappes ned når den ikke bruges (standard med Edge Styler PRO, 
valgfri on the Edge Styler STD (Varenummer: MA 022 001 003)). Vejledningen gør 



det nemmere at følge linjen for et mere nøjagtig klip. Spidsen af vejledningen er placeret 600 mm fra de 
bevægelige knive.  
 

9.2.1. beskæring af en kant  
Tips til plotte en reference kant er som følger:  

Når der skal laves kanter på græsplænen bør maskinen helst køre på overflader eller terræn, der er så fladt 
og glat som muligt for at sikre størst mulig præcision i snit. Derfor forsøger at bevæge sig i en retning, der 
giver dig mulighed for altid at holde på græs (eller på anden måde, altid at holde på en hærdet overflade).  

beskæring af plænen ved kanter eller en åbning. Ved hjælp af en 
lineal eller stok, mærkes det første punkt ca 60 cm væk fra udgangspunktet. Forbind det med en snor.  

 
i kurver, så skal du markere ud for en række referencepunkter med henblik på at skabe en 

polygon, der matcher den krumning så tæt som muligt.  
 bliver beskær  

 
 
9.2.2. Opnå kvalitet resultater ved at undgå skader 

 Således at undgå skader på maskinen og at sikre et godt resultat i din indsats, det anbefales at betjene 
maskinen kun i lige terræn.  

 før beskæring kanten for enhver genstande, der kunne forhindre maskinen eller forhindre 
operatøren i at fungere gnidningsløst. Fjern så mange af disse forhindringer væk fra arbejdet zone som 
muligt.  

 hele kanten for at sikre, at der ikke er nogen forhindringer i undergrunden eller andre 
genstande der kan beskadig maskinen. Dette omfatter alt materiale der ikke er vegetabilsk, ikke er bredere 
end en spændvidde på 3 cm, eller har en hårdhed, som ikke er gennemtrængelige et punkt belastning på 5 
kg (såsom sten, stumper af metal, metaltråd, glas, plast, trærødder, osv.).  

tilskæringszonen, som muligt. Hvis sådan et fremmedlegeme er 
umuligt at fjerne, så markere stedet som advarsel, for at undgå skader på maskinen under drift.  

 el-kabler eller andre kabler krydser stien.  
Det er forbudt at bruge kantskæreren på frosne eller udtørrede jord  

n have eller græsplænes kanter efter en periode med regn, hvorefter jorden vil 
være blød og fugtig. Det skal være hurtigt og nemt at forme og style græsplæne kanter under sådanne 
forhold.  

Når græsplænes kanter består af løst sand kan man ikke opnå et  godt resultat.  
 
 
9,3 Start og stop af motor  

 
9.3.1 Start af motoren  
 
Forsigtig:  
Lydstyrken for at køre motoren er den dominerende kilde til støj genereret af maskinen. Af denne grund er 
det foreslået, at man anvender høreværn inden du starter motoren.  
 

Advarsel:  
Så snart motoren begynder at køre, begynder dele af maskinen at bevæge sig. Derfor er det afgørende, at 
den der kører med maskinen holder tilskuere på afstand, og at han har sin opmærksomhed om den korrekte 
betjening af maskinen.  
 
 



Til din information:  
Læs omhyggeligt start proceduren i forvejen, som er omfattet af 
motor-vejledning.  
 

 

kniv armen ikke er 
placeret i transportform.  

henviser vi dig 
tilbage til kapitel 6.2 i denne vejledning, hvor de mest kritiske 
motoriske funktioner er angivet.  

Starte aldrig motoren, hvis der er snavs eller skidt i nærheden af 
udstødningen.  

Dette svækker muligheden for at motoren ordentligt køler og det kan forårsage brand!  
starter motoren, skal du kontrollere, om der er nok mængde olie på (læs § 11.4.1.3.).  

ved håndtaget, så motorens starthåndtag er indenfor en arms rækkevidde.  
til brændstof, du trykker på knappe ved at dreje den til ON position.  

på Edge Styler PRO, drejes den røde drejeknap til 
positionen ON; på Edge Styler STD, drej gaspinde fra  den nederste position).  

Indstil løftestang til fuld gas (hare symbol).  
l ringen eller 

(på PRO) ved at skubbe chokerknappen til venstre.  
Ryk kraftigt i rekyl starteren, ryk med lange ryk, indtil motoren starter.  

bør gashåndtaget (IC OPEN) genåbnes.  
så vil motoren køre uregelmæssigt og blive langsom, motoren vil frigive 

tung røg, og i sidste ende slukke helt. Hvis dette stadig forekommer, så blot gentag start procedure uden 
brug af gashåndtaget (IC). Hvis motoren ikke vil starte, kan det betyde at tændrøret er gennemvædet af olie 
og bør renses eller udskiftes.  
 
 
 
Advarsel:  
Under ingen omstændigheder bør du aldrig lade motoren køre i en længere periode (det vil sige mere 30 
sekunder) i et lukket rum. Udstødningsgassen indeholder giftstoffer, som kan føre til forgiftning eller 
kvælning.  

 
9.3.2 Standsning af motoren  

 
Til at stoppe motoren, udføres følgende handlinger:  

Slå knivtrækket fra ved at frigøre kniv, armen og placere den i transport 
position.  

Indstil løftestang i neutral, og give slip på det røde håndtag.  
drej den røde drejeknap til OFF position, og på  EDGE 

STYLER STD skubbes armen lige forbi neutral).  
Hvis der en til stede, lukkes brændstof hanen.  

 
9,4 Betjening af maskinen  
 
9.4.1 Principper for operation  
For at betjene maskinen ordentligt, vær på toppen hver eneste situation, der muligvis kan forekomme under 



drift, og tilgå disse situationer på en gennemtænkt måde. En række principper for operation maskinen er 
blevet etableret, som er kort beskrevet nedenfor:  
 

. Metoden til at opnå den rigtige kantskæring er enkel: en vandret bevægende kniv der hurtigt bevæger sig 
frem og tilbage kører gennem jorden ved hjælp fra trækket på hjulene. Sporet er oprettet, på den ene side, 
ved korte stød i frem/tilbage bevægelse af kniven og på den anden side, gennem pres fra de trækkende hjul. 
Af hensyn til at maskinen kører optimalt, spiller en række faktorer en afgørende rolle:  

 Kniv udvælgelse (type og dybde)  
 Knivens skarphed  
 Dækkenes vejgreb og kørehastighed  
 Kompakthed af jorden  

 
Forklaring på hvad betydningen  af disse elementer og beskrivelse af 
hvilken type effekt, at de kunne have på dit arbejde:  
 
Kniv valg:  
ELIET tilbyder et bredt udvalg af forskellige kniv typer. Formen af hver 
type er specielt designet til en specifik applikation. For at opnå et godt 
resultat, samt være i stand til at betjene maskinen, bør en klinge vælges 
konkret til den aktuelle opgave (se kapitel 13: oversigt over kniv og 
applikationer). Bortset fra knivens type er valgt af længden på kniven også vigtigt. Længden af kniven 
bestemmer dybden af de afskårne. Jo dybere snit der foretages, jo mere modstand er der i  jorden, i hvilket 
tilfælde der øges sandsynligheden for, at en kniv kan ramme en hindring inden for dens rækkevidde. Forsøg 
altid at bruge den kortest mulige klinge.  
Kniv skarphed:  
Hver kniv ender i front, med en skarp kant. Selv her, bestemmer bredden af de afskårne den modstand, der 
er i jorden. Jo mere slidt, desto mindre skæres jorden ved hvert slag. Dette resulterer i en rekyl effekt, som 
mærkes af brugeren, som en skurrende eller voldsom stødende fornemmelse ved styrehåndtaget. 
Regelmæssig vedligeholdelse af kniven er afgørende betydning for kanten 

.  
Dækkenes vejgreb:  
I betragtning af de drivende hjul er det vigtigste element der sikrer, at kantskæringen er 
ordentligt lavet og i fuld længde. Grebet af dækkene er af vigtigt effektiviteten af maskinen 
(udtrykt i m / time). Hvis dækkene begynder at glide, så vil maskinen ikke komme videre. 
ELIET har designet dækkets slidbane med pigge for at opnå det optimale trækkraft og 
minimal glid. Det er vigtigt, at styrken af dækkenes vejgreb på jorden er større end den 
modstand, der skal overvindes, for at kniven skal skære gennem jorden. Som dækkets 
slidbane bliver fyldt med jord, falder effekten af greb ud, og dermed er det nødvendigt 
regelmæssigt at rense dækkene. Regn blødgør jorden, hvilket igen mindsker mængden af skære modstand 
på klingen. Bruges maskinen alligevel på blød jord, bliver de mere udsat for, at blive fyldt med  jord og mister 
grebet. Derfor er det yderst vigtigt at vente, indtil græsset er blevet tørt. Hvis der er tilstrækkelig greb, men  
kørehastighed ikke er sammenfaldende med modstanden på klingen, kan dette kan også give problemer. I 
betragtning af, at kniven bevæger sig på venstre side af maskinen, den modstand, når det er faktisk det 
samme som en bremse på venstre hjul. Dette udløser en differentiale udligningsmekanisme, som overfører 
overskydende trækkraft over til højre hjul, som forhindrer maskinen fra at trække til venstre.  
 
 
 
Kompakthed af jorden:  
Hver type af jord har sine egne egenskaber. Disse egenskaber har afgørende indflydelse på den hastighed 
og brugervenlighed, hvor kniven er i stand til at hugge sig vej gennem jorden. Ekstrem kompakt jord kan give 
en række ulemper, som har en negativ indflydelse på driften af maskinen:  



homogen. Teoretisk set ville denne type jord synes at være let for kniven at trænge ind i, men på grund af 
det faktum, at det danner en tæt og solid masse, der klumper på kniven vil få den til at bevæge sig meget 
langsomt (med større inerti). Dette indfører ekstra skurrende og tvinger operatøren til at bevæge sig 
langsommere.  

løs (sand, for eksempel), skæres meget let og dette giver ikke altid de fineste resultat (i 
form af glathed og skarphed). Mudderet græsplænen er heller ikke helt optimal.  

Sten der er i jorden, vil ikke blive skåret ved slag fra kniven. Så hvis en sten er på knivens vej, skal man gå 
udenom stenen. Tynde murbrokker (Ø <20 mm) er lette at fjerne og ikke egentligt vær nødvendigt at afbryde 
operationen. Store sten kan skabe hindringer, der ville være alt for stor en udfordring for maskinen. I 
sådanne tilfælde kan maskinen komme ud af linjen og vil forsøge at komme rundt om objektet. Dette gør det 
umuligt at lave et lige snit.  
Hvis der er for mange sådanne sten i jorden, så kan maskinen ikke anvendes, medmindre disse objekter er 
blevet fjernet.  
, Mens de arbejder, vær altid opmærksom på disse centrale faktorer, således at korrekt at kunne forstå 
adfærd og funktion af maskinen.  
   
9.4.2 stak kniven i jorden  

Når motoren først er begyndt at køre, kan kniven 
komme i jorden. Hvis motoren ikke er kører, så er 
der en mulighed for, at du vil deformere eller 
knække fodpedalen.  

 Sørg for at kontrollere, at motoren kører.  
 Vippe maskinen frem over de trækkende dæk, så 

kroppen støtter sig mod jorden, og at dækkene kan 
løftes.  

 Hold maskinen i denne position, og brug din højre fod til at trykke ned på pedalen. Kniv armen vil falde ned 
og pinion vil låse i en bestemt position.  

 Pedalen sænkes med et tand system mekanisme, således at en trin-lignende bevægelse kan gentages, 
indtil knivarmen er fuldstændig fastlåst i den vandrette position.  
 vip nu maskinen tilbage på sine dæk, indtil der støttes af de drejelige hjul på jorden. Den vippebevægelse 

kører vandret og svinger kniv ned i jorden.  
 
Forsigtig:  
Det tjener ikke noget formål at udøve fuld kraft eller forsøg på at støtte med en fuld kropsvægt på 
fodpedalen. Dette kan kun resultere i brud eller skader på pedalen.  
 

Til din information:  
For at gøre det lettere for kniven i første omgang at trænge ind i jorden, foreslås det at bruge en spade til at 
grave en lodret åbning, hvor du vil begynde at arbejde.  
 
9.4.3. Arbejde med maskinen  

 
Forsigtig:  
Operatøren bør bære personlige sikkerhedsudstyr til enhver tid når motoren kører. Dette omfatter sikkerhed 
støvler eller beskyttelsesfodtøj, sikkerhedshandsker, beskyttelsesbriller og høreværn.  
 

Efter at udføre den nødvendige kontrol (§ 9.1), forberede arbejdsområdet (§ 9.2), og få startet motoren, kan 
arbejdet begynde. Som operatør, følg altid de foreskrevne anbefalinger på sikkerhedsområdet.  

 de arbejder, skal operatøren altid betjene maskinen fra drifts-post, som betyder bag håndtaget og 
med begge hænder på greb. Dette er et sikkert sted (læs § 7.3.5).  



kant, der var målt ud, således at den vejledning, pilen peger lige 
over henvisningen af strengen (vejledningen er valgfrit på the Edge Styler STD).  

At holde maskinen fra afvige ud af kurs, mens kantning af en græsplæne, er den udstyret med en anti-
afvigelse disk (kun for EDGE STYLER PRO - ekstrudstyr på Edge Styler STD). Aktivér anti-afvigelse disk (§ 
9.4.5.).  

Klingen aktiveres automatisk, når der skiftes kniv fra transport til køre stilstand.  
kniv armen i køretilstand ved hjælp af en fodpedal på højre side af maskinen.  

kniven er i jorden, kan de forhjulstrukne hjul blive aktiveret. Til dette, skal du trykke ned på det røde 
håndtag på højre side af styret.  

Sådan kører maskinen ad kanten.  
 
Advarsel:  
Under ingen omstændigheder bør dødemandshåndtaget blokeres eller bindes med reb, tape, osv. Hvis dette  
gøres, så kan maskinen ikke umiddelbart komme til et stop i en nødsituation.  
 

Kørehastigheden bør justeres efter behov, i betragtning af de arbejdsvilkår (f strukturen i jorden, dets 
hårdhed, typen af kniv, osv.).  

den på klingen er for store til kørehastigheden, så kan 
dødemandshåndtaget presses op og ned for, så at bremse  kørehastigheden.  

På  Edge Styler PRO, er der et andet håndtag under dødemandshåndtaget. Dette andet håndtag anvendes 
til at kontrollere den variable hastighed. Brugen af dette håndtag kan øge hastigheder med 30 %.  

Når du går langs kanten, vil det vise sig, at maskinen har en tendens til at trække til venstre. Dette 
fænomen tilskrives det faktum, at klingen er monteret på venstre side af maskinen og dermed opfører sig 
som om den var en bremse for det venstre dæk. Hvor høj grad dette fænomen  vil virke, afhængigt af hvor 
meget jorden der er mod kniven. For at kompensere for dette, vil du hele tiden have behov for at styre 
maskinen til venstre.  

 betydeligt ved at tilføje noget vægt. En bagvægt er en ekstra vægt, der 
anvendes på samme højde som de drejelige hjul. ELIET valgfrit giver en vægt på en ramme, som kan 
rumme højst to 20 kg vægte (løbenummer: vægt klods MA 022 001 005 og bag vægt (20 kg disc) MA 601 
002 000).  

Hvis maskinen begynder med tunge ryk, er dette en indikation af, at kniven er oppe mod en temmelig hård 
modstand. Det er nytteløst at skubbe maskinen med ekstra kraft, da dette kun kan føre til mere skade på 
vingen eller kniven. Sluk for trækket på hjulene straks (løs greb om det røde dødes håndtag).  

man over for to muligheder:  
--  man kan løfte styret op så maskinen kan vippes over på forhjulene og kniven løftes op af jorden. Så kan 
maskinen skubbes frem med 20 cm eller så, således for at overgå hindring. Maskinen vil derefter vippes 
tilbage for at genindsætte kniven i jorden.  
--  Den anden mulighed vil være at løfte kniv armen. Kniv armen skal man kan frakobles fra driftstilstand ved 
at stramme på håndtaget på venstre side af styret. Fra kraften i fjederen, vil kniv armen falde til 
transportstilling. Hvis kniv armen stadig hænger fast i jorden, bør styret  løftes op, så at kniven ikke rører 
jorden. Næste, skub maskinen frem forbi forhindringen, og genindsæt kniven i jorden ved hjælp af den 
ovenfor beskrevne procedure.  

 
 Stop motoren (se også § 9.3.2 om at stoppe motoren), vent indtil det kommer til et komplet stop, derefter 

undersøg, hvad der kunne være galt med maskinen.  
lav reparation først, derefter forsæt med arbejdet 

  Edge Styler Pro har en bonus feature, som gør det muligt at styret, kan fastsættes i en vinkel. Afhængig af 
arbejdsvilkår (bjergskråning skråninger, forvoksede buske osv.), kan det være vigtigt for  
operatørens egen personlige komfort og sikkerhed at kunne justere styret i en vinkel (læs § 9.4.7.).  

re særdeles nyttig når der styles plænekanter er en trillebør til fjerne græs og 
jord, en skovl til at grave op, en spade til svære områder, hvor kantskæreren måske har problemer med at 
komme forbi.  



i lægning af kabel eller opskæring af tilgroet græs, installere en kniv, der er 
egnet til denne opgave (læs kapitel 13 og § 11.4.2.5: kniv installation).  
 
 
9.4.4. Kontrol af olie og benzin niveauer  

Ved start af maskinen, er det bedst, at olie og benzin niveauer, er på deres højeste. Dette giver dig mulighed 
for at arbejde over længere perioder uden afbrydelse, og du undgår et par andre problemer. Når du fylder 
maskinen op, anbefales det at bruge frisk, blyfri benzin, helst med en oktan indeks på 98 eller 99 (læs 
11.4.1.1. Tilsætning af benzin).  

 
9.4.5. Aktivering af Anti-afvigelse disc  
Især når der skæres på lige græsplæne kanter, vil presset på de knive med 
vinge på STD-knive medføre en stor mængde af tryk, der skal udøves på både 
kniv og maskinen, får at få det til at glide. Du kan kompensere for dette ved 
hjælp af anti-afvigelse disk.  

kontakt af tre positioner. 
På venstre side af i kontakten er der en løftestang med en låsebolt.  

Dette løfte er forbundet til en tandet skiv, som vi kalder  anti-afvigelses disk.  
Ved at flytte stangen i  retning af motoren, vil den tandede disk drejes nedad, 

så tænderne af disken rager mindre end slidbanen af det rigtige dæk og trænge 
ned i jorden på grund af vægten af maskinen.  

maskinen bevæger sig fremad, vilden tandede disk roterer parallelt og 
forankre sine tænder ned i jorden. Dette forhindrer effektivt i maskinen fra at 
afvige sidelæns i begge retninger.  

ti-afvigelse disk, kan disken sættes til 
to forskellige dybder. Dybden kan justeres på grundlag af hårdhed af jorden under maskinen.  
 

9.4.6. Tilføje ekstra bag vægt (kun på PRO)  
Tilføje ekstra vægt på maskinen kan øge den samlede inerti. Dette har to 
vigtige fordele:  

 Mens kniven er aktiveret, modvirke styrker er udøves imod det, som det 
trænger ind i jorden. Bevægelsen af kniven er sådan, at det følger kanten med 
mindst modstand. Hvis jordens modstand, der virker mod kniven overstiger 
modstanden om er nødvendige for at drive massen af maskinen fremad, så 
selve maskinen vil bevæge sig, Dette medfører en temmelig irriterende, 
skurrende virkning på maskinen og på styrehåndtaget, som gør arbejdet mindre behageligt for operatøren. 
Ved at øge massen af maskinen, kan man fjerne denne effekt.  

 Tilføjelse af vægt til maskinen øger presset på dækket, og dermed øger deres trækkraft. Bremsesystemet 
virkning forårsaget af den kniv nær venstre dæk, dermed er minimeret. På samme tid, ved vægtstigning på 
bagsiden, skaber det en modvægt effekt, der virker mod tendensen til maskinen vil dreje til venstre.  

Den ekstra vægt skal bestilles fra en ELIET-autoriseret forhandler, (løbenummer: vægt carrier MA xxx og 
hale vægt (20 kg disc) MA xxx). Installationen skal udfyldes som følger:  
 

 Vægten  er en metalplade, som bliver skruet på styrhåndtaget.  
 Løsne møtrikken fuldstændigt for at justere højden af håndtaget. Fjern bolten (M8 x 30).  
 Placer vægten med låsetap på venstre side af håndtaget.  
 Sæt M8 x 40 bolt, der var inkluderet i hullet i den nederste del af håndtaget,  og vægt fungere ikke før 

møtrikken strammes igen.  
 Til venstre eller højre for eller bagsiden af maskinen, kan en 20 kg vægt kan hægtes på vægten  



 
9.4.7. Justering af styret (Edge Styler PRO)  

 
Styrehåndtaget på  Edge Styler Pro kan justeres i både højde og vinkel. Juster Edge Styler Pro's 
styrehåndtaget ordentligt, så du ikke oplever problemer med ryggen efter en længere periode af arbejde med 
denne maskine. Når du arbejder på et skrånende område, kan styret af  Edge Styler PRO  vippes til siden for 
optimal kontrol og ergonomisk positionering.  

et af Edge Styler PRO, vælg den rigtige 
højde i vippe styretøj, så stram grebet igen. Det er vigtigt, at styret  igen gøres fast. Dette sikrer en optimal 
kontrol under kørsel.  

styret i en vinkel kan også ske problemfrit.  
 

e, først løsne den midterste håndtag under styret.  
blet ved at dreje låsestiftens løftestang, 

nedad.  
håndtaget sideværts til den foretrukne position eller i 1 af de 3 

positioner (oprejst, 31,5 ° venstre offset, 31,5 ° højre offset).  

låsestiftens i opretstående stilling.  

armen tilbage i.  
t midterste håndtag skal også være skruet fast, når du betjener 

maskinen på en af de forudindstillede vinkler.  
 
 
Til din information:  
Den faste position, hvor låsestiftens er tændt, er langt mere stabile og kan ikke skifte under betjening af 
maskinen.  
 
 
9,5 Fejlfinding  
Alle bestræbelser på at fortage fejlfinding af fejl eller mangler, betragtes som vedligeholdelse. Vær 
opmærksom på, s de specifikke anbefalinger på sikkerhedsområdet til vedligeholdelse (læs § 11.1).  
9.5.1. Motor kan ikke starte efter en inaktiv periode  

 
Hvis maskinen ikke starter op efter perioder med inaktivitet, så kunne dette være resultatet af en af følgende 
årsager:  

 
er gammelt 

Dårlige tændrør  
 
Tage følgende skridt for at genstarte maskinen i tilfælde af en af følgende:  

Tør for benzin  

når maskinen har stået stille i længere tid, anbefales det at tømme resterne af benzin ud.. - Derfor 
kontrollere, at der er tilstrækkelig benzin i tanken, og fylde den op efter behov (læs § 11.4.1.1.). - Luk 
gashåndtaget (choker), således at den benzin suges ind i slangen - Ryk kraftigt i starthåndtaget adskillige 
gange, indtil motoren begynder at køre 

(se: § 9.3.1: starte motoren). 

 -motoren vil begynde at køre, når karburatoren er fyldt igen.  



 
Benzin er for gammel:  
-benzin har en begrænset holdbarhed. Hvis det brændstof, der er i benzintanken har været i mere end et par 
måneder, så kan dette forårsage problemer med at starte motoren. Gammel benzin kan blive opdaget ved 
en unormal lugt. -pump indholdet i benzintanken ud, indtil tanken er tom og påfyld frisk benzin (læs § 
11.4.1.1.). -Giv startproceduren en gå igen  
 

Forsigtig:  
Altid udøve forsigtighed. Selv gammel benzin kan stadig være utroligt brandfarlig.  

 
Dårligt tændrør:  
-Uden den rette tænding, vil det være umuligt at få motoren op og køre. Af denne grund, skal du kontrollere 
tændrøret (jf. § 11.4.1.5.: Kontrol af tændrør). -Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din ELIET forhandler, som 
helt sikkert vil være i stand til at hjælpe dig videre.  
Reservedele kan altid fås på ethvert ELIET-autoriseret forhandler. Autoriserede forhandlere kan findes på 
www.eliet.eu.  
 

9.5.2. Motor slukker mens det i brug  
Hvis motoren pludselig slukker under drift, kan dette være et resultat af en række faktorer:  
 Tændings problemer  

 
 
Til din information:  
Før du bestille tid til reparation, skal du kontrollere, om den generelle On-Off knappen ikke i off-position  
Tage følgende skridt for at genstarte maskinen i tilfælde af en af følgende:  
Problem med tændingen  
- Det er tænding der er afgørende for en velfungerende motor. Hvis motoren pludselig ophører med at 
fungere uden grund, kan dette betyde en defekthed i tændingen. Af denne grund, skal du kontrollere 
tændrøret. Læs videre om dette i § 11.4.1.5.  
 
- Hvis problemet er identificeret her, så skal tændrøret udskiftes eller den elektriske fungerer motoren skal 
inspiceres. Konsulter din autoriserede ELIET forhandler for mere information.  

 
Lav på benzin  
- Hvis du kører tør for benzin skal du bare fylde tanken op igen.(læs § 9.4.3).  
Hvis en af ovennævnte undersøgelser ikke løse problemet, så kan problemet være mere teknisk karakter. 
En defekt i motoren eller problemer med karburator. Det anbefales i dette tilfælde at høre din autoriserede 
ELIET forhandler.  

 

 

 
9.5.3. Problem med knivtrækket  
Hvis man trykke knivbladet ned skulle det aktivere maskinen. Hvis dette ikke sker, tjek følgende årsager det 
kan være problemet.  
   

 Remmen er ikke spændt rigtigt 
  Brud på fjederen 
 Defekt træk på den excentriske transmission  



 
 
Tage følgende skridt for at genstarte maskinen i tilfælde af en af følgende:  

 
Forkert remspænding  
--  Remmen holdes spændt i form af et lille rem strammer, der trækker mod  
det.  
--  Når remmen har været spændt for meget efter flere timers brug af maskinen, 
kan dette resultere i at remstramningen bliver mindre effektiv.  
--  Sluk for motoren og træk tændrøret ud.  
--  Skil remdækslet til motoren ad (læs § 11.4.2.1.) Og kontrollere, hvorvidt 
remmen har den korrekte mængde spænding, når kniv armen er placeret i arbejde 
tilstand.  
--   Spænd remmen efter behov (læs § 11.4.2.3.).  
 
Brud på strammefjederen 
--  Når knivarmen sænkes ned, vil remstrammeren trække mod drivremmen ved 
hjælp af en fjeder. Hvis dette forårsager  pauser eller løsner sig, så vil 
remmenstrammeren ikke længere være aktive og vil ikke producere den 
nødvendige drivkraft.  
--   Tag den beskyttende beklædning fra kniven (læs § 11.4.2.1.).  
--  Kontroller, om fjederen stadig er intakt.  
--  Hvis nødvendigt, vedhæfte fjederen eller erstatte den med en ny.  
 
Beskadiget leje på den excentriske transmission  
-Det er stempelstang, der flytter kniven frem og tilbage den bliver drevet af en 
excentrisk. Forbindelsen mellem de to er et lille rulleleje.  
-Hvis dette er forsynet med brud eller er løs, så vil stempelstangen ikke længere 
ville være tilsluttet den trækkende aksel, det betyder, at kniven ikke længere ville få 
den korrekte træk.  
-Tag dækslet af kniven (læs § 11.4.2.1.). 

- Kontroller, om de bærerne dele stadig er intakte.  

-Udfør reparationer eller udskift dele efter behov.  
Reservedele kan altid fås ved en ELIET-autoriseret forhandler autoriseret forhandler kan findes på: 
www.eliet.eu  
 
10. Transport af maskinen  
 
Maskinen er udstyret med hjultræk, der kan anvendes til transport af maskinen til arbejdsstedet eller til 
lastning af maskinen. Selv uden trækket på hjulene, bør maskinen transporteres forsvarligt, da dens hjul er 
udstyret med rullelejer.  
 

Forsigtig:  
En maskine der kører udgør mere risiko end en med motoren slukket. ELIET anbefaler at skubbe maskinen 
under transport.  
Advarsel:  
Selv om maskinen virker små, skal man ikke undervurdere dens vægt. Maskinens vægt er ca 90 kg. Forsøg 
aldrig at løfte og bære maskinen alene. Dette kan skabe alvorlige ryg problemer.  
 



 Det er at foretrække, at kniven skal demonteres (læs § 11.4.2.5.). Dermed forhindrer en bevægelig kniv fra 
at forvolde skade.  

 
let transport vej, helst en med så få forhindringer som muligt. Det anbefales stærkt, at 

maskinen skal transporteres på flad, fast grund.  

radius af maskinen (se § 7.3.5.: Danger zone).  
.  

kontrollere at sikre, at knivarmen er blevet placeret i transportform og at knivtrækket er blevet udkoblet.  
en på en etage eller arealet, der ikke kan bære 

vægten af maskinen (> 90 kg) plus ens egen kropsvægt.  

kanten frit og ukontrolleret. Dette kan deformere hjulene eller forårsage skade.  

cm høj, en mellemmand skridt bør være improviserede ved at placere et objekt, helst 
en rektangulær bar, foran den kant. Målet bør være lig med halvdelen af stigningen højde.  

 
forceres fremad. Dette giver dig bedre kontrol over maskinen, og det fjerner 

muligheden for, at knivtrækket's drivrem vil støde mod jorden.  
let transport vej, helst en med så få forhindringer som muligt.  

vejen skal helst være flad, med en jævn bund.  
Ved lastning af maskinen ind i en lastbil eller en trailer, påhængsvogn, altid bruge store læsseramper med 

masser af friktion. Sikre, at læsseramper er i stand til at bære vægten af både maskinen og operatøren.  

alle tre hjul, kan understøttes, når plankerne er skubbet sammen.  
 

 
plads i slutningen af rampen (4 m).  

 
 
Forsigtig:  
Bevidst håndtere maskinen med omhu under lastning og losning, så den ikke tipper over og fører til en 
ulykke.  
 
 Maskinen vejer 90 kg. Forsøg aldrig at løfte og bære maskinen uden assistance fra en anden person 

(maksimale last pr person bør ikke være mere end 30% af en persons individuelle legemsvægt). Altid 
anmodning tilstrækkelig hjælp fra andre personer.  

n så tæt på kroppen som muligt, og støtte elevatoren med benmusklerne 
(drop i knæene og løft med rank ryg).  
 

 

 

 
Advarsel:  
Overvurder aldrig dine egne kræfter. Selv at løfte og bære en alt for anstrengende belastning for et par 
centimeter og frigivelse af det hurtigt kan forårsage alvorlige rygsmerter.  

sig, kan dette føre til alvorlige skader.  
 



11. Vedligeholdelse  
 
11,1 Generelt  
ELIET anbefaler, at maskinen skal bringes til en officiel ELIET forhandler for et grundigt eftersyn hvert år. 
(Find en autoriseret ELIET forhandler i nærheden af dig, ved at besøge www.eliet.eu) Din ELIET forhandler 
er altid til tjeneste for vedligeholdelse og rådgivning. Deres forhandler forhandlers ægte ELIET service dele 
og smøremidler. Din forhandlers personale kan altid få rådgivning og service fra ELIET's helpdes, så de kan 
rådgive dig med en upåklagelig kundeservice.  
 
Forsigtig:  
Brug kun originale ELIET reservedele. Disse service-dele er fremstillet af de samme strenge 
kvalitetskontroller som det oprindelige udstyr. Listen af originale reservedele og deres bestilles kode kan 
læses online ved at besøge www.eliet.eu.  

 
Udfør vedligeholdelse i et rum beregnet til dette formål. Dette lokale skal være:  

 Rummelig  
 Støv-fri  
Let at få adgang til 
 Rent og ryddeligt  
lyst 

 og reparationen, kan udføres i en optimalt.  
 
 
Advarsel:  
Hvis vedligeholdelse udføres på en forkert måde kan det få skade maskinen og bruger af maskinen. Skader 
eller følgeskader, som opstår på grund af manglende eller mangelfuld vedligeholdelse vil betyde, at 
garantien ikke længere gælder. Derfor er det vigtigt at vedligeholdelsen er udført af en mekaniker.  

Forsigtig:  
Altid sikre, at motoren er slukket, før du udfører vedligeholdelsesarbejde.  
 

Forsigtig:  
Når der udføres vedligeholdelse, bære altid handsker, også sikkerhedsbriller for nogle operationer. Disse 
leveres som standard med maskinen.  

 
Ved udførelse af en inspektion eller vedligeholdelse, bør maskinen 
kun vippes fremad (se også § 11.4.2.2.). 

 

 

 

 

11,2 Vedligeholdelse skemaer 

11.2.1 Særlig vedligeholdelse  
I løbet af indkørings perioden, skal nogle af maskinens, dele efterses. I de første 10 timer, vil drivremme give 
sig lidt. Derfor, efter de første 10 timers brug, bør remmene strammes igen (§ 11.4.2.3).  
Motorolie bør udskiftes, efter de første 5 timers brug.  



Forsigtig:  
Forsømmer man denne særlige form for vedligeholdelse kan GARANTI være ugyldig.  

11.2.2. Periodisk vedligeholdelsesplan  
Forsigtig:  
Vedligeholdelse bør altid udføres med motoren slukket. Som en forholdsregel, bør tændrøret også blive 
fjernet.  
 
Forsigtig:  
Ved udførelse af vedligeholdelse, overholder de anbefalede sikkerhedsforanstaltninger. Bær passende 
beskyttelses tøj og personlige sikkerhedsudstyr. 
 

The Edge Styler STD / PRO er modtagelige for indsamling af snavs og affald. Dette øger mængden af 
slitage. En ordentlig vedligeholdelsesplan holder slitage på de dele nede til et minimum og sikrer en mere 
sikker drift.  

Daglig vedligeholdelse  
 

 
kniven og knivens blad (§ 11.4.2.6).  

løse dele (§ 11.4.2.4).  
 

(§ 11.4.2.8).  
 
Vedligeholdelse efter 10 timer  

Daglig vedligeholdelse.  
 

 
 
Vedligeholdelse efter 20 timer  

 
otorolie (§ 11.4.1.4).  

 delene (§ 11,5).  
 
Vedligeholdelse efter 60 timer  

 
 
 

remmen (ELIET forhandler).  
dskift ringen på den excentriske (ELIET forhandler).  

kniven (11.4.2.5.).  
 
 
Vedligeholdelse efter 100 timers / 1 år  

 
Kør Edge Styler STD / PRO til almindelig vedligeholdelse service 

Til din information:  
Std / Pro olie 

 Efter enten den første måned eller de første 5 timers drift, bør motorolie skal udskiftes. Derefter skal olien 
erstattes efter yderligere 20 timers drift.  
 



11,3 Rengøring af maskinen  
 
11.3.1 Betydningen af rengøring  
ELIET anbefaler rengøring af maskinen efter brug. Vi anbefaler, ved rengøring også at udføre en inspektion, 
hvor du tjekke komponent og maskine tilstand. Du kan således gribe ind i tide for at forhindre fejl og mangler. 
Dette vil sikre, at levetiden på din maskine forlænges.  
 

Hvis man ikke rengør maskinen vil føre:  
 Øget slidt på maskinen.  
 Øget risiko for brand.  
 Nedsat motorisk køling.  
 Lavere ydelse.  
 Safety stickers bliver ulæselig.  
 Observere ikke brud og slid på maskinen 

 
BEMÆRK: Du vil ikke længere være berettiget til nogen garanti, hvis du undlader at udføre en korrekt pleje 
og vedligeholdelse på daglig basis. 

Advarsel:  
Hvis maskinen ikke fungerer optimalt, kan dette kompromis sikkerheden for brugeren.  

Forsigtig:  
Hver eneste gang man bruge maskinen skal man bruge sikkerhedsudstyr 
Sikkerhedshandsker er nødvendige.  

11.3.2 Hvad betyder rengøring?  
Kontroller hele maskinen, efter rengøring. Kontrollér, at delene ikke er deforme, svejsede sømme ikke er 
revnet, og at maskinen spilder væske.  

Vigtige elementer:  
knivene montering 
nylon ringens tilstand 
Støv på knivene 

Hvis findes nogle af disse problemer, foretage de nødvendige udskiftninger / eller reparationer. Til dette, er 
beskrevet følgende procedurerne i denne vejledning, eller besøge din nærmeste autoriserede ELIET 
forhandler. (find en Autoriseret ELIET forhandler i nærheden af dig ved at besøge www.eliet.eu)  

Rengøring af maskinen betyder mere end blot rengøring. Åbn alle beskyttelse skjolde, så du også kan rense 
skjulte områder.  
Særlig opmærksomhed skal rettes mod følgende punkter:  

rent på alle tidspunkter. Sikre, at ingen af luftindtag er blokeret. 
Støvsug partikler, hvis det er påkrævet, kan der findes bag indtag.  
 Knivblade og deres funktion.  
Snavs ophobning omkring trækket på hjulene.  

ophobning på fodpedalen's tand mekanisme.  
Støv omkring i og uden for benzin hætten. Gør dette for at forhindre skidt fra at komme i benzin og ende 

inde i motoren.  
Snavs om luftfilteret (læs § 11.4.1.2.).  

fjerne eventuelt snavs. Vær særlig opmærksom på steder, hvor mærkater med sikkerheds 
beskeder vises. (Brug ikke rengøringsmidler, der påvirker maling eller mærkater.)  

k værktøj at blæse støv ud med, og dermed rense et antal dele.  
 



Forsigtig:  
Maskinen skal køles ned efter brug før du forsøger at rense den. Dette vil forhindre brand skader (fra 
udstødning eller motor).  
 
Forsigtig:  
Vand er en af de primære årsager til rust. Det anbefales at bruge en tør rense metode. Ellers tør maskinen af 
og behandle den med smøremiddel.  
 

Rens maskinen, helst med en tør klud eller blød børste.  
Trykluft kan også anvendes til rengøring af maskinen. Aldrig brug komprimeret luft på nært hold af støvtætte 
lejer og andre hætter osv. da luftstrømmen kan lave skader på delene.  

Maskinen kan også rengøres med en højtryksrenser (vand), i hvilket tilfælde med den største omhu der må 
ikke bruges vand inden for lejerne, ringe, beskyttende belægninger, advarsels mærkater.  

Ved rengøring på rammen af maskinen, bør der lægges særlig vægt på de områder, hvor sikkerheds 
advarselsskilte vises.  

s produkter anvendes, skal de på ingen måde skade advarslen på mærkaterne.  
mel og snavset fedt og smøremiddel på drev komponenter eller hængsler skal renses af og smøres 

med nyt smøremiddel. 
 
Advarsel:  
Stickers bruges til at angive sikkerheden beskeder, der ikke længere er læseligt, skal straks udskiftes. køb 
disse originale klistermærker fra din ELIET forhandler. (nummeret kan findes i § § 7.1)  

 
Forsigtig:  
Beskyttende afdækninger er på maskinen for at beskytte dig mod farer. Hvis en af disse dækninger bliver 
fjernet for rengøring, så skal det sættes tilbage i sin oprindelige position efter rengøring.  

 
11,4 Vedligeholdelse procedurer  
 
11.4.1 Motor vedligeholdelse  

Al vedligeholdelse af motoren er beskrevet i motor-vejledning.  

Tilføjelse af benzin  
Når benzin i maskinen er ved at løbe tør, bør brændstoftilførslen genopfyldes. Brug altid frisk, blyfri benzin, 
helst med et oktan indeks på 98 eller 99.  
 
Advarsel:  
Benzin, under visse betingelser, er yderst brandfarlige og meget eksplosive. Band og benzin-eksplosion kan 
påføre alvorlige brandsår og skader på personlige ejendele. 

For at undgå brand eller eksplosioner, være opmærksom på følgende punkter:  
Påfyld aldrig benzin, mens motoren kører. Motoren skal altid være kølet ned før påfyldning af benzin.  
Brug kun frisk benzin. ELIET er miljøbevidste, og derfor anbefaler at bruge blyfri benzin.  

 Opbevar benzin i en godkendt beholder. Opbevares utilgængeligt for børn.  
Tank aldrig benzin på det sted, hvor maskinen senere skal betjenes. Opbevaring af benzin med et 

minimum afstand på mindst 10 m fra det valgte arbejdsområde. Dette vil undgå at skabe en brandfare.  
ren (se § 6.2 eller vedligeholdelse hæftet fra fabrikanten).  

 Hvis der findes en brandstofhane på motoren, skal den lukkes før påfyldning.  
 Rens området omkring hætten af brændstoftanken og fjern snavset.  
 Vær opmærksom på at benzinfilteret sidder i åbningen af tanken, derfor, hæld ikke for hurtigt, benzinen 



skal have tilstrækkelig tid til at trænge igennem filteret uden at spilde.  
 Hvis der ikke er et filter på tanken vælg derfor en tragt med et filter, den kan bruges til at holde uønskede 

skidt fra at komme ind i tanken.  
 Fyld ikke tanken helt. STD: kun den rektangulære tank, ikke den cylinder-formede. PRO: lige op til den 

metalringen, som er synlig ved åbningen af tank. .  
 Overvej benzins antændelighed, huske på, at den varme udstødning er lige ved siden af tanken.  
 Sæt hætten tilbage på brændstoftanken så hurtigt som muligt. Hvis nogen benzin er spildt, mens 

genopfyldning, så motoren skal straks rengøres.  
 Også være opmærksom på, at tøj ikke kommer i kontakt med benzin. Hvis dette sker, bør tøj straks 

vaskes.  
 Det er uansvarligt, og dermed strengt forbudt at genopfylde tanken i nærheden af rygere eller i nærheden 

af åben ild.  
 Hvis man indtager benzin eller det kommer i kontakt med øjnene, søg straks læge.  

 
 
Til din information:  
Klare beskrivelser på motoren, høre-vejledning.  
 

Kontrol, rensning eller udskiftning af luftfilter  
Et snavset luftfilter vil blokere luftstrømmen til karburatoren. For at undgå forstyrrelser, skal filteret renses 
med jævne mellemrum. Når du arbejder i meget støvet omgivelser, skal filteret rengøres oftere. To 
elementer er også vigtigt at bemærke.  

 Filteret må ikke blive beskadiget, så ufiltreret luft kan passere gennem motoren.  
 Filteret skal give luft nok til at passere gennem sådan, at luft-til-brændstof forhold forbliver optimalt 

afbalanceret for korrekt forbrænding;  
 
Af denne grund er det nødvendigt regelmæssigt at inspicere filter.  
 
Forsigtig:  
Lad aldrig motoren køre uden luftfilter, da dette vil øge graden af slid på motoren. At lade dette ske, vil gøre 
din producentens garanti ugyldig.  
 

Kontrol af luftfilter på Edge Styler Std. 

-fjern den sorte hætte (læs § 6.2.) Fra luften filter 

.-gør dette ved at trykke på bøjlelåsene på brændstoftankens side af luftfilter dækslet 

.-fjern filteret. 

 -kontroller for flænger og revner. 

-hvis luftfilteret er i stykker, bør det udskiftes. 

-slå luftfilter dækslet forsigtigt mod en hård overflade for at fjerne eventuelle klumper af snavs 

.-hvis du har en tryk luft blæser til rådighed, du kan rense dækslet med denne 
 
 -I slutningen af rengøring, skal du sørge for at sætte alt tilbage, hvordan det oprindeligt var placeret.  
 

Kontrol af luftfilter på the Edge Styler PRO 

.-The Edge Styler PRO indeholder både et filter af papir samt et svampe filter 

- fjern den sorte hætte (læs § 6.2.) på filteret. 

 -fjern luftfilter træk det ud af motor. 

-træk filterelementer væk fra papir filteret.  



-check for ridser og huller, og erstatte filteret hvis det er nødvendigt ved forsigtigt ved at trykke det mod en 
hård overflade. 

 -rengør filteret ved hjælp af varmt sæbevand og skylles derefter grundigt med vand og sætte det ud til 
grundigt tørring 
 
 Alternativt rengør det med en ikke-brændbar sæbe og lad det tørre.  
- put svampe filter i ren motorolie og vrid det overskydende olie ud.  
-Hvis der stadig er for meget olie i svampen element, vil dette få motoren til at skyde  
sort røg når motoren startes 

. -sæt det hele tilbage på sin oprindelige plads og spæn alle dele ordentligt efter 

 
Forsigtig:  
Hvis en strøm af komprimeret luft er frigivet for tæt på filterelementet, da kan dette medføre, små 
performationer, som vil gøre at filterets egenskaber helt ubrugelige.  

 
Forsigtig:  
Hvis maskinen vælter over af en eller anden grund, skal den hurtigst muligt rejses igen! Da en væltet motor 
er en unormal situation for motoren, er det muligt, at olien fra krumtaphuset er sivet gennem karburator og  
ind i luftfilteret. Hvis der kommer olie på papir filteret bliver det blød og våd så kan luften ikke filterets 
igennem, så vil det være nødvendig at udskifte filter. 

Kontrol af oliestand  
Mangel på olie kan forårsage betydelige og uoprettelige skader på motoren. Olie, som er forurenet og ikke 
erstattes i tide kan øge slitage på motoren. Regelmæssige serviceeftersyn vil forlænge levetiden på 
motoren. Følg altid vejledningen vedr. motoren i manual.  
 
Advarsel:  
Maskinerne er konstrueret til brug på skrå flader. Derfor har de ikke en oliestanden alarm. Dette betyder 
også, at maskinen ikke har nogen garantier for at advare dig mod drift ved lav oliestand.  
 

Placer maskinen på et plan underlag.  

minimum niveau. Normalt kan oliestanden ikke læses korrekt med det samme.  
Første gang man tager oliepinden op, aftørres oliepinden ved hjælp af en ren 

klud, put oliepinden tilbage i olien. Dette vil give mulighed for korrekt læsning 
af oliestand når man tage oliepinden op igen 

 der ikke er noget olie på oliepinden, eller kun viser olie på spidsen, så 
skal olie tilsættes.  

 
 
 

 
Olieskift  

Skal helst ske når motoren er varm, da kold olie flyder langsommere.  
, at maskinen hviler på et plan underlag, og at motoren er slukket.  

 
v en beholder med et minimum 1 liters kapacitet på hånden til at opbevare den tidligere anvendte olie.  

 



På forsiden af motoren, under motorens base, er der en bundprop skruet ind i 
krumtaphuset. Der er også et hul i kabinettet, hvorigennem olien er i stand til at flyde.  

 
 ud og lad indholdet af motoren løbe ud i beholderen.  

 olien er tømt af, skru bundproppen tilbage i krumtaphuset, hvis man har spildt, 
tør olien af med en ren klud.  

 L i frisk olie (se § 11.5.1.).  
Giv olien rigelig med tid til at løbe gennem cylinderen blokken og helt ind i krumtaphuset.  

 
 tør enhver spildt olie med en ren klud.  

 
 
 
Til din information:  
Når man tømmer olien af skal der sættes en stor beholder under bundproppen. 

.  
Kontrol af tændrør  
Tændrøret er en af de vigtigste dele til betjening af motoren. Hvis tændrøret er snavset eller beskadiget, så 
kan det få alvorlige konsekvenser for igangsætning af maskinen samt kapacitet og effektivitet af motoren.  

 
Forhandleren anbefaler følgende tændrør til Edge Styler motorer:  
--  NGK BPR6 ES (GX GC)  
--  DENSO W20 EPR-U  
 
 
Advarsel:  
Tændrøret og alle motordele i dets nærhed blive meget 
varme under drift. For at undgå risikoen for at brand skader, 
skal motoren altid have lov til at køle ned. Som en 
forholdsregel, Brug altid handsker.  
 

Periodiske eftersyn er afgørende. Dette kan bedst gøres, før du bruger maskinen. Ellers, hvis maskinen lige 
er blevet anvendt, skal motoren køles ordentligt ned, før man kontrollere tændrøret.  

 
 

Rens området omkring tændrøret, og drej den ud af topstykket   
 

af snavset, så bør det udskiftes.  
 
At kontrollere tændingen kvalitet, skal følgende skridt tages, når der er tændrøret blevet fjernet:  

shætten på.  
Giv tændrørshætten et solidt tryk på den yderste del af elektroden, 

hvilket betyder, påcylinder blok af motoren.  
tryk på starteren et par gange.  

o elektroder.  

 Hvis gnist er en klar, sammenhængende, lyse stråle og er pænt 
centreret mellem elektroderne, så tændrøret er stadig god.  

 Hvis gnister er svag, uregelmæssig, og ikke så godt centreret 
mellem elektroder, så skal tændrøret udskiftes.  
 



 
Forsigtig:  
Sæt tændrøret, uanset om den er gammel eller ny, yderste forsigtig i, således at gevindet i topstykket helt 
sikkert ikke bliver beskadiget. Spæn tændrøret med et drejningsmoment på 20 Nm. Et løs tændrør kan 
medføre, at motoren bliver overophedet, og påfører skade på motoren. Hvis tændrøret  skrues for stramt kan 
det beskadige topstykket.  
 

11.4.2. Maskinen vedligeholdelse  
Sørg altid for, at rummet der bruges til at udføre vedligeholdelse er korrekt egnet i overensstemmelse med 
de anbefalinger, som beskrevet i § 11.1.  

 
Fjernelse af beskyttende skærme  
The Edge Styler STD samt Edge Styler PRO har hver tre 
forskellige typer af beskyttende skærme.  

Dæksel til kniv.  
Dæksel for knivtransmission.  
Dæksel til fodpedalen.  

 
 Disse skal løsnes afhængigt af vedligeholdelse procedurer 

Dæksel til kniv.  
--  Sørg for, at motoren er slukket, og at kniven er i transportstilling.  
--  Ved hjælp af en nøgle (nummer 10), bør de tre bolte på pladen fjernes.  
--  Fjern dækslet ved først at skubbe det væk fra maskinen, efterfulgt af en 
opadgående bevægelse.  
 

Dæksel for knivtransmission.  
--  Sørg for, at motoren er slukket, og at kniven er i transportstilling.  
--  Ved hjælp af en nøgle (nummer 10), bør de to bolte som holder dækslet 
fjernes.  
--  Fjern det beskyttende dæksel.  
 

Dæksel for fodpedalen.  
--  Sørg for, at motoren er slukket, og at kniven er i transportstilling. 
--  Ved hjælp af en nøgle (nummer 10), bør bolten på siden af dækslet fjernes.  
--  Dækslet trækkes lidt nedad, så klip under chassiset løsner sig.  
--  Bagefter trækkes dækslet lidt bagud, så klippet over trækdækket også kommer løs.  
--  Fjern den beskyttende plade.  
 
Sikkert at vippe maskinen  

I nogle vedligeholdelsesprocedurer, vil du være nød til at arbejde på undersiden 
af maskinen. Når du gør dette, bør maskinen tippes og støttes på en sikker 
måde.  

 Sørg for, at du står ca. 50 cm fra en væg.  
 Hvis man foretrækker det, kan pap placeret under maskinen, som vil beskytte 

dit gulv samt undgå ridser på maskinen.  
 Tip maskinen over dækket, så forsiden af kabinettet rører jorden.  
 Fortsæt med at trykke maskinen fremad, indtil den er oppe mod væggen.  
 Vær forsigtig, pas på ikke at trykke på dødemandsknappen 
 Flyt maskinen hvis det er nødvendigt.  



Advarsel: Maskinen må kun vippes fremad. Vippe maskinen i en anden retning kan motor væsker flyde 
igennem til andre dele af motoren, hvilket kan føre til yderligere skade på komponenter i motoren.  

Stramning af remmen 

 Edge Styler er udstyret med to remme, begge remme kan blive overbebyrdede og vise tegn på slitage efter 
flere anvendelser. Selv brud kan forekomme. Hvis en rem springer, bør det udskiftes af en ELIET autoriseret 
forhandler. Hvis remmen bliver overbelastet, kan remmen på ny strammes ved at følge nedenstående 
procedurer.  

For at stramme remmen der skal få kniven til at køre.  
--  Sørg for, at motoren er slukket, og at tændrøret er taget ud.  
--  Fjern beskyttelsesskærmen fra kniven (læs § 11.4.2.1.).  
--  Under skærmen, er der en fjeder der er  tilsluttet et stik 
--  Afbryd fjederen fra stikket  og tilslut den igen, denne gang længere ned på skinnen 
- Hvis remme ikke er spændt tilstrækkelig, gentages ovennævnte procedure.  

Forsigtig:  
Du synes måske ikke der er meget plads til at udføre den nævnte procedure på. Hvis dette er tilfældet, så 
kunne man fjerne hele kniven for at skabe mere plads. Men dette på egen risiko. Ellers kontakt en 
autoriseret ELIET forhandler. 

 
af hjulets trækrem.  

--  Tip maskinen over (læs § 11.4.2.2.).  
--  Placer transmission boksen nedenunder maskinen (læs § 6.1).  
--  Toppen af transmissions-boksen er forbundet til chassis med en enkelt 
møtrik, der sidder i en rille.  
--  Løsne den bolt, så de er i stand til at fjerne transmission boksen.  
--  for at stramme remmen, træk transmission boksen mod dig, og skru 
bolten helt fast.  
 
Check for løsdele  

Slag bevægelsen på Edge Styler gør maskinen modtagelige for voldsomme stød og vibrerng. Efter flere 
timers drift, kan dette medføre øget slid på en række bevægelige og roterende dele. Dette forårsager at 
disse dele blive løse, hvilket påvirker funktion og maskinens levetid og kan skabe en sikkerhedsrisiko for 
brugeren Regelmæssig kontrol for at sikker at det ikke er løse dele.  

Dele der skal kontrolleres hvis de sidder løse:  

1.   løshed på hængslet af knivarmen  
2.  løse dele på akslen  
3.  Løshed på den excentriske aksel  
4.  løse dele på kniv og træk  
5.  Løse dele eller skader på pedalen  
6.  Løse dele ved akslen og selve akslen 
 
Til dette, skal du udføre følgende kontrol:  

 
Forsigtig:  
For at foretage denne kontrol, skal motoren være slukket, og tændrøret, fjernes. Man skal også være iført 
passende sikkerhedsudstyr.  
 



Kontrol at hængslet  af knivarms spændt. Husk at skifte knivarmen fra 
transportstilling til driftstilstand, ved at dreje det om den central aksel. For at holde 
rotationen stille, uden lyd, er hængsel udstyret med to, store, nylon aksel lejer. 
Nylon aksel lejer har en smørende virkning og har en høj sejhed, der gør dem 
slidstærke og mindre slitage. Nylon aksel lejer kan også blive løse med tiden. 
Placer kniv arm til transportstilling. Grib fat i det på højden af pendulet og forsøge 
at flytte den frem og tilbage langs bredden af maskinen. Hvis man ikke kan 
bevæge nylon aksel lejer er der ingen grund til at erstatte den. Hvis den øverste 
del af kniv armen kan forskydes mere end 10 mm, så skal nylon aksel lejer skiftes 
ud. Konsultere din autoriserede ELIET forhandler for mere information.  

træk akslen. Denne aksel driver den excentriske og dermed er 
påvirket af svære disharmoni. Denne aksel kan udvise tegn på både aksial og radial 
løshed. Derfor kræver begge disse retninger kontrol. Til dette, skal du fjerne 
beskyttelsesdækslet fra kniven (læs § 11.4.2.1). Placer kniv armen i 
transportstilling. Grib på den cylindriske del og forsøge at flytte den radialt, frem og 
tilbage, for at afgøre, om der er nogen løshed. Tip maskinen fremad, indtil den 
støtter sig selv ved huset (læs § 11.. 4.2.2). Dette gør det nemt at nå de 
komponenter under bunden af maskinen. Derefter grib fat i remskiven, og prøv at flytte det aksialt, frem og 
tilbage, for at afgøre, om der er nogen løshed. Hvis nogen løshed opdages, skal du gå til din nærmeste, 
ELIET autoriseret forhandler for at få udskiftet lejet eller udføre de nødvendige 
reparationer.  

For at konvertere en rotasion til en lineær 
tilbagegående bevægelse, er den excentriske aksel forsynet med et hak som passer 
ind på stempelstangen. Derfor vil den gøre en roterende og glidende bevægelse. At 
afgøre, om der er nogen løshed, skal knivdækslet også fjernes (læs § 11.4.2.1.). Se 
om stemplet ring af stempelstangen udviser tegn på slitage. Kontroller, om bolten er 
stram, tjek om koaksiale aksel sidder solidt på plads (Unbrakonøgle 5). Den normale 
tolerance mellem stempel ring og hætte er ikke synligt for det blotte øje. Prøv at flytte stempelstangen for at 
se om den er løs. Hvis den er løs, så skal både stempelstangen og lejet skal udskiftes. Konsultere din 
autoriserede ELIET forhandler for mere information.  

. Klingen glider frem og tilbage på to aksler. For at minimere slitage på klingen, 
den er udstyret med tre specielle guide lejer. Disse aksler lejer er fremstillet af en speciel legering med 
smørende egenskaber. En undladelse af at smøre eller holde lejerne rene, kan 
få dem til at erodere. For at ordentligt vurdere, om der er nogen potentiel 
løsheder, vil det kræve at man fjerner dækslet (læs § 11.4.2.1.). Sæt knivarmen 
i transportposition.  
Drej koaksialakselen indtil det excentriske leje er godt centreret  
i stemplet ringen på stempelstangen. Grib på stempelstangen og på 
klingen og forsøge at flytte den til venstre og højre, for at afgøre, om  
der er nogen løshed. Desuden, holdes under knivholderen,  
som skal forsøge at presse er frem og tilbage for at identificere eventuelle sideværts løsheder er til stede på 
transport guide. Kontroller, om de fire punkter, som hindrer tilsmudsning af aksler, stadig er solidt på  
monteret og viser ingen tegn på skader. Hvis du bemærker nogen skade  
 bør de dele udskiftes som der er skader på. Hvis nogen overdreven løshed er  
fundet, så kontakt din nærmeste autoriserede forhandler af ELIET for at få udskiftet lejerne.  

 
Fodpedalen er for at skifte kniven fra transportstilling til  
driftstilstand. Der er korrekt procedure for dette, som skal   
følges (læs § 9.4.2.). Hvis denne procedure ikke er fulgt, hvis  
 du skødesløst bruger al din kraft og kropsvægt til at tvinge  
pedalen ned, så kan pedalen blive misdannet og  
tand mekanisme kan også blive beskadiget.  
For at afgøre, om pedalen er slidt eller beskadiget, skal det sorte skjold 



fjernes (læs § 11.4.2.1.). Derefter kontrollere, om  
delene er blevet bøjet eller misdannede. Se også svejsningen ved  
leddene. Hvis uregelmæssigheder er blevet fundet, så forhør en ELIET forhandler for straks  at få de 
nødvendige dele repareret.  

 
Hjulene er drevet af en transmissionsgearkasse inde i den nederste  
del af maskinen. Hver af de to trækhjul er meget tunge  
(16 kg / stk) og drejer på aksler via et rulleleje. Disse aksler er  
hærdet lokalt, for at forhindre at akslen nedslides.  
Hvis rullelejer er betydeligt slidte, så vil hjulene  
begynde at glide på akslerne under drift, hvilket vil resultere  
i et tab af trækkraft. Af denne grund, kontroller der er nogen  
løshed til stede langs denne hulaksel.  
At få adgang til hjulene er let, når maskinen skal tippes  
igen sådan, at det er støttet på jorden ved huset  
(læs § 11.4.2.2.).  
Nu, skal du kontrollere, om der er nogen overdreven løshed ved at  
 vippe hjulet frem og tilbage på akslen. Hvis dette er tilfældet, så hør en ELIET autoriseret forhandler for at 
udført de nødvendige reparationer.  
 
Forsigtig:  
Efter at have afsluttet en kontrol, altid huske at sætte dikkerhedsdæksler tilbage på plads, hvor de oprindeligt 
var monteret.  

 

 
Kniv (af) montering  

 
Til inspektion af kniven, knivmonteringen, og knivens skarphed, skal kniven tages af.  

et, og tændrøret, frakoblet.  
niven sidder på plads med et håndtag og to fastspændings plader.  

 
dings plader.  

Ved montering af kniven, først placer bagsiden af fastspændings pladen tilbage 
på knivholderen. Skub de tre ben gennem hullerne i knivholderen.  

Bagefter placeres kniven og den forreste fastspænding plade på Tapperne af 
den bageste fastspænding plade.  

Spænd alt ved at dreje håndtaget på midten af monteringen igen.  
Vær sikker på at alt er sat rigtigt på plads.  

 
 
Kontrol af kniv og kniv montering 
 
Forsigtig:  
For at foretage denne kontrol, skal motoren være slukket, og tændrøret, fjernes. Brug sikkerhedsudstyr  
 

Under drift, kører klingen omkring 1000 slag per minut. Dette betyder, at både kniv og knivmontering er 
genstand for en intens belastning. Dette er en primær årsag til slitage og operatør træthed.  

Af hensyn til at bevare maskinens levetid, og sikkerhed er det vigtigt at kontrollere standen af kniv, og 
knivholder hver gang maskinen bruges.  



niven er anbragt på knivholderen, ved hjælp af to ben. Naturligvis ville det forklare de to huller i enden af 
vingen.  

niven er sikret på benene ved at spænde den fast mod knivholderen med en central bolt og en 
fastspænding plade.  

Regelmæssige stop bør gøres under arbejdet  for at sikre, at den strammende bolt er stadig rigtigt skruet 
på. Denne bolt er blevet lavet, så den kan strammes uden brug af værktøj.  

Afmonter kniven (læs § 11.4.2.5.). Det er vigtigt at kontrollere, om de to ben ikke er slidt ned. Klingen skal 
også kontrolleres for at sikre, at hullerne i eden af kniven ikke bliver ovalt.  

Hvis det er nødvendigt, bør pin plade og kniv udskiftes helt. Disse dele købes ved en autoriseret forhandler 
(PIN-plade Varenummer: MPA 01 121 040).  

 at skruen og bolt er ikke beskadiget.Et beskadiget eller snavset gevind kan 
give anledning til manglende spænding og  at monteringen bliver svækket.  

Kontroller og sikre, at kniven ikke udviser nogen tegn på bøjning eller mangler.  
slag i jorden, kan stållegeringen give sig  på nogle områder, hvilket gør knivens tykkelse 

lidt mindre. Hvis klingen bliver mindre end 2 mm tyk, så det skal udskiftes for at undgå brud. 

Kontroller, om kanten af kniven stadig er skarp nok. Hvis kanten er blevet sløv, så skal det slibes før De 
anvender den igen (læs § 11.4.2.7.).  
 
 
Slibning af klinge  
Mens maskinen kører gennem jorden, slår kniven sig vej gennemjorden. Alle former for forhindringer kan 
komme i vejen i denne proces, for ikke at nævne, at kniven også er 
modtagelig for sand og snavs. Som tidligere beskrevet, at modstanden mod 
kniven er et afgørende faktor for en velfungerende maskine. En skarp forkant 
er derfor vigtig..  

kniven regelmæssigt.  
placere kniv armen i transportposition. Sluk altid maskinen.  

t nyt blad vil have en skarp, forkant (den skærende side). Vinklen på forkanten er ca 20 °.  
et slid, vil den skarpe vinkel på de afskårne vil blive afrundet  (1). Hvis dette er bemærkes, så skal 

kniven slibes.  
Afmontering af kniven(læs § 11.4.2.5.).  
 Klemme bladet i en skruestik.  
Kniven kan slibes hjælp af en vinkelsliber.  

 
 
 
Forsigtig:  
Bær altid beskyttelsesbriller til at beskytte øjnene. 

 
Advarsel:  
Gnister vil flyve rundt, når man sliber knivene. De kan starte en brand. Huske på dette, når du vælger 
arbejdsstedet. Slib aldrig knive i nærheden af brændstof eller let antændelige produkter.  
 



Ved slibning af den lille metal fra forkant, kan du igen få en skarp forkant fra 
denne brede kniv. (2)  

Slibningen sker ved at flytte slibeskiven langs forkanten.  
l du kun behøve at lave en lille justering af 

metal, hver gang til at igen få en skarp (1) forkant. Dette vil medføre en meget kort 
slibning hver gang, og du vil altid have den bedst mulige forkant (ELIET anbefaler 
følgende: slib ved hver 10 arbejdstimer)  

slibe på det samme sted i en længere periode af gangen. Dette vil 
skader på kniven, hvilket sker ved opvarmning, og derfor vil det materiale, struktur 
på disse steder forandringer og hårdheden vil falde.  

n eksisterende Skærevinkel forbliver på kniven, når man 
sliber kniven. (3: Forkert knivspids)  

n blive stoppet på grund af en stump 
vinkel (4) eller en afbrydelse af Skærevinkel (5) og en masse kraft vil gå tabt. Alt for 
skarp en skære-vinkel (6,7) vil give anledning (3) til et svækket forkant, og derfor 
bliver levetiden for kniven forkortet (se figur 4, 5, 6 en 7).  
 

Slib de lodrette og (hvis tilstede) den horisontale forkant..  
 
Forsigtig:  
Giv kniven mulighed for at køle ned efter slibning, så du ikke brænder dig på den opvarmede forkant.  
Efter slibning, bør kniven fastmonteres nøje på maskinen (læs § 11.4.2.5.).  

Justere kabler  
Der er måske kabler, der skal justeres, hvis din maskine ikke længere reagerer korrekt, brugeren bør 
kontrollere om kablet er fastmonteret i håndtaget.  
Hvis kniv trækket ikke længere  glat kører til transportposition. 

 Hvis motoren periodisk ikke ønsker at starte. 

 Hvis variatoren på PRO ikke længere reagerer, som det skal.  
 

At få maskinen tilbage i god stand, bør kablerne strammes. 
Denne proces svarer til en stramning af bremser kabler på 
en cykel  

ndtaget.  
 gøres ved at dreje bolten ud  

 
Dernæst drej bolt tilbage på plads ved at dreje på hætten, indtil det er så tæt på håndtaget som muligt.  

 
11.5. Generel smøring behandling  

ELIET er forpligtet til at anvende materialer af høj kvalitet, for at maskiner kan holde til at arbejde ved 
temmelig ekstreme arbejdsvilkår. Af denne grund har særlige smøremidler altid blevet brugt, selv fra det 
øjeblik maskinen kommer fra fabrikken. ELIET anbefaler også at smøre alle dele regelmæssigt. At smøre 
maskinen er relevant, da denne Edge Styler  ofte bliver brugt i ekstreme situationer og støvede forhold.  

 



11.5.1. Smøremidler  
-30 API SF / CC  

-EP2  
  Hængsler  
    Novatio White Supreme fedt  
     Novatio PFT  
    Novatio Clearlube  

 
    
   -U  
 

11.5.3. Grundig smøring ved smøreniplerne 

Edge Styler Std / Pro leveres med 6 smørenipler.  
 hjul  

knivtrækket  
niven, nedenunder  

1 drejelige hjul  
 
For at smøre disse nipler, bør du have en fedtsprøjte til din rådighed. Hvis disse 
ikke er tilgængelige for dig, er der altid mulighed for at besøge en ELIET forhandler 
for vedligeholdelse.  

korrekt smøring af niplerne, først rens dem og fjern alt det gamle fedt.  
Hvis det er nødvendigt, fjern dækslet fra knivtrækket. Smøreniplerne kan også 

fås adgang til ved at skifte kniv, og placere kniven i transportposition og fjern den 
øverste gummihætte.  

  nyt fedt i Smørenippel ved hjælp af en fedt sprøjte   
-EP2.  

sprøjt tryk bør være tilstrækkelig.  
elt overskydende fedt.  

 
11.5.2. Smør hængsler og kontaktpunkter der er udsat for friktion  

Fjern de beskyttende hætter, hvor det er nødvendigt, for at få adgang til alle 
hængsler eller kontaktpunkter der er udsat for friktion (læs § 11.4.2.1.).  

Hvor det er muligt, tag hængslet af.  
-baseret gennemtrængende olie, og lad det sive jævnt ind.  

 alt gammel overskydende fedt af.  
Brug trykluft luft til at slippe af med alle de andre emner i vanskelige opnåelige områder mellem  

hængselsledddene.  
s nyt smøremiddel. Spray smøremiddel i leddene mellem de to 

friktionsbelægninger.  
 til smørelse af hængslerne. For kontaktpunkter udsat 

for friktion, dog Novatio PFT foreslås.  
 af.  

11.3.4. Smøring af lejer  
De fleste af Edge Styler STD / PRO 's Lejerne er lukkede lejer og dermed svært 
at smøre. Lejer, der stadig er let at smøre, er følgende:  

Lejer på drejelige hjul.  
 leje som er tilgængelig ved at fjerne de gummibelægning fra den 

side af dækslet der beskytter knivtrækket.  
Knivtrækkets lejer og rem strammer under beskyttelsen til kniv, transport (§ 

11.4.2.1).  
 



 
Forsigtig:  

Rengør altid maskinen før smøring. Hvis man smører en beskidt maskine vil der tvinge snavs ind i lejerne og 
det vil medfører mere slitage.  

 fjern den beskyttende dæksler (læs § 11.4.2.1.).  
Ren gjorte lejer kræver smøring.  

 lidt MoS2-baseret olie på aksellejerne.  
 

 
Lad lejerne rotere et øjeblik. Hvis lejerne kan gøre dette på egen hånd, når motoren kører, så gør det, så 

længe du er opmærksom for sikkerheden.  
t overskydende fedt.  

 
12. Vinteropbevaring af maskinen  
 
Når maskinen sættes væk i længere tid, anbefales det at følge nedenstående trin:  

en grundigt.  
en et større eftersyn 

 motoren køre, indtil brændstoftanken og karburatoren er 
tømt for brændstof, og motoren standser. Alternativ suges brændstof ud fra motorens tank i en godkendt 
beholder.  

 
 lille mængde af MoS2-baserede olie ind i cylinderen.  

 i startsnoren indtil motoren er ved at tænde for at lade olien komme ind i cylinderkammeret. 
Monter tændrør med fingrene.  

tør alle umalede områder eller hele maskinen med en olieret klud til at beskytte alle metaloverflader.  
kyttet sted. Hvis det er nødvendigt, anbringes et beskyttende 

tæppe (sejldug, for eksempel) over maskinen.  
at regn / vand kan sprøjte på maskinen.  

efaler vi at gemme Edge Styler på et ventileret, tørt og beskyttet sted.  
drig maskinen på et sted, hvor det kunne blive udsat for åben ild.  

Motoren skal køles ned før man dækker den til 
 

  



13. Ekstra udstyr  
 
 
Edge Styler STD: Som ekstra udstyr, kan kantskæreren leveres med en anti-afvigelse 
disk, som støtte i betjening af maskinen. Denne disk skal installeres af forhandleren, 
Det vil være nødvendigt at tage hele akslen ud. Når forhandleren gør dette elimineres 
risikoen for at bøje aksler og skade transmission boksen.  
 

 

 

 

Kniv til nedlægning af kabel til Robomower WD 5 CM - BU 104 104 202 

 Dette er en kniv, der bruges til at foretage en automatisk afgrænsning på en dybde på 
5 cm. Dette blad går sammen med valgfri ledningsføring kit.  
 

Kniv til nedlægning af kabel til Robomower WD 7 CM -  BU 104 104 203  

Dette er en kniv, der bruges til at foretage en automatisk afgrænsning på en dybde på 
7 cm.  

 

Standard Kniv TYPE 1V WD 2 CM BU 104 100 100  

Dette er en kniv, der bruges til kanten af græsplænen. Dette blad vil skære den 
vertikale og horisontale kant af plænen. Vingeudvidelse på kniven sikrer, at den 
afskårne græskant bliver omdirigeret og kastet til side. Arbejds dybde 2 cm  

 

Standard Kniv TYPE 2V WD 4 CM BU 104 100 200  

Dette er en kniv, der bruges til kanten af græsplænen. Dette blad vil skære den 
vertikale og horisontale kant af plænen. Vingeudvidelse på kniven sikrer, at den 
afskårne græskant bliver omdirigeret og kastet til side. Arbejds dybde 4 cm  

 

Standard Kniv TYPE 3V WD 6 CM BU 104 100 300  

Dette er en kniv, der bruges til kanten af græsplænen. Dette blad vil skære den 
vertikale og horisontale kant af plænen. Vingeudvidelse på kniven sikrer, at den 
afskårne græskant bliver omdirigeret og kastet til side. Arbejds dybde  6 cm  
 
 

VINKLET KNIV TYPE 1V WD 2 CM BU 104 103 100 Dette er en kniv, der bruges til at 
skabe ekstra plads mellem en terrasse og græsplænens kant. Den lodrette del af 
kniven glider langs foden af terrassen og fjerner den ujævne kant fra plænen. Arbejds 
dybde 2 cm  



VINKLET KNIV TYPE 2V WD 4 CM BU 104 103 200 Dette er en kniv, der bruges til at skabe 
ekstra plads mellem en terrasse og græsplænen kant. Den lodrette del af kniven glider langs 
foden af terrassen og fjerner den ujævne kant fra plænen. Arbejde dybde 2 cm  

 

VINKLET KNIV TYPE 3V WD 6cm BU 104 103 300 Dette er en kniv, der bruges til at skabe 
ekstra plads mellem en terrasse og græsplænen kant. Den lodrette del af kniven glider langs 
foden af terrassen og fjerner den ujævne kant fra plænen. Arbejde dybde 2 cm  

 

LIGE KNIV WD 4 CM BU 104 101 100 Dette er en kniv, der anvendes til af lodrette snit, ofte for 
at gøre en forskel mellem terrassen og græsplænen igen. Arbejde dybde 2 cm  

 

 

RENSE KNIV EDGE STYLER WD 3 CM BU 104 104 100 Denne kniv er særdeles velegnet til 
arbejde omkring kanterne af terrasser og gangstier. Den tager et spadestik og løfter det væk fra 
jorden. Arbejde dybde 3 cm 

 

 

U-KNIV 35 mm WD 5 CM BU 104 102 100 Dette er en kniv, der er bedst egnet til at lave en rende 
 eventuelt til nedlægning af kabler eller vandingsslangera-ring netværk i græsplænen. Græsset 

som er skåret væk kan placeres tilbage i hullet, således at det ser ud som om det aldrig var sket. 
Arbejde dybde 2 cm / bredde 3,5 cm  
 
U-KNIV 50 MM WD 5 CM BU 104 102 200 Dette er en kniv, der er bedst egnet til at lave en rende 
 eventuelt til nedlægning af kabler eller vandingsslangera-ring netværk i græsplænen. Græsset 

som er skåret væk kan placeres tilbage i hullet, således at det ser ud som om det aldrig var sket. 
Arbejde dybde 5 cm / bredde 5 cm  

 
Standard Kniv TYPE 4V WD 8 CM BU 104 100 400 Dette er en kniv, der bruges til kanten af 
græsplænen. Dette blad vil skære den vertikale og horisontale kant af plænen. Vingeudvidelse på 
kniven sikrer, at den afskårne græskant bliver omdirigeret og kastet til side.                              
Arbejde dybde 8 cm  

 
Standard Kniv TYPE 5V WD 10 CM BU 104 100 500 Dette er en kniv, der bruges til kanten af 
græsplænen. Dette blad vil skære den vertikale og horisontale kant af plænen. Vingeudvidelse på 
kniven sikrer, at den afskårne græskant bliver omdirigeret og kastet til side.                              
Arbejde dybde 10 cm 

  
GOLF BUNKER KNIV -WD130/150 BU 104 103 400 Dette er en kniv til kantskæring omkring en 
golf bunker. Dette blad vil skære den vertikale og horisontale kant af plænen. Vingeudvidelse på 
kniven sikrer, at den afskårne græskant bliver omdrigeret og jorden kastet til side. Arbejde dybde 
13 cm  
 
 



 
 
14. Risikoanalyse  
 
Nedenfor finder du en liste over de farer og risiko, der er knyttet til at bruge Edge Styler. Denne liste er blot 
en sammenfatning og er ikke fyldestgørende. Når man arbejder med en maskine, som udgør potentielle 
farer, bør forsigtighed udøves under alle omstændigheder. Du eliminerer faren, hvis du handler ansvarligt, er 
opmærksom på alle de potentielle farer. Noter dig de farer, der er beskrevet i manualen, og hold 
sikkerhedsforanstaltninger i tankerne. Undlade at gøre det der vil være farligt for både dig og dine 
omgivelser.  

altid  holdes på sikker afstand.  
 af sikkerhedsskærme der er forbundet med roterende dele, kan medføre en risiko for knoglebrud, 

eller afrivning af fingre eller andre lemmer.  
Når motoren kører kan det også medføre en risiko for afrivning af fingre eller andre lemmer.  
Der er risiko for skader eller blive klemt inde mellem håndtaget og en hindring og samtidig bevæge sig i 

frem eller tilbage retning.  
kan være på grund af usikre transport.  

Fysiske skader kan opstå, når der køres på et undrlag, som ikke kan klare vægten af maskinen.  
 man trækker kabelet væk fra tændrøret, mens motoren er tændt.  

varme fra motoren kan forårsage brandsår  
Skidtophobning omkring udstødningen eller dårlig rengøring af motoren skaber en brandfare.  

er også en brandfare.  
Kraftig indånding af benzin dampe kan forårsage forgiftning.  
Kraftig indånding af udstødningsgasser kan forårsage forgiftning.  

 man indånder støv partikler forsaget af brug af 
maskinen 

Støjskader kan opstå, når de korrekte ørepropper eller høreværn ikke anvendes under drift.  
man udsættes for høj lyde i længe tid uden at 

holde pause 

Ryg problemer ved at løfte maskinen på en uansvarlig måde.  
 

  



15. Garanti betingelser  
 
Kære kunde,  
Vi takker dig for, at købe et ELIET produkt. Tillykke med dit køb af denne maskine, som vi er sikker på 
opfylde dine forventninger og din behov i de kommende år. På ELIET, gør vi alt for at sikre, at vores 
produkter fungerer korrekt. Derfor er dit produkt berettiget til en to års garanti.  
Hvad er garantien?  
På ELIET, har vi strenge kvalitetskrav regler for design og produktion af produkter. Prioriteringen af disse 
regler er at sikre en lang levetid og varig sikkerhed. Det er grunden til ELIET, vi er villige til at reparere uden 
omkostninger skjulte mangler eller fejl under hele indkøringsperiode (alias garantiperioden), forudsat at den 
foreskrevne procedure er fulgt.  

 
Garanti betingelser  
ELIET garanti forpligtelser for nye maskiner, er underlagt følgende betingelser.  
I. Garantiperiode  
Garantiperioden starter den dag, hvor forhandleren leverer maskinen til kunden (højst en uge efter købet), 
og udløber:  

 
 

eller 100 driftstimer i privat eller i professionel brug. For at være berettiget til at få garanti 
opfordres kunden til at registrere den nyindkøbte maskine med ELIET. Du skal udfylde registreringen kortet 
online på Eliet's webiste: www.eliet.eu. Hvis du ikke har adgang til internettet, skal du udfylde vedlagte 
registreringskort i sin helhed og returnere det til ELIET.  
 
II. Hvad er dækket af garantien?  

Dele der ikke omfattet af garantien betingelser: (såsom knive, lejer, remme, kæder, tandhjul, dæk, pærer, 
sikringer, osv.).  

Hvis fejl er forårsaget af forkert brug, forsømmelse eller følgeskader af en ekstern kilde (falde, skærver, 
fremmedlegemer, ulykke).  

er forårsaget af mangelfuld vedligeholdelse af maskinen, som ikke er i overensstemmelse med de 
foreskrevne periodiske vedligeholdelser.  

hvis du ikke bruger ægte Eliet service dele.  
inger til den oprindelige udformning af maskinen.  

ninger, der er 
beskrevet i denne manual.  

er når garantien perioden er udløbet.  
For alle problemer i forbindelse med motoren, kan du kontakte et autoriseret serviceværksted af motorens 
fabrikant.  
 
III.Procedure  

Trin 1: På tidspunktet for købet, skal kunden registrere hans / hendes køb online ved at udfylde 
registreringen kortet på www.eliet.eu. Desuden bør det vedlagte registreringskort være afsluttet i sin helhed 
på dagen for købet. Den første del af skemaet skal afleveres til ELIET inden for en måned. Kunden skal 
opbevare alle de resterende dele af kortet sammen med købsfakturaen for varigheden af garantiperioden.  

hed, skal kunden have dette bekræftet af den autoriserede ELIET forhandler. 
Hvis forhandleren mener, at der er en fabriksfejl, kan forhandleren gøre garantien gældende under 
specificerede vilkår.  

ansøgning. Eksemplarer af 
denne garanti ansøgning er til rådighed for forhandlerne på ELIET eller endog på en importør / agent.  

Trin 4: Derefter bestiller forhandleren de dele der er nødvendige for at udføre reparationer. Dernæst faxer 
forhandleren ordresedlen sammen med den udfyldte garanti og en kopi af registreringens kortet.  



Garantibeviset skal hæftet til købsfakturaen og sendt til ELIET eller en importør / agent for ELIET.  
-og betalings-ling 

betingelser.  
 afdeling men ikke før fremvisning af 

garantibevistet. ELIET forbeholder sig ret til alene at afgøre, om kundens har overholdt betingelserne for 
gyldigheden af denne garanti, nemlig 1 år eller 2 år. Defekte komponenter bliver ELIET ejendom.  

Trin 8: Når et garantikrav findes at være gyldig, vil ELIET kredit garantidelene. Kunderne aldrig være 
berettiget til at ansøge om refusion af udgifter til arbejdskraft.  
 
 
IV. I tilfælde af skader forårsaget af transport  

ici bæres af kunden. Det følger heraf, at ELIET varmt anbefale at 
kontrollere de varer, for skader ved ankomsten.  

speditionsfirma sætter sin underskrift ud for skader på din kopi.  

acceptere noget ansvar.  
og en skrivelse med angivelse af 

din klage.  

foretaget undersøgelsen.  
 
 
 

 


