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Trin 1: Tag din Kunz Finish Cut klipper ud af trækassen og stil 
den på et plant underlag. 

 
Trin 2: Drej de forreste hjul ned og spænd hjulstængerne fast. 
De må ikke kunne bevæge sig op og ned frit,- men heller ikke 
være så stramme at du ikke kan stille højden (se senere) 
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Trin 3: Bestem hvilket hjul du vil trække Kunz Finish Cut i 
(normalt det forreste venstre hjul). På dette hjul skal du 
placere forstærkningsbeslaget som vist på billedet. Senere 
monteres trækstangen på dette hjul. 

 
Trin 4: Monter de to baghjul som vist. Hjulene vender til venstre 
i kørselsretningen. De må ikke kunne bevæge sig op og ned i 
beslaget,- men må ikke være så stramme at du ikke kan stille 
højde. 
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Trin 5: Montér vippebeslaget til ATV trækarmen på det hjul hvor 
du trækker klipperen. Vippebeslaget kan bevæge sig. Montér 
trækarmen i vippebeslaget. Du kan skyde den frem og tilbage i 
hullerne eller vende den afhængig af hvordan du trækker. 

 
Trin 6: Find den medfølgende trekant til at måle klippehøjde. 
Den er placeret bag batteriet og bag trekanten er en nøgle til at 
stille højden. 
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Trin 7: Placér klipperen på et plant, fast underlag og aflæs 
klippehøjden på trekanten. 

 
Trin 8: Justér klippehøjden på de 4 bolte ved hvert hjul med 
den medfølgende fastnøgle. Check med trekanten at 
klippehøjden er ens overalt. Du bør klippe i 3.5 til 4 cm (1.6 
inch) 
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Trin 9: Tilslut plus polen på batteriet 

 
Trin 10: Påfyld Motorolie (SAE 30) på motoren før du starter. Se 
den medfølgende Briggs & Stratton manual. Fyld benzin (95 
blyfri) i tanken. 
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Trin 11: Du er nu parat til at slå græs! 
Spænd klipperen for din ATV, træk den ud på græsset. Sæt 
gassen til ca 50%, træk chokeren ud og drej nøglen til start. Når 
motoren kører, trykker du chokeren ind igen. Klip med fuld gas! 
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