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EU - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 

 
 

 

 
 

 

Vi, 

Redexim Handel- en Exploitatie Maatschappij B.V.  

Kwekerijweg 8 

3709 JA Zeist, The Netherlands 

 

erklærer, at denne "EU - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING" er udstedt under 
vores eneansvar og tilhører følgende produkt: 

 

SPEEDSEED WALK BEHIND  MED MASKINNUMMER, SOM ER ANGIVET PÅ 
MASKINEN OG I DENNE MANUAL, 

 

som denne erklæring vedrører, er i overensstemmelse med bestemmelsen i: 

2006/42/EC Machinery Directive 

og med standarderne: 

• ISO 12100-1:2010 Safety of machinery - General principles for design - Risk 
assessment and risk reduction 

• ISO 13857:2019 Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones 
being reached by upper and lower limbs 

• EN 13684:2018 Garden equipment - Pedestrian controlled law aerators and scarifiers 

 

Zeist, 03-01-2022 

 

C.H.G. de Bree 

Redexim Handel- en Exploitatie Maatschappij B.V. 
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UK - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 

 
 

 

 
 

 

Vi, 

Redexim Handel- en Exploitatie Maatschappij B.V.  

Kwekerijweg 8 

3709 JA Zeist, The Netherlands 

 

erklærer, at denne "UK - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING" er udstedt under 
vores eneansvar og tilhører følgende produkt: 

 

SPEEDSEED WALK BEHIND  MED MASKINNUMMER, SOM ER ANGIVET PÅ 
MASKINEN OG I DENNE MANUAL, 

 

som denne erklæring vedrører, er i overensstemmelse med bestemmelsen i: 

S.I. 2008 No. 1597 HEALTH AND SAFETY The Supply of Machinery (Safety) 
Regulations 2008 

og med standarderne: 

• ISO 12100-1:2010 Safety of machinery - General principles for design - Risk 
assessment and risk reduction 

• ISO 13857:2019 Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones 
being reached by upper and lower limbs 

• EN 13684:2018 Garden equipment - Pedestrian controlled law aerators and scarifiers 

 

Zeist, 03-01-2022 

 

C.H.G. de Bree 

Redexim Handel- en Exploitatie Maatschappij B.V. 
 

FORORD 
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Tillykke med anskaffelsen af denne Speedseed Walk Behind. Med henblik på sikker og 
langvarig brug af maskinen er det nødvendigt, at brugervejledningen læses og forstås. 
Uden fuldstændigt kendskab til indholdet, kan man ikke arbejde sikkert med maskinen. 
 
På næste side beskrives først de almene sikkerhedsinstrukser. Enhver bruger skal have 
kendskab til dem og følge dem. Herefter er der et registreringskort, som skal returneres, så 
senere reklamationer kan afvikles. 
 
Brugervejledningen indeholder mange instruktioner, som er nummereret i rækkefølge. Man 

skal følge denne rækkefølge. Et  betyder, at der er tale om sikkerhedsinstruktioner. En 

, at der er tale om et tip og/eller en bemærkning. 
 
Al information og alle tekniske specifikationer er de nyeste på tidspunktet, hvor dette 
dokument blev publiceret. Designspecifikationer kan ændres uden varsel.  
 
Dette dokument er en oversættelse af den oprindelige brugsanvisning. 
Den oprindelige brugsanvisning (på hollandsk) kan rekvireres på forlangende 
 
 

GARANTIBESTEMMELSER 

DENNE SPEEDSEED WALK BEHIND LEVERES MED GARANTI MOD MATERIALEFEJL. 
GARANTIEN GÆLDER FOR EN PERIODE PÅ12 MÅNEDER, REGNET  FRA KØBSDATOEN. 
FOR SPEEDSEED WALK BEHIND GARANTIER GÆLDER BESTEMMELSERNE I “GENERAL 
CONDITIONS FOR SUPPLY OF PLANT AND MACHINERY FOR EXPORT, NUMBER 188”, SOM 
ER PUBLICERET UNDER UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE'S 
AUSPICIER. 
 

REGISTRERINGSKORT 

 
Til egen information bedes nedenstående tabel udfyldt: 

 

 
Serienummer  maskine 

 

 
Forhandlernavn 

 

 
Købsdato 

 

 
Bemærkninger 
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!     SIKKERHEDSINSTRUKSER       ! 

 

 

     Fig. 1 
 

      

 
Speedseed Walk Behind er designet med henblik 
på sikker brug. Maskinen kan kun bruges sikkert, 
hvis de i vejledningen beskrevne 
sikkerhedsinstrukser nøje følges. 
Læs og forstå (Fig. 1) vejledningen, før Speedseed 
Walk Behind tages i brug. 
Hvis maskinen ikke bruges, som beskrevet i 
vejledningen, kan det resultere i personskade 
og/eller beskadigelse af maskinen. 

 

 
 
(1) Denne Speedseed Walk Behind er kun beregnet til bearbejdning af græsplæner 

eller områder, hvor der skal gro græs. 
 
Enhver anden brug betragtes som uhensigtsmæssig brug. Fabrikanten bærer ikke 
nogen form for ansvar for heraf følgende skade; alle risici herved er for brugerens 
regning. 
Under kyndig brug hører også udførelse af de af fabrikanten foreskrevne brugs-, 
vedligeholdelses- og reparationsanvisninger. 
 
Før Speedseed Walk Behind bruges, skal man inspicere området, der skal 
behandles. 
Løse forhindringer skal fjernes, og uregelmæssigheder undgås. 

 
(2) Denne Speedseed Walk Behind er produceret i henhold til de nyeste teknikker og 

er sikker at bruge. 
 

Hvis maskinen bruges, vedligeholdes eller repareres af ukyndige personer, 
indebærer det risiko for personskade for både brugeren og andre. Det skal 
undgås! 
 

(3) Alle personer, som af ejeren er blevet bedt om at betjene, vedligeholde eller 
reparere Speedseed Walk Behind, skal have læst og fuldstændigt forstået 
betjeningsvejledningen, og især kapitlet Sikkerhedsforskrifter. 

 
Brugeren bærer ansvaret for en sikker Speedseed Walk Behind kombination. 
Det hele skal testes for støj, sikkerhed, risici og brugervenlighed. Endvidere skal 
der udfærdiges brugerinstruktioner. 

 
(4) Brugeren har pligt til, før han/hun tager Speedseed i brug, at kontrollere den for 

synlige beskadigelser og defekter. 
Ændringer på Speedseed Walk Behind (herunder funktionen), som kan påvirke 
sikkerheden, skal straks afhjælpes. 
Af hensyn til sikkerheden er det principielt ikke tilladt at ændre på eller udvide 
Speedseed Walk Behind, medmindre fabrikanten har godkendt det. 
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Hvis der er blevet udført ændringer på Speedseed Walk Behind, er den 
nuværende CE-markering ugyldig, og den, der har udført ændringerne, skal selv 
sørge for en ny CE-markering. 

  
 
Før enhver ibrugtagning skal Speedseed Walk Behind kontrolleres for 
løstsiddende bolte/ møtrikker/ dele. 
 
Hvis forefindes, skal de hydrauliske slanger jævnligt kontrolleres og eventuelt 
udskiftes, hvis de er beskadigede eller viser tegn på at være slidt op. De nye 
slanger skal opfylde fabrikantens tekniske krav. 
 
Før der udføres arbejde på et eventuelt hydraulikanlæg, skal det altid gøres 
trykløst. 
 
Hvis der mangler afskærmninger og/eller sikkerhedsetiketter, må Speedseed 
Walk Behind ALDRIG bruges. 
 
Kryb ALDRIG ind under Speedseed Walk Behind. 
Om nødvendigt vippes Speedseed Walk Behind op. 
 
Ved vedligeholdelse, justering og reparation skal Speedseed Walk Behind 
blokeres, så den ikke kan falde ned/ køre væk/ skride væk. 
 
Ved vedligeholdelse, justering og reparation skal motoren altid slukkes, og hvis 
der er en nøgle, skal den tages ud (Fig.2) 

 
 

    
                                                                                                Fig. 2 

      
 

Af hensyn til maskinens og brugerens sikkerhed, må der til vedligeholdelse eller 
reparation kun bruges originale Speedseed Walk Behind reservedele. 
 
Reparationer på Speedseed Walk Behind må kun udføres af autoriseret teknisk 
personale. 
 
Alle reparationer bør noteres i en oversigt. 
 

(5) Ud over anvisningerne i denne brugervejledning skal også generelt gældende 
sikkerhedsforskrifter og arbejdstilsynets bestemmelser overholdes. 
 

Ved brug på offentlig vej skal man overholde færdselsloven. 
 
Transport af personer er ikke tilladt! 
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Brug ikke Speedseed Walk Behind når det er ved at være mørkt, i kraftig regn/ 
storm eller på hældninger på over 20 grader. 
 

(6) Før arbejdet påbegyndes, skal alle personer, som skal betjene Speedseed Walk 
Behind, have kendskab til alle funktioner og betjeningselementer. 

 
Før der køres, skal man kontrollere, at der er godt overblik både tæt på og på 
længere afstand. 
 
På begge sider af Speedseed Walk Behind er der på siden og skærmen (Fig. 6) 
sikkerhedsetiketter (Fig. 3,4,5) med samme betydning. Disse etiketter skal altid 
være synlige og let læselige, og de skal udskiftes, hvis de er beskadigede. 
 
Når maskinen er i brug, må der IKKE være personer i farezonen i nærheden af 
Speedseed Walk Behind, fordi der er risiko for personskade på grund af 
bevægelige dele (Fig. 3). 

                  
                                                  fig.3                                   fig.4 
 
Hold mindst 4 meters afstand 
 
 

Vær korrekt klædt på til arbejdet. Brug sikkerhedssko, lange bukser, langt hår bindes 
op og intet løstsiddende tøj. 
Brug de fornødne personlige værnemidler ifølge arbejdstilsynets bestemmelser. 

 

 Fig. 5 
 
Brug certificeret høreværn ved brug af maskinen! (Fig. 5) 
 
 
 
 

(7)       Placering af sikkerhedsetiketter. (Fig. 6) 
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Fig. 6 
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1.0 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

 

Model Speedseed Walk Behind 

Arbejdsbredde 600 mm (23.6”) 

Arbejdsdybde 5 mm - 20 mm (0.2” - 0.8”)  

Så-hastighed 

 

Max. 5 km/t (3.1 mph) 

 

Vægt 210 Kg (463 lbs) 

 

Så hul afstand Firkant 30 mm (1.18”) 

 

Antal huller pr. kvadratmeter 990 

Motor 

 

Briggs and Stratton 6.5 HP 

Bagaksel Differentialeaksel  

Indhold frøbeholder 

 

75 l. (2.6 cu.ft.)  

Maksimal kapacitet 
(Teoretisk ved max. hastighed  

5 km/t (3.1mph) og enkelt pass.) 

3000 m2  (32292 ft2)  

Såtæthed pr. 100 m2  

(1076.4 ft2 ) 

Fine frø: 0,2 -2,8 kg (0.44 – 6.17 lbs) 

Grove frø: 0,2 – 4 kg (0.44 – 8.82 lbs.) 

Dimensioner for transport         L x B x H 

1.650 x 1.100 x 1.000 mm 

 65” x  43,3” x  39.4” 

Olie motor SAE 30 

Dæktryk  1 – 2 Bar (14.5 – 29 Psi) 

Standarddele Vejledning. 

Frøbeholder 

Emissioni di rumore *  
Misura ponderato secondo ISO 
4781 e EN 13684: 2004 + A3: 
2010) 

Dell'emissione ponderato livello di LpAd di pressione 
sonora misurata in posizione di lavoro re. 20 Pa: 91 dB 
Incertezza KpA: 2 dB 

 Ponderata A livello di potenza sonora misurata in 
posizione di lavoro LwAd re. 1pW: 99 dB 
Incertezza KWA: 2 dB 

Emissione di vibrazioni mano-
braccio * (di misura secondo la 
norma EN 12069 e EN 13684: 
2004 + A3: 2010) 

Mano-braccio-Vibrazione ahv: 1,4 m / s2  
Incertezza K: 0,2 m / s2 

 
* Nota: valori di emissione sia per il suono e le vibrazioni sono determinati in condizioni di 
riferimento, come descritto nella norma EN 13684. In pratica l'emissione (o meglio: 
l'esposizione parziale) forse differente a causa di condizioni e circostanze specifiche. dati di 
emissione sono destinati principalmente per il confronto tra macchine diverse e possono 
essere utilizzati come indicazione per l'esposizione parziale, ma con validità limitata. 
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2.0 GENEREL BESKRIVELSE 
 
Speedseed Walk Behind er en såmaskine, som bruges til alle fine græsplæner. Maskinen 
har en nålevalse og en børste bag på maskinen. 

 

3.0 FØRSTE INSTALLATION – TAGE MASKINEN AF PALLEN 
 
Speedseed Walk Behind er placeret horisontalt på pallen (1), delvis monteret. 
Før maskinen tages af pallen, skal man først montere betjeningsgrebet (2), kabler (3) og 
betjeningsgrebene til børste (4) og frø-gennemføring (5). Se reservedelsmanualen for korrekt 
montering.  
 

3

1

2

4

3

5

 
Fig.7 

 
Nedenfor er beskrevet, hvordan pallen fjernes, og maskinen sættes vandret på jorden (se 

Fig.7): 
 

 !! KRAVL ALDRIG IND UNDER MASKINEN !! 
 

1. Fastgør et kabel i begge sider af maskinen i hullerne i rammen, som er beregnet til det. 
 

  Kontrollér at kablet/kranen/hejseværket kan løfte mindst 400 kg (880 lbs). 
 

2. Løft maskinen af pallen (1). 
3. Træk pallen (1) ud under maskinen. 
4. Sænk maskinen kontrolleret og roligt indtil den står fuldstændig på jorden. 
 

  !! Forsigtig: Hold afstand; maskinen kan glide !! 
 

5. Kontroller motorolien. Om nødvendigt fyldes der olie på. 
6. Fyld benzintanken. 

 !! Sørg for, at Speedseed Walk Behind er rigtigt blokeret, så den ikke kan 
flytte sig!! 
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4.0 INDSTILLING AF NÅLEVALSENS ARBEJDSDYBDE 

 

 
Fig.8 

 
Nålevalsens arbejdsdybde kan indstilles foran på maskinen ved at dreje på spindelen. 
 
Det gøres på følgende måde: (se fig.8) 

 

 !! Sørg for, at Speedseed Walk Behind er rigtigt blokeret, så den ikke kan flytte sig !! 

 !! Sluk for Speedseed Walk Behind, før der justeres !! 
 

1. Udløs spindelen. 
2. Drej spindelen til den ønskede indstilling. 
3. Lås spindelen. 

 
Maskinen må ALDRIG indstilles sådan, at det kan beskadige overfladen, der skal 
bearbejdes. 
 

 ! VIGTIGT!   
 

Før maskinen sættes i gang, skal man statisk kontrollere arbejdsdybden på 
overfladen, der skal bearbejdes! 
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5.0 INDSTILLING AF FRØ-DOSERING 

Dosering af frø kan indstilles bag på maskinen. (se fig.9)  
 

5

4 3

2

1

 
Fig.9 

Frø-doseringen indstilles på følgende måde: (se fig.9) 
 

 !! Sørg for, at Speedseed Walk Behind er rigtigt blokeret, så den ikke kan flytte sig !! 

 !! Sluk for Speedseed Walk Behind, før der justeres !! 
 

1. Anbring slæden (1) under frø-udføringsåbningen under maskinen. 
2. Drej grebet (2) for at bevæge skydelåget (3) frem og tilbage. 
3. Løsn vingemøtrikken på doseringsskiven (4). 
4. Drej nu på doseringsskiven (4) og indstil den ønskede værdi, som er markeret på 

doseringsskiven (4). 
5. Stram vingemøtrikken på doseringsskiven (4) til. 
6. Drej grebet (2), til doseringsskiven ligger helt mod anslaget (5). 
7. Kontroller derefter, om den ønskede mængde frø er indstillet korrekt. Det gøres 

på følgende måde: 
Kør 10 meter frem og stop maskinen. Mængden af frø fra slæden (1) ganges nu 
med 16,6 for at beregne mængden pr. 100 m2 / 1000 ft2. 

 
Om nødvendigt gentages dette for at nå frem til den rigtige mængde frø. 
 
Tabel 1 viser mængden pr. 100 m2 / 1000 ft2. 
 
Værdi Bentgrass Kentucky Bluegrass Ryegrass 

Kg/100m2 Lbs/1000ft2 Kg/100m2 Lbs/1000ft2 Kg/100m2 Lbs/1000ft2 
0       

10       

20       

30       

40       

50       

60       

70       

80       
Tab.1 

 
Afhængigt af forholdene kan doseringerne i tabel 1 godt afvige en smule. 
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6.0 TRANSPORT AF SPEEDSEED WALK BEHIND 

 

1

2

 
Fig.10 

 
Maskinen transporteres på følgende måde (se Fig. 10): 
 

 !! Sørg for, at Speedseed Walk Behind er rigtigt blokeret, så den ikke kan flytte sig !! 

 !! Sluk for Speedseed Walk Behind, før der justeres !! 
 

8. Træk grebet (1) til børsten bag på maskinen op, så børsten klappes op. 
9. Drej spindelen (2) foran på maskinen, så maskinen vipper bagover, og nålevalsen 

løftes op fra jorden. 
 
 
 

7.0 GENERELT OM BRUG AF SPEEDSEED WB 
 
Når Speedseed Walk Behind bruges, bør man gøre, som beskrevet nedenfor. 

 

• Et areal kan bearbejdes 2 eller 3 gange, så man opnår en tættere plæne. 

• Lav ikke skarpe sving. 

• Hvis man kører ind i en hård genstand (sten eller lignende), kan nålevalsen 
beskadiges, f.eks. i form af grater. Man kan forsøge at file en sådan grat væk, eller 
man kan blive nødt til at udskifte nåle-elementet. 

 
 

 
 

 

8.0 BRUG AF SPEEDSEED WALK BEHIND 
 
Før Speedseed Walk Behind kan bruges på et areal, skal man tjekke følgende: 
 

1. Er der løse genstande på arealet? Fjern dem først. 
2. Er der hældninger? Der må ikke arbejdes med maskinen på hældninger på over 

20 grader. 
Kør altid oppefra og ned. 

3. Er der risiko for rundtflyvende ting som f.eks. bolde, der kan distrahere brugeren 
af maskinen? Hvis der er det, må Speedseed Walk Behind IKKE bruges. 
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4. Er der hårde genstande i jorden? Hvis der er det, skal man bruge Speedseed 
Walk Behind ved lav hastighed og eventuelt justere arbejdsdybden. 

5. Er der risiko for, at maskinen kan synke i eller glide? Hvis der er det, skal man 
udsætte arbejdet, til forholdene er bedre. 

6. Hvis jorden er våd, skal man udsætte arbejdet, til jorden er tilstrækkelig tør. 
7. Et areal kan bearbejdes flere gange i samme eller forskellige retninger, så man 

opnår en bedre tilsåning. 
 

9.0 START/STOP PROCEDURE 
 

1 2

 
Fig.11 

 
Før tilsåningen kan påbegyndes, bør man kontrollere maskinen på følgende punkter: 
 

 !! Sørg for, at Speedseed Walk Behind er rigtigt blokeret, så den ikke kan flytte sig !! 

 !! Sluk for Speedseed Walk Behind, før der justeres !! 
 

• Kontroller så-elementerne for beskadigelser, og reparer om nødvendigt. 

• Kontroller, om fremdriftsmekanismen fungerer korrekt. 

• Kontroller dæktrykket. 
 

START TILSÅNINGEN. 
 
Startproceduren er MEGET vigtig. Hvis denne procedure ikke udføres, som beskrevet 
nedenfor, kan maskinen beskadiges alvorligt. Proceduren er som følger. (se fig.11) 
 

1. Hæld frø i frøbeholderen. 
2. Indstil den ønskede frødosering ved hjælp af doseringsenheden (se kap. 5.0) 
3. Kør til det sted, hvor der skal begyndes. 
4. Indstil arbejdsdybden. (se kap. 4.0) 

 

 !! Brug de fornødne personlige værnemidler !! 
 

5. Start motoren ved lave omdrejninger. 
(Motoren startes som beskrevet i den medfølgende manual til motoren) 

6. Sæt maskinen i gang ved at trække køregrebet (1) ind mod styrestangen. 
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7. Tryk gashåndtaget (2) ned og begynd med en hastighed på ca. 3 km/t (1.9mph) 
8. Hastigheden øges ved at trykke gashåndtaget længere ned. 

 

 !! Lad maskinen bestemme hastigheden. Forsøg ikke at skubbe maskinen frem 
eller bremse den, fordi det kan beskadige både maskinen og overfladen !! 

STOP TILSÅNING 

 
1. Træk gashåndtaget (2) op og sænk hastigheden til ca. 3 km/t (1.9mph) 
2. Slip køregrebet (1), så fremdriftsmekanismen afbrydes, og maskinen stopper. 
3. Træk gashåndtaget (2) helt op, så motoren kører ved lave omdrejninger 
4. Kør hen til det næste sted og begynd igen som beskrevet, eller sluk motoren. 

 

 !! Man SKAL VIRKELIG GØRE, som beskrevet ovenfor !! 
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10.0 FEJLFINDING (PROBLEMANALYSE) 

Problem Mulig årsag Løsning 
 

Der spildes frø fra 
frøbeholderen. 

Udføringsåbning for stor. 
 
 
Lækage side justeringsplade 
så-revne. 

Frø-udføringsåbning justeres på 
ny. 
 
Tilklæbes / Tilkittes. 
 
 

Maskine kommer ikke dybt 
nok. 
 

Overflade for hård. 
 
For meget filt i øverste lag. 
 
For lidt vægt. 
 

Belufte/vande. 
 
Fjern filt. 
 
Påfør ekstra vægt. 

Knasende lyde, når maskinen 
er i gang. 
 

Slidte lejer. 
 

Udskift lejer. 

Maskine kommer ikke i gang. Kileremme glider. 
 
 
Kileremme svedne. 
 
Defekt i mekanisk 
fremdriftsmekanisme. 
 

Kileremme strammes og/eller 
strammerulle justeres. 
 
Udskift kileremme. 
 
Reparer / udskift dele. 
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11.0 VEDLIGEHOLDELSE 

 

Tidsskema Kontrol/ Smørepunkt Metode 
 

Før hver ibrugtagning - Kontroller for løse bolte / 
møtrikker. 

 

- Tilstedeværelse og 
læsbarhed af 
sikkerhedsmærkater. (Fig. 6) 

 

- Stram løse bolte / møtrikker 
med det korrekte moment. 

 

- Udskift dem, hvis ikke til 
stede eller beskadiget. 

 

Efter første 20 arbejdstimer 
(ny eller repareret) 

- Kontroller rullelejer og 
fremdriftsmekanisme. 

- Kontroller for løse bolte / 
møtrikker. 

 

- Kontroller kæders 
spænding. 

- Om nødvendigt udskiftes 
disse dele. 

- Stram løse bolte / møtrikker 
med det korrekte 
moment. 

- Om nødvendigt justeres 
kæder. (se kap. 12.1) 

 

Efter hver 100 arbejdstimer 
eller årligt 

- Kontroller rullelejer og 
fremdriftsmekanisme. 

- Kontroller for løse bolte / 
møtrikker. 

 

- Kontroller kædespænding i 
fremdriftsmekanisme. 

 

- Kontroller slitage af  
       kileremme. 
 

- Kontroller slitage af børste. 

- Drivkæde smøres. 

- Om nødvendigt udskiftes 
slidte dele. 

- Stram løse bolte / møtrikker 
med det korrekte moment. 

 

- Juster kædespænding. Eller 
udskift kæden om 
nødvendigt. 
Om nødvendigt udskiftes 
kileremme. 
 

- Om nødvendigt udskiftes 
børste. 

- Brug en universel kædefedt 
 

 
 

 Se medfølgende vejledning til motoren med hensyn til vedligeholdelse af 
motoren !!   
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11.1 JUSTERING AF KÆDESPÆNDING 
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Fig.12 

 
Speedseed Walk Behind er udstyret med en justerbar spændeblok, som sørger for, at 
kæden holdes stram. 
 
Med tiden slides hele drivlinien og fremdriftsmekanismen. 
Det kan derfor ske, at kæden er for slap og begynder at klapre, så den skal strammes op. 
 
Spændeblokkene justeres på følgende måde (se fig.12): 
 

 !! Sørg for, at Speedseed Walk Behind er rigtigt blokeret, så den ikke kan flytte sig !! 

 !! Sluk for Speedseed Walk Behind, før der fortsættes !! 
 

1. Tag hjulet (2) af. 
2. Fjern alle møtrikker (3) i afskærmningen (4). 
3. Bolten (5) løsnes en smule, så den lige netop ikke er spændt til. 
4. Juster spændeblokken (6) til kædespændingen er korrekt.  
5. Kædespændingen kontrolleres ved at trække i punkt A. Den må kunne bevæges 10 

mm (0.6”) til 20 mm (0.8”). 
6. Stram bolt (5) til. 
7. Sæt afskærmningen (4) på plads og sæt alle møtrikker (3) på og stram dem til. 
8. Sæt hjulet (2) på igen. 

 


