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Piktogramillustration og  forklaring

1. Forsigtig – fare

2. Læs brugsanvisningen, før maskinen 
tages i brug første gang!

3. Brug sikkerhedsudstyr til øjne og ører!

4. Brug ikke maskinen i regnvejr, og når 
græsset er vådt.

5. Fjern det genopladelige batteri før 
reparations- og vedligeholdelsesarbejde!

6. Tredjeparter må ikke be� nde sig i 
arbejdsområdet.

7. Bemærk: Miljøbeskyttelse! Denne enhed 
må ikke bortskaff es sammen med 
almindeligt aff ald.

 Indlevér den på en dertil beregnet 
genbrugsstation.

8. Risiko for eksplosion! Batterier må aldrig 
brændes.

9. Undgå at bortskaff e eller nedsænke 
batterier i vand.

10. Batteriet må ikke udsættes for 
temperaturer over 40 ºC.

11. Det genopladelige batteri indeholder 
litium! Defekte genopladelige batterier 
skal indleveres til genbrug!

12. Defekte genopladelige batterier skal 
indleveres til genbrug!

Tekniske speci� kationer

Driftsspænding  40 V DC

Rotationshastighed n0  7200 min-1

Klippeområde  Ø 30 cm

Batteritype  Li-Ion 40 V / 2,5 Ah / 90 Wh

 R3-360-AH-U-02

Oplader 

 R3-360-3A-02 hurtig oplader

 R3-360-1A-02 standardoplader

Maks. driftstid (tomgang) 

 ca. 35 min

Vægt  3,38 kg

Lydtryk (iht. EN 50636-2-91) 

 80 dB(A) [K 3,0 dB(A)]

Vibration på håndtaget (iht. EN 50636-2-91) 

 < 2,5 m/s2 [K 1,5 m/s2]

Maskinen overholder sikkerhedsklasse III.

Der tages forbehold for tekniske ændringer.
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Oplysninger om støjemission iht. den 
tyske produktsikkerhedslov (ProdSG) og 
maskindirektivet:

Lydtryksniveauet på arbejdsstedet kan 
overstige 80 dB(A). I så fald skal operatøren 
bruge ørebeskyttelse (f.eks. høreværn).

  Bemærk: Støjbeskyttelse! Overhold de 
lokale bestemmelser, når enheden bruges.

Anvendelsesformål

Maskinen er udelukkende beregnet til 
klipning af plæner, dvs. plænekanter. Enhver 
anden brug ud over dette, f.eks. klipning af 
buske eller større plænearealer, betragtes 
som forkert brug. Producenten/leverandøren 
er ikke ansvarlig for skader, der skyldes 
en sådan brug. Risikoen påhviler alene 
brugeren.

Korrekt brug inkluderer også, at 
brugsanvisningen samt betingelserne for 
kontrol og vedligeholdelse følges.

Sørg for altid at have brugsanvisningen 
til rådighed i nærheden af det sted, hvor 
maskinen bruges!

Yderligere risici

Selv når enheden bruges korrekt, fore� ndes 
der altid yderligere risici, som ikke kan 
udelukkes. På grund af enhedens type og 
design kan der være følgende potentielle 
farer:

- Kontakt med trådskæringsudstyrets 
ubeskyttede del (skæreskade)

- Kontakt med trimmertråden under brug 
(skæreskade) 

- Kontakt med udslyngede dele fra 
skærehovedet, afskåret materiale og 
andre materialer (skæreskade, skade fra 
stumpt instrument)

- Høretab, hvis det påkrævede høreværn 
ikke bruges under arbejdet (høretab)

- Kontakt med strøm pga. defekt eller 
beskadiget ledning (elektrisk stød)

-  Skadelig emission af skæremateriale og 
skærepartikler.

Hvis du ikke følger anvisningerne i 
brugsanvisningen, kan der forekomme andre 
risici, som skyldes forkert brug.

Produktet er beregnet til brug for personer 
fra 14 år og opefter. Hvis produktet bruges 
af børn fra 8 år og opefter eller af personer 
med begrænsede fysiske, sansemæssige eller 
mentale evner eller med manglende erfaring 
og viden, skal de være under opsyn eller 
informeres om, hvordan enheden bruges på 
sikker vis, så de forstår de mulige farer. Børn 
må ikke lege med enheden. Rengøring og 
vedligeholdelse må ikke foretages af børn 
uden overvågning.

Hold børn under opsyn, så de ikke leger med 
enheden.

Der kan dog stadig forekomme risici på trods 
af de sikkerhedsanvisninger og yderligere 
sikkerhedsbestemmelser, der er angivet i 
brugsanvisningen, f.eks. utilsigtet start af 
produktet. Hvis du ikke følger anvisningerne i 
brugsanvisningen, kan der forekomme andre 
risici, som skyldes forkert brug. 
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Advarsel!

Længere tids brug af værktøj vil udsætte 
brugeren for vibration og stød, som 
kan forårsage Raynauds syndrom eller 
karpaltunnelsyndrom. Denne sygdom 
reducerer håndens evne til at føle og regulere 
temperaturer, forårsager følelsesløshed og en 
følelse af varme og kan beskadige nerve- og 
kredsløbssystemet og medføre nekrose.

Man kender ikke alle de faktorer, der 
forårsager Raynauds syndrom, men koldt 
vand, røgning og sygdomme, som påvirker 
blodkarrene og kredsløbssystemet samt 
kraftig eller langvarig eksponering for 
vibrationer er alle faktorer, der bidrager til 
udvikling af Raynauds syndrom.

Overhold følgende for at mindske risikoen for 
Raynauds syndrom og karpaltunnelsyndrom:

•  Brug handsker, og hold hænderne varme.

• Sørg for, at enheden vedligeholdes 
korrekt. Et værktøj med løse 
komponenter eller med beskadigede 
eller slidte spjæld vil sandsynligvis give 
øget vibration.

•  Hold altid godt fast i håndtaget, men 
sørg for ikke hele tiden at klemme hårdt. 
Hold ofte pause.

Alle de forholdsregler, der er anført ovenfor, 
kan ikke udelukke risikoen for Raynauds 
syndrom eller karpaltunnelsyndrom.

Derfor anbefales det ved længere tids 
brug eller regelmæssig brug at holde øje 
med hænder og � ngre. Søg øjeblikkeligt 
lægehjælp, hvis nogle af ovenstående 
symptomer opstår.

Sikkerhedsanvisninger

 Vigtigt! Læs alle anvisningerne i denne 
brugsanvisning.

Hvis du ikke overholder følgende 
anvisninger, risikerer du elektrisk stød, 
forbrændinger og/eller alvorlig personskade.

Begrebet “elværktøj”, som bruges i det 
følgende, inkluderer både strømdrevet 
værktøj (med netspænding) og batteridrevet 
værktøj (uden strømforsyning).

LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT!

1) Anvisninger vedrørende sikker 
håndtering
a)  Brug sikkerhedsbriller, solide sko med 

skridsikre såler, tætsiddende arbejdstøj 
og ørebeskyttelse (ørepropper eller 
høreværn).

b)  Mindreårige må aldrig bruge en 
elektrisk græstrimmer. Den elektriske 
græstrimmer må aldrig udlånes eller 
udlejes uden, at denne brugsanvisning 
medfølger.

c)  Undgå brug af græstrimmeren, hvis 
andre personer – i særdeleshed 
børn – eller dyr er i nærheden af 
arbejdsområdet.

d)  Arbejd omhyggeligt, og sørg for at være 
opmærksom. Brug kun græstrimmeren 
i dagslys og på steder, hvor der er godt 
udsyn.

e)  Før brug af maskinen skal ledningen 
og forlængerledninger kontrolleres 
for tegn på skader eller slid. Brug ikke 
græstrimmeren, hvis ledningerne er 
beskadiget eller slidt.

f )  Undgå brug af beskadigede ledninger, 
forlængerledninger, sammenkoblinger, 
stik eller skærehoveder.
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g)  Skødesløs brug kan forårsage skader på 

hænder og fødder med de roterende 
skæreelementer. Undgå at tænde 
for enheden, mens hænder eller 
fødder be� nder sig i nærheden af 
skæreelementerne.

h)  Brug aldrig skæreenheder i metal.

i)  Brug kun originale reservedele.

j)  Fjern batteriet, før du kontrollerer, rengør 
eller udfører arbejde på maskinen, eller 
når den ikke er i brug.

k)  Kontrollér regelmæssigt, om 
luftåbningerne på motorhuset er 
tilstoppede, og rengør efter behov.

2) Vedligeholdelse
a)  Hold børn under opsyn, og lad dem ikke 

lege med enheden.

b)  Alt andet arbejde må kun udføres af 
forhandleren. 

c)  Brug aldrig skæreenheder i metal.

d)  Rengør skærehovedet regelmæssigt.

e)  Kontrollér regelmæssigt skærehovedets 
tilstand. Hvis skærehovedets adfærd 
ændres (vibration, støj), skal det straks 
kontrolleres på følgende måde:

 Sluk for græstrimmeren, hold godt fast i 
den, og stop skærehovedet ved at trykke 
det ned mod jorden. Træk derefter stikket 
ud af stikkontakten.

 Kontrollér skærehovedets tilstand 
– kontrollér for revner.

f )  Udskift straks et beskadiget skærehoved 
– også selvom det kun har over� adiske 
revner. Forsøg aldrig at reparere et 
beskadiget skærehoved.

g)  Kontrollér regelmæssigt, om 
luftåbningerne på motorhuset er 
tilstoppede, og rengør efter behov.

h)  Rengør plastdele med en fugtig klud. 
Brug ikke skrappe rengøringsmidler.

i)  Spul aldrig den elektriske græstrimmer!

j)  Opbevar græstrimmeren indendørs på et 
tørt, højt eller a� åst sted og altid uden for 
børns rækkevidde.

3) Generelle anvisninger
1.  Læs brugsanvisningen.

2.  Få forhandleren eller en specialist 
til at vise dig, hvordan du bruger 
græstrimmeren.

3.  Kontrollér før brug af maskinen, at 
batteriet er i god stand og ikke er 
beskadiget. Brug aldrig græstrimmeren, 
hvis skærehovedet er beskadiget.

4.  Brug ikke græstrimmeren 
(kanttrimmeren), hvis den er synligt 
beskadiget eller slidt.

5.  Vigtigt! Fare. Skærehovedet fortsætter 
med at rotere, når der slukkes for 
græstrimmeren (svinghjulseff ekt). 
Hold derfor � ngre og fødder væk, så 
personskade undgås.

6.  Kontrollér før start på arbejdet, at 
græstrimmeren er i god stand og 
fungerer korrekt.

 Vær særligt opmærksom på batteri, knap 
og skærehoved.

7.  Transport af den elektriske græstrimmer, 
f.eks. ved brug på et andet sted: Sluk for 
enheden, og tag stikket ud.

4) Sikkerhedsforanstaltninger ved 
betjening
1.  Sørg for, at beskyttelsesskærmens åbne 

side peger væk fra dig, før du tænder for 
græstrimmeren. 

2.  Brug sikkerhedsbriller, solide sko med 
skridsikre såler, tætsiddende arbejdstøj 
og ørebeskyttelse (ørepropper eller 
høreværn).

3.  Hold altid godt fast i græstrimmeren 
– sørg for, at du altid har god balance og 
står godt fast.
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4.  Vær særlig forsigtig ved arbejde i 

tætbevoksede områder, hvor jorden ikke 
kan ses.

5.  Efterlad aldrig græstrimmeren udendørs i 
regnvejr.

6.  Undgå klipning af vådt græs eller anden 
form for vækst, som er vådt. Brug aldrig 
græstrimmeren i regnvejr.

7.  Vær særlig forsigtig på glatte steder som 
skråninger og ujævn jord.

8.  Arbejd på en lige linje hen over 
skråningen, og vær særligt forsigtig, når 
du vender.

9.  Hold udkig efter skjulte forhindringer 
som f.eks. træstubbe og rødder, så du 
ikke falder.

10.  Undlad at bruge græstrimmeren i dårligt 
vejr, især hvis der er risiko for tordenvejr.

11.  Den elektriske græstrimmer er elværktøj, 
som klipper med høj hastighed. Den 
elektriske forbindelse og skæreværktøjet 
er potentielle farekilder. Derfor kræves 
der særlige sikkerhedsforanstaltninger 
for at reducere risikoen for personskade.

12.  Få forhandleren eller en specialist 
til at vise dig, hvordan du bruger 
græstrimmeren.

13. Hold børn under opsyn, og lad dem ikke 
lege med apparatet.

14.  Denne enhed er ikke beregnet til brug 
for personer (herunder børn) med 
begrænsede fysiske, sansemæssige eller 
mentale evner eller med manglende 
erfaring og/eller viden, medmindre 
de er under opsyn af en person, som 
er ansvarlig for deres sikkerhed, eller 
har fået instruktioner i korrekt brug af 
enheden fra en sådan person.

15.  Sørg for, at alle, der bruger 
græstrimmeren, forstår oplysningerne 
i denne brugsanvisning. Børn og unge 
under 16 år må ikke bruge enheden.

16.  Brugeren er ansvarlig for sikkerheden 
for alle andre personer, der be� nder sig i 
arbejdsområdet.

17.  Du skal være i fysisk form til at kunne 
bruge en elektrisk græstrimmer – 
udhvilet, sund og i god fysisk stand. Hold 
en pause, hvis du bliver træt under brug 
af græstrimmeren. Sørg for aldrig at være 
påvirket af alkohol eller medicin, når den 
elektriske græstrimmer bruges.

18. Skærehovedet med den høje 
hastighed kan gribe fast i sten og andre 
fremmedlegemer og slynge dem ud. 
Sørg for, at tilskuere/børn og dyr er 
mindst 15 m væk fra, hvor du selv står.

 Vigtig meddelelse – så din garanti ikke 
udløber:

 - Hold altid luftindtaget rent.

 - Slå aldrig skærehovedet ned mod et 
hårdt underlag, da du risikerer at miste 
balancen, og motorakslen kan blive 
beskadiget.

5) Korrekt håndtering og brug af 
batteridrevent elværktøj
a)  Sørg for, at der er slukket for enheden, før 

batteriet indsættes. Hvis batteriet sættes 
i tændt elværktøj, kan det medføre 
ulykker!

b)  Brug kun opladere, der er anbefalet af 
producenten, til at oplade batterierne. 
Opladere er normalt beregnet til 
bestemte typer batterier. Hvis de bruges 
sammen med andre typer batterier, er 
der risiko for brand!
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c)  Brug kun batterier, der er beregnet til dit 

elværktøj. Brugen af andre batterier kan 
medføre personskade og brandfare!

d)  Når batterier ikke er i brug, skal du 
undgå, at de kommer i kontakt med 
papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer 
eller andre mindre metalgenstande, 
der kan kortslutte kontakterne. En 
kortslutning af batteriets kontakter kan 
medføre forbrændinger eller brand!

e)  Forkert brug kan medføre, at der lækker 
væske fra batteriet. Undgå at komme i 
kontakt med batterivæske.

 Skyl med vand i tilfælde at kontakt. 
Søg straks lægehjælp, hvis du får 
batterivæske i øjnene. Lækkende 
batterivæske kan medføre hudirritation 
eller forbrændinger!

Samling

 Advarsel – risiko for personskade! Fjern 
altid det genopladelige batteri fra enheden, 
før der udføres arbejde.

Monter beskyttelsesskærmen (� g. 1)
•  Vend græstrimmeren, og placer den på 

håndtaget.

•  Anbring skærmen på skærehovedet, og 
før trimmertråden gennem åbningen i 
skærmen.

•  Spænd skærmen fast med begge skruer.

Monter det ekstra greb (� g. 2)
•  Løsn låseknappen på håndgrebet.

•  Tryk det ekstra greb tilbage på røret, 
hvorefter håndgrebet kan � yttes til den 
ønskede position.

•  Slip låseknappen for at låse igen.

Skærebreddeindikator/
plantebeskyttelsesstang (� g. 1)
• Tryk plantebeskyttelsesstangen 

på græstrimmerens hoved, indtil 
den klikker på plads. Stangen 
foran på græstrimmeren fungerer 
som plantebeskyttelsesstang og 
skærebreddeindikator. Klingen 
bevæges kun inden for stangens mål. 
Græstrimmeren kan dog også bruges 
med stangen slået op, hvis det er 
nødvendigt.

Montering af styrehjulet (kanttrimning) 
(� g. 3)
•  Monter hjulet ovenfra.

Ibrugtagning af maskinen (� g. 4+5)
•  Tryk det opladede batteri ind i 

græstrimmeren, indtil det låses fast. Det 
genopladelige batteri kan kun sidde på 
én måde i græstrimmeren.

 Bemærk: Pas på ikke at aktivere 
låseknappen (8) og tænd/sluk-knappen 
(9), når batteriet monteres.

•  Sørg for at stå godt fast. Hold fast i 
græstrimmeren med begge hænder. 
Placer ikke skæreenheden på jorden.

•  Tryk låseknappen (8) mod venstre eller 
højre, og tænd vha. tænd/sluk-knappen 
(9). Når der er tændt, skal der ikke 
længere trykkes på låseknappen (8).

•  Sluk ved at slippe tænd/sluk-knappen (9) 
(� g. 5).
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Anvisninger for justering af den indstillede 
længde og brug af maskinen som 
kantklipper (� g. 6, 7 og 8)
Rørets længde kan justeres, så det passer til 
din højde (� g. 6)
• Det gøres ved at dreje plastmanchetten 

med rillerne med uret, så røret løsnes. 
Juster røret til en passende længde, og 
lås det fast ved at dreje plastmanchetten 
med rillerne mod uret.

Justering af kipvinklen (� g. 7):
•  Tryk på knappen (3) – græstrimmerens 

hoved løsnes og kan drejes i � re 
positioner i forhold til skaftet.

Justering til kanttrimning (� g. 8):
•  Tryk på knappen (11): Græstrimmerens 

hoved kan nu drejes 90°.

Udskiftning af trimmertråden (� g. 10 + 11)
• Tryk på de to låseanordninger (13) 

på siden af skærehovedet, og fj ern 
skærehovedets dæksel (12).

• Fjern den brugte trådspole, og anbring 
den nye spole (14), så enden af tråden 
kommer ud af udgangen (15) på siden 
af skærehovedet (� g. 11). Luk derefter 
dækslet ved at trykke det på plads. Begge 
låse skal gå i indgreb.

• Der kan opbevares en ekstra spole i 
rummet på grebet (� g. 12).

• Tag dækslet af ved at trykke på det 
markerede sted. Monter dækslet igen, når 
spolen er taget ud.

Justering af trimmertråden (� g. 13)
•  Når klippefunktionen forringes, skal 

trimmertråden justeres (forlænges).

•  Tænd for græstrimmeren, og hold den 
over græsset.

•  Slå græstrimmerens hoved let mod 
jorden, mens motoren kører (� g. 13). 
Tråden forlænges automatisk, og 
skæreenheden tilpasser den til den rette 
længde.

 Bemærk! Hvis trimmertråden er kortere 
end 2,5 cm, skal den justeres manuelt. 
Tryk på den røde trykknap på spolen, 
indtil den når til stoppositionen, og træk i 
trimmertråden.

 Hvis du slet ikke kan se enden 
af trimmertråden, skal du gøre 
som beskrevet i “Udskiftning af 
trimmertråden”.

Fejl� nding

•  Trimmertråden forsvinder ind i 
spolen: Tag spolen ud, træk enden 
af trimmertråden ud gennem 
metaludgangen, og monter spolen 
igen. Hvis der bruges nylontråd, skal der 
monteres en ny spole med trimmertråd.

Undgå selv at foretage reparationer – 
græstrimmeren skal kontrolleres og repareres 
af en autoriseret forhandler. 
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Vedligeholdelse

 Advarsel – risiko for personskade! Fjern 
altid det genopladelige batteri fra enheden, 
før der udføres arbejde.

Rengør den batteridrevne græstrimmer 
grundigt efter hver brug. Fjern græs og 
snavs.

Rengør ventilationshullerne. Det er bedst 
at rengøre plastdelene med en våd klud 
og mildt rengøringsmiddel. Undgå brug 
af aggressive rengøringsmidler eller 
opløsningsmidler. Undgå at hælde vand i 
maskinen eller dryppe vand på den. Opbevar 
græstrimmeren et sted, hvor den ikke 
udsættes for frost, og hvor den er uden for 
børns rækkevidde.

Hvis der kræves mere omfattende 
vedligeholdelse eller reparation, 
skal græstrimmeren indleveres til et 
servicecenter.

Reparationsservice

Reparationer af elværktøjer må kun foretages 
af en autoriseret elektriker.

Reservedele

Følgende skal oplyses ved bestilling af 
reservedele:

•  Maskintype

•  Maskinens varenummer

Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer 
skal altid oplyses i forbindelse med din 
henvendelse. 
Modelnummeret fremgår af forsiden på 
denne brugsanvisning og af produktets 
typeskilt.

Når det gælder:

• Reklamationer

• Reservedele

• Returvarer

• Garantivarer

• Åbent hverdage fra 8.00 til 16.00 
(fredag til kl. 15.30)

• Tlf: +45 76 62 11 10

• Fax: +45 76 62 11 27

• E-mail: service@hpschou.com
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Miljøoplysninger

Elektrisk og elektronisk udstyr 
(EEE) indeholder materialer, 
komponenter og stoff er, der kan 
være farlige og skadelige for 

menneskers sundhed og for miljøet, når 
aff aldet af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE) ikke bortskaff es korrekt. Produkter, 
der er mærket med nedenstående 
”overkrydsede skraldespand”, er elektrisk 
og elektronisk udstyr. Den overkrydsede 
skraldespand symboliserer, at aff ald 
af elektrisk og elektronisk udstyr ikke 
må bortskaff es sammen med usorteret 
husholdningsaff ald, men skal indsamles 
særskilt.

Fremstillet i Kina

Fabrikant:
jem & � x A/S
Skomagervej 12
DK–7100 Vejle

© 2017 HP Schou A/S 
Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejled-
ning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på 
nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske 
hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, 
oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og 
-hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Schou 
A/S.

EF-overensstemmelseserklæring

Bemyndiget repræsentant: HP Schou 
A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, Denmark 
erklærer hermed, at

LEDNINGSFRI GRÆSTRIMMER 
77782

40 V / 2,5 Ah
er fremstillet i overensstemmelse med 
følgende standarder:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 50636-2-91:2014

i henhold til bestemmelserne i direktiverne:

2006/42/EF Maskindirektivet 

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

12.12.2017 - HP Schou A/S, DK-6000 Kolding
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SLADDLÖS GRÄSTRIMMER

Beskrivning av maskinens delar

1. Handtag

2. Teleskopskaft

3. Reglage för vinkeljustering

4. Stänkskydd

5. Skyddsgejd för växter

6. Styrhandtag

7. Höjdjusteringsvred

8. Strömbrytarlås

9. Strömbrytare

10. Stödhjul

11. Justeringsknapp för trimmerhuvudet

12. Nylontrådspole

INNEHÅLL 

• Bilder

• Förklaring av piktogram 

• Tekniska uppgifter 

• Användningsområde 

• Risker 

• Säkerhetsanvisningar  

 1) Instruktioner för säkert handhavande

 2) Underhåll

 3) Allmänna instruktioner

 4) Försiktighetsåtgärder inför användning

 5) Lämplig hantering och användning av 
batteridrivna elverktyg

• Montering  

• Sätta maskinen i drift 

• Anvisningar för justering av klipplängd 
och användning av maskinen som 
kantskärare

• Instruktioner för användning av 
grästrimmern 

• Byte av trimmertråden 

• Justering av trimmertråden 

• Felsökning 

• Underhåll och skötsel  

• Reparationer  

• Reservdelar  

• EU-försäkran om överensstämmelse  

• Service
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Förklaring av piktogram

1. Varning – Fara

2. Läs bruksanvisningen innan du startar 
maskinen för första gången!

3. Använd skyddsutrustning för ögon och 
öron!

4. Använd inte maskinen när det regnar 
eller när gräset är vått.

5. Ta loss det laddningsbara batteriet före 
reparationer och underhåll!

6. Håll betraktare och andra personer på 
ordentligt avstånd från maskinens farliga 
delar.

7. Observera: Miljöskydd! Denna produkt 
får inte slängas tillsammans med i 
hushållsavfall.

 Deponera den på en återvinningsstation.

8. Explosionsrisk! Kasta aldrig in batteriet i 
en eld.

9. Släng inte batteriet i vatten eller sänk ner 
det i vatten.

10. Utsätt inte batteriet för temperaturer 
över 40 °C.

11. Det laddningsbara batteriet innehåller 
litium! Återvinn obrukbara laddningsbara 
batterier!

12. Återvinn obrukbara laddningsbara 
batterier!

Tekniska speci� kationer

Märkspänning  40 V DC

Rotationshastighet  7 200 min-1

Skärvidd  Ø 30 cm

Batterityp  Li-Ion 40 V / 2,5 Ah / 90 Wh

 R3-360-AH-U-02

Laddningsenhet 

 R3-360-3A-02 snabbladdare

 R3-360-1A-02 standardladdare

Max. drifttid (lägsta hastighet utan 
belastning) 

 cirka 35 min

Vikt  3,38 kg

Ljudtrycksnivå 
(i enlighet med EN 50636-2-91) 

 80 dB(A) [K 3,0 dB(A)]

Vibration i handtaget (i enlighet med EN 
50636-2-91) 

 < 2,5 m/s2 [K 1,5 m/s2]

Maskinen uppfyller säkerhetsklass III.

Med reservation för att tekniska förändringar 
kan komma att göras.
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Informationen om bulleremission 
överensstämmer med Tysklands 
produktsäkerhetslag (ProdSG) och EU:s 
maskindirektiv:

ljudtrycksnivån på arbetsplatsen kan 
överstiga 80 dB(A). I sådana fall kan 
användaren behöva nyttja hörselskydd.

 Observera: Bullerskydd! Följ lokala 
bestämmelser när du använder produkten.

Användningsområde

Maskinen är uteslutande avsedd för att 
klippa dekorativa gräsytor, till exempel 
kanter på gräsmattor. Alla andra 
användningsområden, till exempel trimning 
av buskar och kanter eller stora delar av 
gräsmattor, är att betrakta som olämpliga. 
Tillverkaren tar inget ansvar för några skador 
som uppstår till följd av sådan användning. 
Ansvaret vilar helt och hållet på användaren.

Korrekt användning innebär också att 
bruksanvisningen följs, inklusive underhålls- 
och skötselinstruktioner.

Förvara alltid bruksanvisningen i närheten av 
den plats där maskinen används.

Risker

Även när produkten används korrekt kvarstår 
vissa risker som inte helt går att eliminera. På 
grund av produktens typ och konstruktion 
� nns följande potentiella faror:

- Kontakt med den oskyddade delen av 
trimmertråden (skärskador)

- Kontakt med trimmertråden när den rör 
sig (skärskador) 

- Kontakt med utstickande delar av 
trimmertråden, klippt material eller andra 
material (skärskador, skador från trubbiga 
föremål)

- Hörselskador om inte erforderligt 
hörselskydd används under arbetet

- Kontakt med elektrisk ström på grund 
av att nätsladden är avklippt eller defekt 
(elektriska stötar)

- Skadliga utsläpp av klippt material och 
partiklar.

Om du inte följer instruktionerna i 
bruksanvisningen kan andra risker uppstå till 
följd av felaktig användning.

Produkten är avsedd för personer som är 14 
år gamla eller äldre. Om produkten används 
av barn som är 8 år gamla eller äldre, eller av 
en person med begränsad fysisk, sensorisk 
eller mental förmåga eller bristande 
erfarenhet och kunskap, måste användaren 
övervakas eller instrueras i hur han/hon ska 
använda produkten på ett säkert sätt, så att 
han/hon förstår de faror som kan uppstå. 
Barn får inte leka med produkten. Rengöring 
och underhåll får inte utföras av barn utan 
övervakning.

Barn måste hållas under uppsikt så att de inte 
leker med produkten.

Vissa risker kvarstår dock trots de speci� ka 
säkerhetsåtgärderna, säkerhetsanvisningarna 
och de ytterligare säkerhetsregler som 
beskrivs i bruksanvisningen. Ett exempel är 
oavsiktlig aktivering av maskinen. Om du 
inte följer instruktionerna i bruksanvisningen 
kan andra risker uppstå till följd av felaktig 
användning. 
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Varning!

Vid långvarig användning av verktyget 
utsätts användaren för vibrationer och stötar 
som skulle kunna leda till Raynauds fenomen 
eller karpaltunnelsyndrom. Dessa tillstånd 
innebär en nedsatt förmåga hos handen 
att känna av och reglera temperatur, så att 
handen domnar bort och känns varm. Detta 
kan i längden orsaka skador på nervsystemet 
och blodomloppet samt vävnadsdöd.

Alla faktorer som orsakar Raynauds fenomen 
är inte kända, men kallt vatten, rökning och 
sjukdomar som påverkar blodkärlen och 
blodomloppet, samt kraftig eller långvarig 
exponering för vibrationer, är kända faktorer 
som bidrar till utvecklingen av Raynauds 
fenomen.

Följ dessa instruktioner för att minska 
risken för Raynauds fenomen och 
karpaltunnelsyndrom:

•  Använd handskar och håll händerna 
varma.

•  Se till att produkten hålls i gott skick. Ett 
verktyg med lösa komponenter, eller 
skadade eller slitna dämpare, ger ifrån sig 
mer vibrationer.

•  Håll alltid i handtaget med ett ordentligt 
grepp, men håll inte krampaktigt i det 
under lång tid. Ta paus ofta.

Även om alla försiktighetsåtgärder ovan 
vidtas går det inte att helt eliminera 
risken för Raynauds fenomen eller 
karpaltunnelsyndrom.

Därför rekommenderar vi att du iakttar 
dina händer och � ngrar vid långvarig eller 
regelbunden användning. Uppsök genast 
en läkare om du lägger märke till något av 
symptomen ovan.

Säkerhetsanvisningar

 Observera! Läs alla anvisningar i detta 
avsnitt.

Om dessa anvisningar inte följs kan det leda 
till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga 
skador.

Termen ”elverktyg” avser i det följande både 
elverktyg med nätsladd (anslutna till elnätet) 
och batteridrivna elverktyg (som inte är 
anslutna till elnätet).

LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT!

1) Instruktioner för säkert handhavande
a)  Använd skyddsglasögon, rejäla, 

heltäckande skor med halksäkra sulor, 
handskar, åtsittande arbetskläder 
och hörselskydd (öronproppar eller 
öronkåpor).

b)  Minderåriga personer får aldrig använda 
en elektrisk grästrimmer. Låna eller hyr 
aldrig ut din elektriska grästrimmer utan 
att bifoga denna bruksanvisning.

c)  Använd aldrig grästrimmern om det � nns 
djur eller andra personer, i synnerhet 
barn, nära ditt arbetsområde.

d)  Arbeta lugnt och var uppmärksam. 
Använd bara grästrimmern i goda 
ljusförhållanden och i dagsljus.

e)  Innan du använder maskinen måste du 
inspektera nätsladden och eventuella 
förlängningssladdar för tecken på skador 
eller slitage. Använd inte grästrimmern 
om sladdarna är skadade eller slitna.

f )  Använd inte skadade 
nätsladdar, förlängningssladdar, 
kopplingsanordningar, stickproppar eller 
trimmerhuvuden.
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g)  Ouppmärksam användning kan ge 
upphov till skador på händer och fötter 
från roterande skärande delar. Sätt aldrig 
på maskinen när det � nns några händer 
eller fötter i närheten av de skärande 
delarna.

h)  Använd aldrig trimmertråd av metall.

i)  Använd bara originaltillverkade 
reservdelar.

j)  Ta loss batteriet innan du testar, rengör 
eller arbetar på maskinen och när den 
inte ska användas.

k)  Inspektera regelbundet ventilationshålen 
på motorns hölje för att se att de inte 
är tilltäppta. Rensa och rengör dem vid 
behov.

2) Underhåll
a)  Barn måste hållas under uppsikt så att de 

inte leker med produkten.

b)  Allt annat underhållsarbete ska 
arrangeras av din återförsäljare. 

c)  Använd aldrig trimmertråd av metall.

d)  Rengör trimmerhuvudet regelbundet.

e)  Kontrollera regelbundet 
trimmerhuvudets skick. Om 
trimmerhuvudet beter sig annorlunda 
(t.ex. vibrationer eller buller), kontrollera 
genast följande:

 Stäng av trimmern, håll den i ett fast 
grepp och stoppa trimmerhuvudet helt 
genom att sätta ner det på marken. 
Koppla sedan bort nätsladden från 
nätuttaget.

 Inspektera trimmerhuvudet och leta efter 
sprickor.

f )  Om trimmerhuvudet är skadat, byt ut det 
omedelbart – även om det bara har ytliga 
sprickor. Försök aldrig reparera ett skadat 
trimmerhuvud.

g)  Inspektera regelbundet ventilationshålen 
på motorns hölje för att se att de inte 
är tilltäppta. Rensa och rengör dem vid 
behov.

h)  Rengör plastdelar med en fuktig trasa. 
Använd inte starka rengöringsmedel.

i)  Spruta aldrig vatten på grästrimmern!

j)  Förvara grästrimmern inomhus på en torr 
plats, högt uppe eller inlåst, så att den 
alltid är utom räckhåll för barn.

3) Allmänna instruktioner
1.  Läs bruksanvisningen.

2.  Låt återförsäljaren eller en specialist visa 
dig hur grästrimmern ska användas.

3.  Innan du använder maskinen, kontrollera 
att batteriet är i gott skick och att det 
inte har några skador. Använd aldrig 
grästrimmern om dess trimmerhuvud är 
skadat.

4.  Använd aldrig grästrimmern om den har 
synliga skador eller slitage.

5.  Observera! Fara: När maskinen stängs av 
fortsätter trimmerhuvudet att rotera. Håll 
� ngrar och fötter borta för att undvika 
skador.

6.  Innan du börjar arbeta, kontrollera att 
grästrimmern är i gott skick och att den 
fungerar korrekt.

 Var särskilt uppmärksam på batteriet, 
strömbrytaren och trimmerhuvudet.

7.  Vid transport av trimmern, det vill säga 
när den ska bäras till en annan plats: 
Stäng av trimmern och koppla loss 
nätsladden.
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4) Försiktighetsåtgärder inför användning
1.  Se till att den öppna sidan av 

stänkskyddet pekar bort från dig själv 
innan du startar trimmern. 

2.  Använd skyddsglasögon, rejäla, 
heltäckande skor med halksäkra sulor, 
handskar, åtsittande arbetskläder 
och hörselskydd (öronproppar eller 
öronkåpor).

3.  Håll alltid ordentligt i trimmern. Se till att 
du alltid har bra balans och står stadigt 
på båda fötterna.

4.  Var särskilt försiktig när du arbetar på 
platser med tjock vegetation, där det är 
svårt att se marken.

5.  Lämna aldrig trimmern ute i regn.

6.  Klipp inte gräs eller andra växter när de är 
blöta. Använd aldrig trimmern i regn.

7.  Var särskilt försiktig på halt underlag, i 
sluttningar eller där marken är ojämn.

8.  Korsa sluttningar på tvären och var 
försiktig när du vänder dig om.

9.  Se upp så att du inte snavar på dolda 
hinder, till exempel trädstammar eller 
rötter.

10.  Undvik att använda trimmern i dåligt 
väder, särskilt om det � nns risk för åska.

11.  Din elektriska grästrimmer är ett 
elverktyg som roterar och klipper i hög 
hastighet. Den elektriska anslutningen 
och skärverktyget är potentiellt farliga. 
Därför måste vissa försiktighetsåtgärder 
vidtas för att minska risken för 
personskador.

12.  Låt återförsäljaren eller en specialist visa 
dig hur grästrimmern ska användas.

13. Barn måste hållas under uppsikt så att de 
inte leker med produkten.

14.  Denna produkt är inte avsedd att 
användas av personer (inklusive barn) 
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental 
förmåga, eller med bristfällig erfarenhet 
och kunskap, såvida de inte övervakas 
eller har instruerats i hur man använder 
produkten av en person som ansvarar för 
deras säkerhet.

15.  Se till att ingen använder grästrimmern 
utan att först ha tillgodogjort sig 
informationen i denna bruksanvisning. 
Barn och unga under 16 års ålder får inte 
använda produkten.

16.  Användaren ansvarar för andra 
närvarande personers säkerhet i 
arbetsområdet.

17.  Du måste vara i skick att handha en 
elektrisk grästrimmer: utvilad, frisk och 
vid god hälsa. Om du blir trött när du 
använder grästrimmern, ta en paus. 
Arbeta aldrig med grästrimmern när du 
är påverkad av alkohol eller andra droger.

18. Det snabbt roterande trimmerhuvudet 
kan fånga upp och slunga iväg stenar och 
andra främmande föremål. För att minska 
risken för skador, förvissa dig om att det 
inte � nns några betraktare, barn eller djur 
på 15 meters avstånd från dig själv.

 Viktig upplysning – för att din garanti ska 
gälla:

 - Håll alltid luftintaget rent.

 - Låt aldrig trimmerhuvudet slå emot 
hårda underlag. Det kan göra att motorns 
axel skadas och blir skev.
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5) Lämplig hantering och användning av 
batteridrivna elverktyg
a)  Se till att maskinen är avstängd innan 

du sätter i dess batteri. Om du sätter 
i batteriet när strömbrytaren inte är 
frånslagen kan en olycka inträff a!

b)  Använd uteslutande laddningsenheter 
som rekommenderas av tillverkaren 
för att ladda batterierna. Alla 
laddningsenheter konstrueras för en 
viss typ av batteri. Om du använder fel 
laddningsenhet � nns risk för brand!

c)  Använd bara batterier som är avsedda 
för ditt elverktyg. Om något annat batteri 
används � nns risk för skador och brand!

d)  Håll oanvända batterier borta från gem, 
mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra 
små metallföremål som kan koppla 
ihop deras poler. En kortslutning mellan 
batteriets poler kan leda till brand eller 
brännskador!

e)  Felaktig användning kan göra att vätska 
läcker ut ur batteriet. Undvik all kontakt 
med batterivätska.

 Om du kommer i kontakt med 
batterivätska, spola bort den med rikligt 
med vatten. Om du får batterivätska 
i ögonen, uppsök även en läkare. 
Läckande batterivätska kan irritera eller 
skada huden!

Montering

 Observera: Risk för skador! Ta alltid bort 
det laddningsbara batteriet från maskinen 
före allt underhållsarbete.

Montera stänkskyddet (� g. 1)
•  Vänd på trimmern och lägg den med 

handtaget nedåt.

•  Sätt på trimmerhuvudets stänkskydd och 
dra trimmertråden genom öppningen i 
skyddet.

•  Skruva fast stänkskyddet med båda 
skruvarna.

Montera styrhandtaget (� g. 2)
•  Tryck in låsknappen på handtaget.

•  Trä på styrhandtaget på skaftet och skjut 
det till önskad position.

•  Lås fast handtaget genom att släppa 
låsknappen.

Skärviddsindikator/skyddsgejd för växter 
(� g. 1)
• Tryck fast skyddsgejden för växter på 

trimmerhuvudet tills du hör att den 
snäpper fast. Gejden på framsidan av 
trimmerhuvudet fungerar som ett skydd 
mot växter och visar också skärvidden. 
Trimmertråden sträcker sig bara innanför 
gejden. Trimmern kan dock vid behov 
också användas med skyddsgejden 
uppfälld.

Montera stödhjulet (för kantskärning) (� g. 3)
•  Sätt hjulet i sitt fäste genom att trycka 

fast det ovanifrån.

Sätta maskinen i drift (� g. 4+5)
•  Tryck in det laddade batteriet i trimmern 

så att det låses fast. Det laddningsbara 
batteriet kan bara sättas in i trimmern på 
ett håll.
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 Observera: Se till att inte 

strömbrytarspärren (8) och 
strömbrytaren (9) är intryckta när du 
sätter i batteriet.

•  Stå i en säker arbetsställning. Håll 
trimmern med båda händerna. Lägg inte 
trimmern på marken.

•  Skjut strömbrytarspärren (8) åt 
vänster eller höger och tryck sedan 
in strömbrytaren (9). När du har 
tryckt in strömbrytaren kan du släppa 
strömbrytarspärren (8).

•  För att stänga av maskinen släpper du 
strömbrytaren (9) (� g. 5).

Anvisningar för justering av klipplängd och 
användning av maskinen som kantskärare 
(� g. 6, 7 och 8).
Skaftets längd kan justeras efter din längd 
(� g. 6).
• För att göra det, lossa den räffl  ade 

plastkragen genom att vrida den medurs. 
Justera skaftets längd så att den passar 
dig, och vrid sedan plastkragen moturs 
igen för att låsa längden.

Justering av lutningsvinkeln (� g. 7).
•  Tryck på knapp (3). Trimmerhuvudet 

kopplas loss och kan vridas till fyra olika 
lägen i förhållande till skaftet.

Ställa in trimmern för kantskärning (� g. 8):
•  Tryck på knapp (11): Trimmerhuvudet kan 

nu vridas 90 grader.

Byte av trimmertråden (� g. 10 + 11)
• Tryck in de två låsanordningarna (13) 

på trimmerhuvudets sidor och ta loss 
spolens kåpa (12).

• Ta bort den förbrukade trådspolen och 
sätt i den nya spolen (14) på ett sådant 
sätt att tråden sticker ut genom hålet 
(15) på sidan av trimmerhuvudet (� g. 11). 
Tryck sedan tillbaka kåpan på sin plats. 
Båda kåpans lås måste aktiveras.

• En ersättningsspole kan förvaras i ett 
löstagbart fack på motorhöljet (� g. 12).

• För att ta loss facket, dra ordentligt vid 
markeringarna. När du har tagit ut spolen 
trycker du tillbaka facket ordentligt.

Justering av trimmertråden (� g. 13)
•  När trimningsprestandan minskar 

behöver trimmertråden förlängas.

•  Sätt på trimmern och håll den över 
gräset.

•  Slå trimmerhuvudet mot marken medan 
motorn är i gång (� g. 13). Tråden matas 
ut automatiskt, och skäreggen på den 
ena sidan av stänkskyddet klipper ner 
den till rätt längd.

 Observera: Om tråden är kortare än 
2,5 cm behöver den dras ut för hand. 
Med motorn avstängd, tryck in den röda 
knappen på spolen hela vägen och dra i 
trådens ände.

 Om du inte alls kan se trådens ände, 
följ anvisningarna i avsnittet ”Byte av 
trimmertråden”.
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Felsökning

•  Om trimmertråden försvinner in i spolen: 
Ta ut spolen, trä trådens ände genom 
metallhålet och sätt tillbaka spolen. Om 
trimmertråden tar slut ska du sätta i en 
ny spole med nylontråd.

Gör inga andra reparationer på egen hand, 
utan låt en behörig återförsäljare undersöka 
och reparera trimmern. 

Underhåll och skötsel

 Observera: Risk för skador! Ta alltid bort 
det laddningsbara batteriet från maskinen 
före allt underhållsarbete.

Rengör den batteridrivna grästrimmern 
noggrant efter varje användningstillfälle. Ta 
bort gräs och smuts.

Rengör ventilationshålen. Det är bäst att 
rengöra trimmerns plastdelar med en 
våt trasa och ett milt rengöringsmedel. 
Använd aldrig starka rengöringsmedel eller 
lösningsmedel. Häll eller skvätt aldrig vatten 
på maskinen. Förvara trimmern på en torr 
plats. Utsätt den aldrig för frost, och förvara 
den utom räckhåll för barn.

För mer omfattande underhåll eller 
reparationer, lämna in trimmern till ett 
servicecenter.

Reparationer

Reparationer av elverktyg får bara utföras av 
en specialiserad elektriker.

Reservdelar

Följande information ska uppges vid 
beställning av reservdelar:

•  Typen av maskin

•  Maskinens artikelnummer

Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid 
uppges vid kontakt med återförsäljaren. 
Modellnumret � nns på framsidan i denna 
bruksanvisning och på produktens 
märkplåt.

När det gäller:

• Reklamationer

• Reservdelar

• Returvaror

• Garantivaror

• Öppet vardagar från 07.00 til 17.00 
(fredag till kl. 15.30)

• Tel.: +46 (0)451 381 987

• Fax: +46 (0)451 414  00

• E-mail: service@hpverktyg.se
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DK
Miljöinformation

Elektriska och elektroniska 
produkter (EEE) innehåller material, 
komponenter och ämnen som 
kan vara farliga och skadliga för 

människors hälsa och för miljön om avfallet 
av elektriska och elektroniska produkter 
(WEEE) inte bortskaff as korrekt. Produkter 
som är markerade med nedanstående 
överkryssade sophink är elektriska och 
elektroniska produkter. Den överkryssade 
sophinken symboliserar att avfall av 
elektriska och elektroniska produkter inte 
får bortskaff as tillsammans med osorterat 
hushållsavfall, utan de ska samlas in separat.

Tillverkad i Kina

Tillverkare:
jem & � x A/S
Skomagervej 12
DK–7100 Vejle

© 2017 HP Schou A/S 
Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksan-
visning får inte på några villkor, varken i sin helhet eller 
delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska 
hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering eller fotografer-
ing, ej heller översättas eller sparas i ett informationsla-
grings- och informationshämtningssystem, utan skriftligt 
medgivande från HP Schou A/S.

EG-försäkran om överensstämmelse

Tillverkarens representant: HP Schou 
A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, Denmark 
förklarar härmed att

SLADDLÖS GRÄSTRIMMER 
77782

40 V / 2,5 Ah
är framställd i överensstämmelse med 
följande standarder:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 50636-2-91:2014

enligt bestämmelserna i direktiven:

2006/42/EG Maskindirektivet 

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager
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