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AKKU-PLÆNEKLIPPER (SOLO)
Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din nye 
akku-plæneklipper, beder vi dig gennemlæse 
denne brugsanvisning, før du tager akku-
plæneklipperen i brug. 

Vi anbefaler dig desuden at gemme 
brugsanvisningen, hvis du senere skulle få 
brug for at genopfriske din viden om akku-
plæneklipperens funktioner

Tekniske data

Egnet batteri: 40 V 2,5 Ah Li-ion

Motor: 850 W kulfri

Driftstid, ubelastet: 23 min

Driftstid, belastet: 15-20 min

Klippebredde: 43 cm

Klippehøjde: 25-75 mm (6 positioner)

Klippeareal: 300-600 m2

Klippefunktioner: Bioklip eller opsamling

Skjold: Stål

Forhjul/baghjul: 7”/10”

Opsamler: 50 liter

Med justerbart styr og central indstilling af 
klippehøjde

Bemærk! Batteri og oplader skal købes 
separat:

Batteri:  Art. nr. 17957

Oplader:  Art. nr. 17958

Lydtryk, LpA:  79,3 dB(A), K 3,0 dB(A)

Lydeff ekt, LwA:  91,5 dB(A), K 2,14 dB(A)

Vibration, Ah: 1,22 m/s2, K 1,5 m/s2

Tabellen nedenfor viser, hvor lang tid man 
dagligt må udsættes for vibrationer, hvis 
vibrationsbelastningen på 2,5 m/2 ikke skal 
overskrides:

Vibration Maks. eksponering

2,5 m/s2 8 timer

3,5 m/s2 4 timer

5 m/s2 2 timer

7 m/s2 1 time

10 m/s2 30 minutter

Akku-plæneklipperens dele

1. Øverste styrdel

2. Sikkerhedsbøjle

3. Nederste styrdel

4. Greb til styr

5. Opsamler

6. Vingemøtrik til styr

7. Hjul

8. Batteridæksel

9. Højdeindstillingsgreb 
(ikke synligt på billedet)

10. Ledningsclips

11. Sikkerhedsknap

12. Håndtag på opsamler

13. Udkastklap

14. Nøgle (under batteridækslet)

15. Bærehåndtag

16. Kniv

17. Bioklipblok
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Særlige sikkerhedsforskrifter

Personlig sikkerhed
Brug altid beskyttelsesbriller, arbejdsbukser 
og sikkerhedssko, når akku-plæneklipperen 
anvendes, for at beskytte øjne, fødder og ben 
mod genstande, der kan blive slynget ud af 
kniven.

Lad ikke andre personer eller dyr komme tæt 
på akku-plæneklipperen, mens den kører.

Stik ALDRIG hænder, � ngre eller andre 
kropsdele ind under skjoldet, mens akku-
plæneklipperen er tændt. Vær opmærksom 
på, at kniven er nogle sekunder om at 
standse, når du har sluppet sikkerhedsbøjlen.

Brug aldrig akku-plæneklipperen, hvis 
sikkerhedsbøjlen ikke fungerer!

Vær forsigtig, og brug sikkerhedshandsker 
ved håndtering af kniven.

Brug af akku-plæneklipperen
Akku-plæneklipperen må kun bruges 
udendørs.

Fjern alle genstande fra det græs, der skal 
klippes, inden du starter, så genstandene ikke 
bliver slynget ud af kniven. Knivens levetid 
forkortes, hvis den støder på sten, rødder, 
legetøj eller lignende, og genstandene 
kan forårsage alvorlig personskade, når de 
slynges ud.

Brug aldrig akku-plæneklipperen på 
ujævne underlag eller stejle skråninger 
(hældningsgrad på over 15 %). 

Hvis skjoldet er for højt over jorden, kan 
kniven kaste genstande ud og forårsage 
personskade, og ved kørsel på skråninger 
kan du miste herredømmet over akku-
plæneklipperen.

Klip ikke vådt græs. Græsset klumper 
nemmere, og det er sværere at bevare 
fodfæstet.

Sørg altid for at bevare fodfæstet under brug 
af akku-plæneklipperen. Giv slip på akku-
plæneklipperen, hvis du er ved at falde. 

Akku-plæneklipperen stopper automatisk, 
hvis du slipper sikkerhedsbøjlen.

Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads bag 
dig, og at du ikke er i fare for at snuble 
over noget, inden du trækker akku-
plæneklipperen tilbage mod dig selv.
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Samling

Montering af styr
Skru den nederste del af styret (3) fast 
på akku-plæneklipperens stel med en 
vingemøtrik (6) i hver side.

Skru den øverste del af styret (1) fast på den 
nederste del af styret (3) ved hjælp af et greb 
(4) i hver side. Stram først � ngerskruen på 
indersiden af styret, og vip derefter grebet (4)  
ind mod styret, så det sidder helt stramt.

Sæt ledningsclipsene (10) fast på styret for at 
holde ledningen til sikkerhedsknappen (11) 
på plads.

Montering af opsamler
Løft den fj ederbelastede udkastklap (13), og 
sæt opsamleren (5) ind i åbningen. 

Sørg for, at stifterne på opsamleren går i 
indgreb i holderne på plæneklipperen.

Sænk klappen ned på opsamleren, så 
opsamleren holdes på plads. 
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Indstilling af klippehøjde

Træk højdeindstillingsgrebet (9) udad, og � yt 
det til den ønskede indstilling. Kontroller, at 
grebet går i indgreb i en af de 6 positioner fra 
25 til 75 mm klippehøjde.

Omstilling til bioklip

Ved bioklip klippes græsset, hvorefter det 
hakkes � nt og efterlades på plænen som 
naturlig gødning.

Hvis du bruger bioklip-indstillingen, bør 
plænen være tør, da græsset ellers ikke 
� ndeles korrekt.

For at ændre udkastindstillingen til bioklip, 
skal du først løfte udkastklappen (13) bag på 
akku-plæneklipperen og tage opsamleren af.

Skub den medfølgende bioklipblok (17) 
ind i åbningen under klappen, så den 
går i indgreb og låses fast med knappen. 
Sænk klappen igen. Opsamleren skal ikke 
monteres.

Isætning af batteri

Løft batteridækslet (8), og sæt batteriet ned i 
sporene i batteriholderen. Batteriet kan kun 
vende på én måde.

Tryk batteriet ned i batteriholderen, til det 
klikker på plads.

Sæt nøglen (14) ind i låsen ved siden af 
batteriholderen for at aktivere batteriet. 

Nøglen bør ikke sidde i låsen, når akku-
plæneklipperen er stillet til opbevaring.
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Udtagning af batteri
Tag nøglen (14) ud af låsen ved siden af 
batteriholderen for at deaktivere batteriet.

Tryk låsetapperne på hver side af batteriet 
ind, og træk batteriet ud af batteriholderen.

Græsklipning

Indstil akku-plæneklipperen som beskrevet 
ovenfor.

Åbn batteridækslet (8), og sæt nøglen (14) 
ind i låsen ved siden af batteriholderen for at 
aktivere batteriet. 

Start motoren:

1. Hold sikkerhedsknappen (11) inde.

2. Træk sikkerhedsbøjlen (2) op mod 
styret (1), så motoren starter. Hold 
ved sikkerhedsbøjlen, og slip 
sikkerhedsknappen.

Skub akku-plæneklipperen fremad.

Klip græsset jævnt og systematisk, og lav 
et overlap mellem banerne på nogle få 
centimeter, så du undgår ”helligdage”.

Hvis akku-plæneklipperen efterlader totter 
af græs efter sig, skal du køre langsommere 
frem og/eller øge klippehøjden. 

Slip sikkerhedsbøjlen (2), for at slukke for 
motoren. 

Stands altid motoren, og tag nøglen (14) ud 
af låsen, inden du tømmer opsamleren (5) 
eller fj erner eventuelle græstotter fra akku-
plæneklipperens udkast eller skjold!

Tips
Sørg altid for at du kan se, hvad du laver. Klip 
aldrig i mørke eller tåge, og vær forsigtig ved 
hushjørner.

Klip altid på tværs af skråninger, aldrig op 
og ned. Vær forsigtig, når du ændrer retning 
på skråninger. Vær forsigtig, når du klipper 
tæt på mure, grøfter, trærødder eller andre 
forhindringer.

Stands motoren, inden du kører akku-
plæneklipperen hen over grus, � iser og 
belægningssten, asfalt eller lignende.

Rengøring

Aftør akku-plæneklipperens plastdele og 
lakerede dele med en fugtig klud.

Smør alle bevægelige dele med syrefri olie 
eller smørespray.

Fjern græs og snavs fra undersiden af 
skjoldet med en træ- eller plastskraber eller 
en stiv børste.

11
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Slibning af kniv

Tag nøglen (14) ud af låsen ved siden af 
batteriholderen for at deaktivere batteriet.

Vip akku-plæneklipperen om på siden. Blokér 
kniven med et stykke træ, så den ikke kan 
dreje rundt.

Fjern bolten (A), der holder kniven (16) fast 
på motorakslen ved at skrue den mod uret 
med en skruenøgle.

Tag kniven (16) og afstandsskiven (B) af 
motorakslen.

Pas på: Kniven kan være skarp! 

A

B
16

Få kniven slebet hos et professionelt 
værksted, hvis du ikke har den fornødne 
erfaring til at gøre det selv. 

Kniven skal være fuldstændigt i balance 
efter slibningen. Du kan eventuelt stikke en 
skruetrækker ind i hullet midt i kniven og se, 
om kniven balancerer på skruetrækkeren. 
Hvis ikke, skal du slibe mere af knivens tunge 
side.

Udskift kniven med en ny, hvis den er 
beskadiget, bøjet eller på anden måde ude 
af balance.

Monter delene i omvendt rækkefølge.

Husk at vende kniven korrekt!

Kontrollér, at kniven sidder fast. 

Vinteropbevaring

Rengør akku-plæneklipperen.

Smør alle metaldele, skruer, møtrikker, greb 
og kniven med syrefri olie eller smørespray.

Løsn grebene (4), og fold styret sammen.

Læg et par stykker pap mellem styrdelene, så 
de ikke ridser hinanden. 

Opbevar akku-plæneklipperen på et rent, 
tørt, frostfrit og støvfrit sted. 

Opbevar og vedligehold batteriet i henhold 
til brugsanvisningen til batteriet.
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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

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

© 2018 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 

AKKU-PLÆNEKLIPPER
77799

40 V - 850 W
er fremstillet i overensstemmelse med 
følgende standarder:

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-2-77:2010

i henhold til bestemmelserne i direktiverne:

2006/42/EF Maskindirektivet 

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

03.01.2018 - HP Schou A/S, DK-6000 Kolding
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BATTERIDRIVEN GRÄSKLIPPARE (SOLO)
Inledning

För att du ska få så stor glädje som möjligt 
av din nya batteridrivna gräsklippare 
rekommenderar vi att du läser denna 
bruksanvisning innan du börjar använda 
apparaten. 

Vi rekommenderar dessutom att du sparar 
bruksanvisningen ifall du behöver läsa 
informationen om de olika funktionerna 
igen.

Tekniska data

Lämpligt batteri: 40 V 2,5 Ah Li-jon

Motor: 850 W borstfri

Driftstid, obelastad: 23 min

Driftstid, belastad: 15-20 min

Klippbredd: 43 cm

Klipphöjd: 25-75 mm (6 positioner)

Klippyta: 300-600 m2

Klippfunktioner: bioklipp eller uppsamling

Kåpa: Stål

Framhjul/bakhjul: 7”/10”

Uppsamlare: 50 liter

Med justerbart styre och central inställning 
av klipphöjd

Obs! Batteri och laddare köps separat:

Batteri:  Art. nr 17957

Laddare:  Art. nr 17958

Ljudtryck, LpA:  79,3 dB(A), K 3,0 dB(A)

Ljudeff ekt, LwA:  91,5 dB(A), K 2,14 dB(A)

Vibration, Ah: 1,22 m/s2, K 1,5 m/s2

Tabellen nedan visar hur lång tid man 
dagligen får utsättas för vibrationer om 
vibrationsbelastningen på 2,5 m/2 inte ska 
överskridas:

Vibration Max. exponering

2,5 m/s2 8 timmar

3,5 m/s2 4 timmar

5 m/s2 2 timmar

7 m/s2 1 timme

10 m/s2 30 minuter

Den batteridrivna gräsklipparens 
delar

1. Övre styrdel

2. Säkerhetsbygel

3. Nedre styrdel

4. Grepp till styre

5. Uppsamlare

6. Vingmutter till styre

7. Hjul

8. Batterilucka

9. Höjdinställningsgrepp 
(syns inte på bilden)

10. Ledningsklämmor

11. Säkerhetsknapp

12. Handtag på uppsamlare

13. Utkasthuv

14. Nyckel (under batteriluckan)

15. Bärhandtag

16. Kniv

17. Bioklippblock



11

SE

1

2

3

4

5

6

7

8
9

bl

bm

bn

bo
bp

bq

bs



12

Särskilda säkerhetsföreskrifter

Personlig säkerhet
Använd alltid skyddsglasögon, arbetsbyxor 
och skyddsskor när du använder den 
batteridrivna gräsklipparen för att skydda 
ögon, fötter och ben mot föremål som kan 
slungas ut av den roterande kniven.

Låt inga andra personer eller djur komma i 
närheten av den batteridrivna gräsklipparen 
när den kör.

Stick ALDRIG in händer, � ngrar eller andra 
kroppsdelar under kåpan medan den 
batteridrivna gräsklipparen är igång. Tänk 
på att det tar några sekunder för kniven att 
stanna när du har släppt säkerhetsbygeln.

Använd aldrig den batteridrivna 
gräsklipparen om säkerhetsbygeln inte 
fungerar!

Var försiktig, och använd säkerhetshandskar 
vid hanteringen av kniven.

Användning av den batteridrivna 
gräsklipparen
Den batteridrivna gräsklipparen får bara 
användas utomhus.

Ta bort alla föremål från gräset som ska 
klippas innan du börjar, så att föremål inte 
slungas ut av kniven. Knivens livslängd 
förkortas om den träff as av stenar, rötter, 
leksaker eller liknande. Föremålen kan orsaka 
allvarliga personskador när de slungas ut.

Använd aldrig den batteridrivna 
gräsklipparen på ojämna underlag eller 
branta sluttningar (lutningsgrad på över 15 
%). 

Om kåpan sitter för högt över marken 
kan kniven kasta ut föremål och förorsaka 
personskador. Vid körning i sluttningar kan 
du förlora kontrollen över den batteridrivna 
gräsklipparen.

Klipp inte vått gräs. Gräset bildar klumpar 
lättare och det blir svårare att hålla balansen.

Se till att du inte tappar balansen när du kör 
den batteridrivna gräsklipparen. Släpp den 
batteridrivna gräsklipparen om du håller på 
att ramla. 

Den batteridrivna gräsklipparen stannar 
automatiskt om du släpper säkerhetsbygeln.

Kontrollera att det � nns tillräckligt med 
plats bakom dig och att det inte � nns risk att 
du snubblar över något, innan du drar den 
batteridrivna gräsklipparen tillbaka mot dig.
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Montering

Montering av styre
Skruva fast den nedre delen av styret (3) på 
gräsklipparens ram med en vingmutter (6) på 
var sida.

Skruva fast den övre delen av styret (1) på 
den nedre delen av styret (3) med ett grepp 
(4) på var sida. Dra först åt � ngerskruven på 
insidan av styret och fäll sedan greppet (5) in 
mot styret så att det sitter helt fast.

Sätt fast ledningsklämmorna (10) på styret 
för att hålla ledningen till säkerhetsknappen 
(11) på plats.

Montering av uppsamlare
Lyft den fj äderbelastade utkasthuven (13) 
och sätt in uppsamlaren (5) i öppningen. 

Se till att stiften på uppsamlaren går i 
ingrepp i hållarna på gräsklipparen.

Sänk ned huven på uppsamlaren så att 
uppsamlaren hålls på plats. 
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Inställning av klipphöjd

Dra höjdjusteringsgreppet (9) utåt och � ytta 
det till önskad inställning. Kontrollera att 
greppet går i ingrepp i ett av de 6 lägena från 
25 till 75 mm klipphöjd.

Ställa om till bioklipp

Med bioklipp klipps gräset och sedan 
� nhackas det och lämnas på gräsmattan som 
naturlig gödning.

Om du använder bioklippinställningen bör 
gräsmattan vara torr eftersom gräset annars 
inte � nfördelas på rätt sätt.

För att ändra inställningen på utkastet till 
bioklipp måste du först lyfta utkasthuven 
(13) på baksidan på gräsklipparen och ta bort 
uppsamlaren.

Skjut in medföljande bioklippblock (17) i 
öppningen under huven så att det sitter fast 
och låses med knappen. Sänk ned huven 
igen. Uppsamlaren ska inte monteras.

Isättning av batteri

Lyft batteriluckan (8) och sätt ner batteriet 
i spåren i batterihållaren. Batteriet kan bara 
vändas på ett sätt.

Tryck ner batteriet i batterihållaren tills det 
klickar på plats.

För in nyckeln (14) i låset vid sidan av 
batterihållaren för att aktivera batteriet. 
Nyckeln bör inte sitta i låset när gräsklipparen 
ställs undan för förvaring.
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Uttagning av batteri
Ta ut nyckeln (14) ur låset vid sidan av 
batterihållaren för att avaktivera batteriet.

Tryck in låstapparna på var sida av batteriet 
och dra ut batteriet ur batterihållaren.

Gräsklippning

Ställ in gräsklipparen enligt beskrivningen 
ovan.

Öppna batteriluckan (8) och för in nyckeln 
(14) i låset vid sidan av batterihållaren för att 
aktivera batteriet. 

Starta motorn:

1. Håll säkerhetsknappen (11) intryckt.

2. Dra säkerhetsbygeln (2) upp mot 
styret (1) så att motorn startar. 
Håll i säkerhetsbygeln och släpp 
säkerhetsknappen.

Skjut gräsklipparen framåt.

Klipp gräset jämnt och systematiskt, och gör 
en överlappning mellan banorna på några få 
centimeter, så att du undviker “� äckar”.

Om gräsklipparen lämnar högar av gräs efter 
sig ska du köra långsammare framåt och/eller 
öka klipphöjden. 

Släpp säkerhetsbygeln (2) för att stänga av 
motorn. 

Stanna alltid motorn och ta ut nyckeln (14) 
ur låset innan du tömmer uppsamlaren (5) 
eller avlägsnar eventuella gräshögar från 
gräsklipparens utkast eller kåpa!

Tips
Se alltid till att du kan se vad du gör. Klipp 
aldrig i mörker eller dimma och var försiktigt 
vid husknutar.

Klipp alltid på tvären i sluttningar, aldrig upp 
och ned. Var försiktig när du ändrar riktning i 
en sluttning. Var försiktig när du klipper nära 
murar, diken, trädrötter eller andra hinder.

Stanna motorn innan du kör gräsklipparen 
över grus, kakelplattor och stenbeläggning, 
asfalt eller liknande.

Rengöring

Torka av gräsklipparens plastdelar och 
lackerade delar med en fuktig trasa.

Smörj alla rörliga delar med syrafri olja eller 
smörjspray.

Ta bort gräs och smuts från undersidan av 
kåpan med en trä- eller plastskrapa eller en 
hård borste.

11
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Slipning av kniv

Ta ut nyckeln (14) ur låset vid sidan av 
batterihållaren för att avaktivera batteriet.

Lägg gräsklipparen på sidan. Blockera kniven 
med en träbit så att den inte kan rotera.

Avlägsna bulten (A) som håller fast kniven 
(16) på motoraxeln genom att skruva den 
moturs med en skruvnyckel.

Ta bort kniven (16) och distansbrickan (B) 
från motoraxeln.

Se upp: Kniven kan vara skarp! 

A

B
16

Låt en auktoriserad verkstad slipa kniven om 
du inte har den erfarenhet som krävs för att 
göra det själv. 

Kniven ska vara helt i balans efter slipningen. 
Du kan eventuellt sticka in en skruvmejsel 
i hålet mitt i kniven och se om kniven 
balanserar på skruvmejseln. Om inte, slipa 
mer på knivens tunga sida.

Byt kniven mot en ny om den är skadad, böjd 
eller på något annat sätt är i obalans.

Montera delarna i omvänd ordning.

Kom ihåg att vända kniven rätt!

Kontrollera att kniven sitter fast. 

Vinterförvaring

Rengör den batteridrivna gräsklipparen.

Smörj alla metalldelar, skruvar, muttrar, grepp 
och kniven med syrafri olja eller smörjspray.

Lossa greppen (4) och fäll ihop styret.

Lägg ett par kartongbitar mellan styrdelarna, 
så att de inte repar varandra. 

Förvara gräsklipparen på en ren, torr, frostfri 
och dammfri plats. 

Förvara och underhåll batteriet i enlighet 
med bruksanvisningen till batteriet.
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SE

EG-överensstämmelseförklaring

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

BATTERIDRIVEN GRÄSKLIPPARE
77799

40 V - 850 W
är tillverkad i överensstämmelse med 
följande standarder:

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-2-77:2010

enligt bestämmelserna i direktiven:

2006/42/EG Maskindirektivet 

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

03.01.2018 - HP Schou A/S, Nordager 31, DK-6000 
Kolding

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

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

© 2018 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.


