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GRÄSTRIMMER
Introduktion

För att du ska få så stor glädje som möjligt 
av din nya grästrimmer rekommenderar vi 
att du läser denna bruksanvisning och de 
medföljande säkerhetsföreskrifterna innan 
du börjar använda den. 

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

Tekniska specifikationer

Spänning/frekvens:  230 V ~ 50 Hz

Effekt:  350 W

Varvtal:  11 000 v/min

Trimningsdiameter:  260 mm

Med 0,35 m kabel

Grästrimmerns delar

1.  Handtag

2. Strömbrytare 

3. Stödgrepp

4. Stjärnvred till stödhandtag

5. Teleskoplås

6. Teleskopstång 

7. Trimmerhuvud

8. Trimmerskydd

9. Knapp för vinkelinställning

10. Knapp för kantskäraren

11. Sladd och stickpropp

12. Sladdhållare
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Särskilda säkerhetsföreskrifter

Använd alltid skyddsglasögon, arbetsbyxor 
och skyddsskor när grästrimmern används, 
för att skydda ögonen, fötterna och benen 
mot föremål som kan slungas ut av den 
roterande trimmertråden.

Låt aldrig andra personer eller djur komma i 
närheten av grästrimmern när den är igång. 

Grästrimmern får endast användas 
utomhus.

Använd inte grästrimmern vid regn och ej 
heller i fuktiga områden.

Stäng alltid av grästrimmern innan du gör 
någon justering på den.

Ta bort alla föremål ur gräset som ska 
trimmas innan du börjar, så att föremål 
inte slungas ut av trimmertråden. 
Trimmerhuvudets livstid förkortas om det 
stöter emot stenar eller liknande.

Håll händer och fingrar på avstånd från 
trimmerhuvudet och trimmertråden då 
grästrimmern är igång.

Använd aldrig grästrimmern om 
strömbrytaren inte fungerar.

Använd aldrig grästrimmern om inte 
trimmerskyddskåpan är monterad.

Rör inte vid avskärningskniven som är 
monterad under trimmerskyddskåpan.

Montering

Tryck trimmerskyddskåpan (8) in över 
trimmerhuvudet (7), och skruva fast den 
med medföljande 2 skruvar. 

Avlägsna försiktigt tejpen från 
avskärningskniven på trimmerskyddskåpan.

Montera stödgreppet (3) på fästet överst på 
grästrimmern och spänn fast det i önskad 
vinkel med hjälp av stjärnvredet (4).

Inställning

Lossa teleskoplåset (5) genom att vrida det 
och ställ in teleskoprörets (6) längd så att 
du får en bra arbetsställning. Spänn därefter 
teleskoplåset.
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Håll knappen för vinkelinställning (9) 
intryckt och vik teleskopstången till önskad 
vinkel i förhållande till motordelen. Släpp 
knappen och vicka lätt på teleskopstången 
så att den går i ingrepp med ett klick.  

Användning

Innan du tar grästrimmern i bruk för 
första gången, ska du kontrollera 
att trimmertråden når ända ut till 
avskärningskniven som sitter placerad 
under skyddskåpan. Tryck eventuellt 
på trådframmatningsknappen på 
trimmerhuvudet (7) och dra ut mer 
trimmertråd. Trimmertråden skärs av till 
korrekt längd med avskärningskniven så 
snart grästrimmern startas.

Anslut grästrimmern till eluttaget med 
hjälp av en förlängningssladd. Gör en ögla 
på förlängningssladden och sätt fast den i 
sladdhållaren (12).

Fatta tag i handtaget (1) och tryck på 
strömbrytaren (2) så att trimmerhuvudet (7) 
börjar att rotera. När strömbrytaren släpps, 
stannar trimmerhuvudet inom loppet av ett 
par sekunder.

Vänta tills dess trimmerhuvudet har kommit 
upp i maximal hastighet och för med jämna 
rörelser därefter grästrimmern från sida till 
sida för att trimma gräset till önskad längd. 
Luta grästrimmern framåt i en vinkel på ca 
30° vid användning.

Var försiktig när du trimmar nära murar eller 
andra hinder. Föremål i gräset kan slungas 
mot väggen och studsa tillbaka mot dig. 
Trimma från sidan, aldrig rakt framifrån.

Trimma inte för nära ståltrådsstängsel eller 

liknande, eftersom trimmertråden då kan 
gå av.

Högt gräs trimmas i flera omgångar. Starta 
uppifrån och arbeta dig nedåt.

Undvik också att trimma gräs som är fuktigt. 
Bästa resultat erhålles med gräs som är 
torrt.

Frammatning av trimmertråd
Om trimmerhuvudet trycks mot marken när 
det roterar matas det fram mer trimmertråd. 
Eventuellt överskott av trimmertråd 
skärs av med avskärningskniven under 
trimmerskyddskåpan.

Kantklippning

Håll knappen (10) för kantskärning intryckt 
och vrid motordelen tills den klickar 
på plats i önskat läge.  Du kan använda 
grästrimmern för lodrät klippning av 
gräskanten. 
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Byte av trådspole 

Stäng av grästrimmern och dra ur 
stickproppen ur eluttaget. 

Vänd därefter grästrimmern upp och ned 
och fatta tag i spolhuset. 

Tryck in de bägge räfflade snäpplåsen och 
lyft bort locket.

Avlägsna den tomma trådspolen och rengör 
spolhuset invändigt.

Sätt i en ny trådspole och dra ut 
trimmertråden genom de bägge hålen på 
spolhusets sida.

Skjut tillbaka locket på plats och kontrollera 
att de bägge snäpplåsen låser ordentligt.

OBS! Ersätt alltid den tomma spolen med en 
ny originalspole. Använd endast spolar som 
rekommenderas av tillverkaren. Rulla aldrig 
upp tråd på en tom spole eftersom detta 
kan komma att skada grästrimmern. 

Rengöring och underhåll

Ta bort gräs och växtrester från 
grästrimmern med en borste efter 
varje användning. Var speciellt 
noga med att ta bort gräs som har 
ansamlats runt trimmerhuvudet 
under trimmerskyddskåpan och vid 
avskärningskniven. 

Torka av grästrimmerns teleskoprör och 
plastdelar med en fuktig trasa. 

Se till att hålla ventilationsöppningarna fria 
från smuts. 

Förvara grästrimmern torrt, damm- och 
frostfritt.
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Överensstämmelseförklaring 

Vi förklarar härmed, att

GRÄSTRIMMER 
77732 (GTL350)

230 V ~ 50 Hz, 350 W
är framställd i överensstämmelse med 
följande standarder eller normativa 
dokument:

EN60335-2-91:2003

EN60335-1:2002+A1:2004+A2:2006+

A11:2004+A12:2006

EN60335-1:2002

EN786:1996+A2:2009

enligt bestämmelserna i direktiven

2006/42/EG Maskindirektivet 

2006/108/EEG EMC-direktivet

2010

Stefan Schou 
Inköpschef

21.12.2010 - HP Værktøj A/S, DK-7080 Børkop

Servicecenter

När det gäller:

• Reklamationer

• Reservdelar

• Returvaror

• Garantivaror

• Öppet 08.00 till 16.00

• Tel.: +46 (0)451 833 00

• Fax: +46 (0)451 414  00

• E-mail: service@hpverktyg.se
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Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)
6262 - Cixi City Best Power Tools Co., Ltd., Hangzhou Bay 
New District, Zhejiang
EU-importör:
HP Værktøj A/S
7080 Børkop
Danmark

© 2010 HP Værktøj 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 Værktøj A/S.

Miljöinformation

HP Værktøj A/S strävar efter att tillverka 
miljövänliga elektriska och elektroniska 
produkter och vi vill även medverka till att 
säkerställa ett säkert avyttrande av sådana 
avfallsprodukter som kan vara skadliga för 
miljön. 

Det är viktigt för oss alla att ha en ren 
miljö. Vårt företag har som målsättning 
att uppfylla EU-kraven på detta område 
så att vi säkerställer insamling, hantering, 
återvinning och bortskaffande av elektrisk 
utrustning som annars kan vara skadlig 
för miljön. Detta innebär även att våra 
produkter aldrig innehåller några av 
följande kemikalier eller ämnen:

-  Bly

-  Kvicksilver

-  Kadmium

-  Sexvärdigt krom

-  PBB (polybromerade bifenyler) 
(flamskyddsmedel)

-  PBDE (polybromerade difenyletrar) 
(flamskyddsmedel)

HP Værktøj A/S är stolta över att kunna 
stödja EU:s miljöinitiativ för en renare miljö 
och förklarar härmed att våra produkter 
uppfyller såväl WEEE-direktivet (2002/96/
EG) som RoHS-direktivet (2002/95/EG).

Även du som konsument kan vara med och 
skydda vår miljö genom att följa gällande 
miljöbestämmelser och lämna in förbrukade 
elektriska och elektroniska produkter på 
den kommunala återvinningsstationen. 
Kom ihåg att ta ur eventuella batterier innan 
du gör dig av med produkten.




