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SLADDLÖS GRÄSTRIMMER
VARNING! Läs alla varningar och 
säkerhetsanvisningar. Om varningarna och 
anvisningarna inte följs kan det leda till 
elektriska stötar, brand och/eller allvarliga 
skador.

Spara alla säkerhetsvarningar och 
anvisningar för framtida referens.

Specifi kationer

Batterispänning:  18 V

Laddningstid:  2 timmar 

Varvtal utan belastning:  8 500 v/min

Skärbredd:  250 mm

Batteri:  1×1 500 mAh

Vikt med  1 batteri: 2,3 kg

VARNING! Denna maskins 
ljudnivå kan överstiga 85 dB(A). Vi 
rekommenderar att hörselskydd 
används.

Lär känna din produkt

1. Strömbrytaravtryckare

2. Säkerhetsspärr 

3. Handtag (med soft grip) 

4. Sekundärt handtag (justerbart) 

5. Monteringskonsol 

6. Teleskopskaft 

7. Skaftets längdjusteringslås 

8. Justeringsknapp för skärhuvudets vinkel

9. Skärhuvud (roterande)

10. Knivskydd

11. Trädskydd

12. Knivarnas fästknoppar 

13. Kniv

14. Batteri

15. Batteriöppningsknapp (syns ej) 

16. Laddarens nätaggregat 

17. Laddningsdocka
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Innehållsförteckning

•  Specifi kationer

•  Inledning

•  Elsäkerhet

•  Allmänna säkerhetsvarningar för 
elverktyg

•  Säkerhetsvarningar för litiumjonbatterier 
och laddare

•  Ytterligare säkerhetsregler för 
grästrimmers

•  Så laddar du ditt litiumjonbatteri

•  Installera eller ta loss batteriet

•  Montering

•  Användning

•  Underhåll

Inledning

Grattis till köpet av denna sladdlösa 
grästrimmer med litiumjonbatteri! 
Vi tillverkar högkvalitativa verktyg till 
konkurrenskraftiga priser. Vi hoppas att 
du kommer att ha användning för ditt nya 
verktyg i många år framöver.

Din sladdlösa grästrimmer med 
litiumjonbatteri har konstruerats för att 
klippa och trimma kanter på gräsmattor, 
och för att klippa gräs runt buskar och träd. 
Eftersom den är sladdlös, det vill säga inte 
behöver anslutas till elnätet, är den mycket 
praktisk och lättanvänd.

Trimmern är enbart avsedd för privat 
hemmabruk. Den har inte konstruerats 
för kontinuerlig daglig användning av 
yrkespersoner.

 Elsäkerhet

Den här bruksanvisningen innehåller 
viktiga säkerhetsanvisningar och 
användningsinstruktioner för din 
batteriladdare.

Innan du använder laddaren måste du läsa 
alla instruktioner och varningsmärken på 
laddaren, batteriet och på den produkt som 
drivs av batteriet.

Fara! Om batteriets hölje är sprucket eller 
skadat får det inte sättas in i laddaren. Då 
fi nns risk för livsfarliga elektriska stötar.

 VARNING! Låt inte någon vätska tränga in 
i batteriladdaren. Det kan leda till elektriska 
stötar. För att batteriet ska svalna snabbare 
efter användning ska du undvika att 
placera det i varma miljöer, till exempel i ett 
metallskjul eller i en oisolerad släpvagn.

Allmänna säkerhetsvarningar för 
elverktyg

 VARNING! Läs alla varningar och 
säkerhetsanvisningar. Om varningarna och 
anvisningarna inte följs kan det leda till 
elektriska stötar, brand och/eller allvarliga 
skador.

Spara alla säkerhetsvarningar och 
anvisningar för framtida referens.

Termen ”elverktyg” i säkerhetsanvisningarna 
avser ditt nätanslutna elverktyg (med sladd) 
eller ditt batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.

1) Ett säkert arbetsområde

a)  Håll arbetsområdet rent och väl 
upplyst. Stökiga eller dåligt belysta 
arbetsområden ökar risken för olyckor. 

b)  Använd inte elverktyg i explosionsfarliga 
miljöer, till exempel där det fi nns 
brännbara vätskor, gaser eller damm. 
Elverktyg alstrar gnistor som kan antända 
dammet eller gaserna.
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c)  Håll barn och obehöriga personer på 
säkert avstånd under arbetet med 
elverktyget. Om du störs av obehöriga 
personer kan du förlora kontrollen.

2) Elsäkerhet

a)  Elverktygets stickpropp måste passa 
i nätuttaget. Stickproppen får inte 
manipuleras på något vis. Använd inte 
några adapterkontakter tillsammans med 
jordade elverktyg. Intakta stickproppar 
och passande nätuttag minskar risken för 
elektriska stötar.

b)  Undvik kroppskontakt med jordade ytor 
som rör, element, spisar eller kylskåp. 
När din kropp är jordad ökar risken för 
elektriska stötar.

c)  Skydda elverktyget mot regn och väta. 
Om vatten tränger in i ett elverktyg ökar 
risken för elstötar.

d)  Behandla inte nätsladden vårdslöst. 
Använd aldrig nätsladden för att bära 
eller dra elverktyget, och inte heller för 
att dra ut stickproppen ur nätuttaget. 
Håll nätsladden på avstånd från värme, 
olja, vassa kanter och rörliga maskindelar. 
Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar 
risken för elektriska stötar. 

e)  När du arbetar med elverktyg utomhus, 
använd endast förlängningssladdar 
som är avsedda för utomhusbruk. 
Om en lämplig förlängningssladd för 
utomhusbruk används minskar risken för 
elstötar. 

f )  Om det inte kan undvikas att elverktyget 
används i en fuktig miljö måste 
strömförsörjning med jordfelsbrytare 
användas. Jordfelsbrytaren minskar 
risken för elstötar.

3) Personsäkerhet

a)  Var uppmärksam på vad du gör och 
använd elverktyget med förnuft. 
Använd inte elverktyg när du är trött 
eller om du är påverkad av droger, 
alkohol eller mediciner. Vid användning 
av elverktyg kan även en kort stunds 
ouppmärksamhet leda till allvarliga 
kroppsskador.

b)  Använd personlig skyddsutrustning. 
Använd alltid skyddsglasögon. 
Användning av personlig 
skyddsutrustning som dammfi ltermask, 
halkfria skyddsskor, skyddshjälm och 
hörselskydd i relevanta förhållanden 
minskar risken för kroppsskador.

c)  Förhindra oavsiktlig start av elverktyget. 
Kontrollera att strömbrytaren är i det 
avstängda läget innan elverktyget 
ansluts till en strömkälla och/eller ett 
batteri, samt innan du plockar upp 
verktyget. Om du bär elverktyget med 
fi ngret mot strömbrytaren eller sätter 
i dess nätsladd med strömbrytaren 
intryckt ökar risken för olyckor.

d)  Ta bort alla eventuella justeringsnycklar 
innan du sätter i gång elverktyget. 
En justeringsnyckel som sitter fast i 
en roterande komponent kan orsaka 
kroppsskador.

e)  Undvik onormala arbetsställningar. Stå 
alltid stadigt på båda fötterna. Det gör 
det lättare att behålla kontrollen över 
elverktyget i oväntade situationer.

f )  Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst 
sittande kläder eller smycken. Låt inte 
hår, kläder eller handskar komma för 
nära rörliga delar. Löst sittande kläder, 
långt hår och smycken kan fastna i rörliga 
delar.

g)  Om utrustning medföljer för anslutning 
av ett dammuppsamlingssystem, 
kontrollera att systemet är anslutet på 
rätt sätt. Användning av dammuppsaml
ingsutrustning kan minska de faror som 
damm medför. 
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4) Användning och skötsel av elverktyg

a)  Överansträng inte elverktyget. Använd 
rätt verktyg för det planerade arbetet. 
Det rätta verktyget gör jobbet bättre och 
säkrare i den takt som det är avsett för.

b)  Använd inte elverktyget om 
strömbrytaren inte fungerar. Ett elverktyg 
med en defekt strömbrytare är farligt och 
måste repareras.

c)  Dra ut kontakten ur nätuttaget och/
eller batteriet innan några justeringar 
utförs, tillbehör byts ut eller elverktyget 
läggs undan för förvaring. Denna 
säkerhetsåtgärd förhindrar oavsiktlig 
aktivering av elverktyget.

d)  Förvara elverktyg som inte används utom 
räckhåll för barn. Låt inte personer som 
är obekanta med elverktyget eller denna 
bruksanvisning använda elverktyget. 
Elverktyg är farliga i händerna på 
oerfarna personer.

e)  Sköt om och underhåll elverktyget. 
Undersök elverktyget för felinriktningar 
eller rörliga delar som har fastnat, gått 
sönder eller andra problem som kan 
påverka verktygets drift. Reparera 
elverktyget före användning om det är 
skadat. Många olyckor orsakas av dåligt 
skötta elverktyg.

f )  Håll alltid skärverktyg vassa och rena. 
Välskötta skärverktyg med vassa 
eggar kärvar mindre och är lättare att 
kontrollera.

g)  Använd elverktyget och dess tillbehör, 
insatser o.s.v. enligt dessa anvisningar 
och ta hänsyn till arbetsförhållandena 
och arbetsmomenten. Om elverktyget 
används för andra syften än det är avsett 
för kan farliga situationer uppstå.

5) Användning och skötsel av batteriet

a)  Ladda bara elverktyget med den av 
tillverkaren angivna laddaren. En laddare 
som lämpar sig för en batterityp kan 
orsaka brandrisk om den används med 
en annan batterityp.

b)  Använd bara batteripaket som är 
specifi kt utformade för elverktyget. Om 
andra batterier används föreligger risk för 
personskador och brand.

c)  När batteripaketet inte används ska 
det förvaras på avstånd från andra 
metallföremål, exempelvis gem, mynt, 
nycklar, spikar, skruvar och andra små 
metallföremål som skulle kunna koppla 
ihop batteriets poler med varandra. Om 
batteriets poler får kontakt med varandra 
fi nns det risk för brännskador eller brand.

d)  Vid vårdslös hantering kan det tränga 
ut vätska ur batteriet. Undvik att få den 
på huden. Om du ändå får vätskan på 
huden, spola med vatten. Om du får 
vätskan i ögonen, spola med vatten och 
kontakta läkare. Vätska som tränger ut 
ur batteriet kan orsaka irritationer eller 
brännskador.

6) Service

a)  Låt bara kvalifi cerad fackpersonal 
reparera elverktyget och enbart med 
identiska reservdelar. På så vis garanteras 
elverktygets säkerhet.

b)  Om nätsladden skadas måste den 
bytas ut av tillverkaren, en behörig 
servicetekniker eller en motsvarande 
kvalifi cerad person för att undvika fara.
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 Säkerhetsvarningar för litium-
jonbatterier och laddare

 VARNING! Låt inte någon vätska tränga in 
i batteriladdaren. Det kan leda till elektriska 
stötar. För att batteriet ska svalna snabbare 
efter användning ska du undvika att 
placera det i varma miljöer, till exempel i ett 
metallskjul eller i en oisolerad släpvagn.

•  Innan du använder laddaren måste 
du läsa alla instruktioner och 
varningsmärken på laddaren, batteriet 
och på den produkt som drivs av 
batteriet.

 Fara! Om batteriets hölje är sprucket eller 
skadat får det inte sättas in i laddaren. Då 
fi nns risk för livsfarliga elektriska stötar.

•  Laddaren får inte användas i några andra 
syften än för att ladda uppladdningsbara 
batterier. Alla andra användningssätt 
medför risk för brand och livsfarliga 
elektriska stötar.

•  Lägg inga föremål ovanpå laddaren och 
placera inte laddaren på mjuka ytor som 
kan göra att den blir alltför varm. Håll 
laddaren borta från värmekällor.

•  När du kopplar bort laddaren, dra i 
kontakten och inte i sladden, för att inte 
skada sladden eller kontakten.

•  Kontrollera att sladden inte ligger 
någonstans där det fi nns risk att någon 
snavar på den eller på annat sätt belastar 
den.

• Förlängningssladd får bara användas 
om det är absolut nödvändigt. Om en 
olämplig förlängningssladd används 
innebär det risk för brand och livsfarliga 
elektriska stötar.

•  Använd inte laddaren om den har fått ett 
hårt slag, tappats eller skadats på något 
annat sätt. Låt först en elektriker eller 
reparatör av elverktyg undersöka den.

•  Ta inte isär laddaren. Ta den till en 
elektriker eller reparatör av elverktyg 
om den behöver repareras. Om laddaren 
monteras ihop på fel sätt fi nns det risk för 
livsfarliga elektriska stötar och brand.

• Ta alltid bort laddaren från nätuttaget 
innan du försöker rengöra den, för att 
minska risken för elstötar. Denna risk 
försvinner inte bara för att du tar ut 
batteripaketet ur laddaren.

• Försök aldrig koppla ihop två laddare 
med varandra.

•  Förvara INTE verktyget eller 
batteripaketet på platser där 
temperaturen kan nå eller överstiga 40 °C 
(till exempel i metallskjul eller andra 
metallbyggnader under sommaren).

•  Laddaren är konstruerad för att drivas 
med vanlig spänning i ett hushåll 
(240 volt). Försök aldrig använda den 
med någon annan spänning!

•  Batteripaketet är inte fulladdat när du 
tar upp det ur förpackningen. Läs först 
alla säkerhetsvarningar och följ sedan 
instruktionerna om hur du använder 
laddaren.

•  Längst livslängd och bäst prestanda 
hos batteriet uppnås om batteripaketet 
laddas i en temperatur mellan 18 
och 24 °C. Ladda inte batteripaketet i 
temperaturer under 10 °C eller över 40 °C. 
Detta är viktigt för att undvika skador på 
batteripaketet.
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•  Försök aldrig elda upp batteripaketet, 

även om det har skadats allvarligt eller 
är helt uttjänt. Batteriet kan explodera i 
elden.

•  Försök aldrig under några 
omständigheter öppna batteripaketet. 
Om batteripaketets hölje går sönder 
eller spricker ska du omedelbart sluta 
använda det, och inte försöka ladda det 
igen.

Ytterligare säkerhetsregler för 
grästrimmers

• Denna produkt är inte avsedd att 
användas av små barn eller försvagade 
personer utan att de är övervakade av en 
ansvarig person som säkerställer att de 
kan använda produkten säkert.

• Små barn måste övervakas för att 
säkerställa att de inte leker med 
produkten.

• Låt aldrig barn eller personer som inte 
har tagit del av dessa instruktioner 
använda trimmern.

• Undvik att använda trimmern när det 
fi nns andra personer, i synnerhet barn, i 
närheten.

• Använd bara trimmern i dagsljus eller i 
god belysning.

• Använd aldrig trimmern om knivskyddet 
är skadat eller saknas.

• Starta aldrig trimmern om någon har 
sina händer eller fötter i närheten av 
skärhuvudet.

• Montera aldrig knivar av metall på 
skärhuvudet.

• Använd bara reservdelar och tillbehör 
som rekommenderas av tillverkaren.

• Ta alltid loss batteriet innan trimmern 
lämnas oövervakad.

• Ta loss batteriet från trimmern innan 
du utför något underhålls- eller 
rengöringsarbete. Inspektera trimmern 
regelbundet. Låt bara behöriga tekniker 
reparera trimmern.

• Var försiktig så att du inte skadar dig på 
knivarna. Om knivarna har bytts ut, håll 
alltid trimmern i dess normala arbetsläge 
innan du sätter i gång den.

• När trimmern inte används ska den 
förvaras utom räckhåll för barn.

• Rikta aldrig skärhuvudet mot dig själv, 
andra människor eller djur när strömmen 
är ansluten till grästrimmern (i synnerhet 
under användning).

• Ta alltid loss batteriet innan du byter 
ut knivarna eller rensar bort gräs från 
knivskyddet.

• Ta loss batteriet från trimmern innan du 
gör några justeringar.

• Använd alltid båda händerna när du 
använder grästrimmern.

• Håll trimmerns ventilationsöppningar fria 
från skräp. Håll verktygets handtag torra, 
rena och fria från fett och olja.

• Stoppa aldrig in händer eller fötter under 
trimmern (i skärområdet) innan den har 
stannat helt och hållet och du har tagit 
loss batteriet.
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Så laddar du ditt litiumjonbatteri

Vid leverans har batteriet (14) bara lite ström 
i sig, och det behöver laddas upp innan 
maskinen kan användas.

•  Anslut laddarens nätaggregat (16) till ett 
nätuttag.

•  Den gröna lampan på laddarens 
nätaggregat (16) tänds när laddaren är 
strömsatt.

•  Lägg batteriet (14) platt på en bänk eller 
ett bord. Passa ihop batteriets plus- och 
minussymboler med motsvarande 
symboler på laddningsdockan (17) och 
skjut in laddningsdockan i fördjupningen 
med batteriets poler. Kontrollera att 
batteriet är ordentligt anslutet.

•  Laddningsdockan (17) kan bara anslutas 
vänd åt ett håll. Om laddningsdockan 
(17) inte passar betyder det att den är 
upp och ned.

•  När batteriet (14) och laddarens 
nätaggregat (16) är korrekt anslutna lyser 
lampan på laddarens nätaggregat (16) 
rött för att indikera att batteriet håller på 
att laddas.

•  När batteriet är fulladdat lyser lampan på 
laddarens nätaggregat (16) grönt.

•  Det tar två timmar att ladda batteriet. 
Laddningen startar automatiskt. Ta loss 
batteriet (14) från laddningsdockan (17) 
efter högst 5 timmar.

Första laddningstillfället

•  Batteriet kommer inte att bli fulladdat 
när du laddar det för första gången. 
Lampan kommer att fortsätta att lysa rött 
tills laddarens nätaggregat (16) kopplas 
bort från nätuttaget.

•  Det krävs några cykler av att ladda upp 
batteriet och sedan ladda ur det (genom 
att använda verktyget) innan batteriet 
når sin fulla kapacitet.

Varning: Ta bort laddarens nätaggregat (16) 
från nätuttaget när laddaren inte används.

Observera: Om lampan på laddarens 
nätaggregat (16) inte tänds:

-   Kontrollera att laddarens nätaggregat 
(16) sitter ordentligt i nätuttaget, och att 
det är påslaget.

-   Kontrollera att laddningsdockan (17) 
är ordentligt inskjuten i batteriets 
fördjupning (14).

Efterföljande laddningar

•  Efter ett normalt användningstillfälle 
tar det ungefär två timmar att ladda 
upp batteriet helt och hållet (14). Om 
batteriet (14) har laddats ur helt och 
hållet kan det ta 5 timmar eller mer innan 
det är fulladdat.
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Viktig information om laddning

•  Laddarens nätaggregat (16) och batteriet 
(14) kan bli varma under laddningen. 
Detta är normalt och inte ett tecken på 
att något är fel.

•  Använd om möjligt laddarens 
nätaggregat (16) i normal 
rumstemperatur.

•  För att undvika överhettning, täck inte 
över laddarens nätaggregat (16) och 
ladda inte batteriet (14) i direkt solljus 
eller nära värmekällor.

•  Om batteriet (14) inte laddas som det 
ska:

-  Kontrollera att det fi nns ström i 
nätuttaget genom att koppla in en lampa 
eller hushållsapparat. 

- - Om problem med laddaren kvarstår, låt 
en elektriker eller reparatör av elverktyg 
undersöka hela produkten.

•  Om lampan på laddarens nätaggregat 
(16) inte tänds: - Kontrollera att laddarens 
nätaggregat (16) sitter ordentligt i 
nätuttaget, och att det är påslaget.

•   Kontrollera att laddningsdockan (17) 
är ordentligt inskjuten i batteriets 
fördjupning (14).

•  För att skydda batteriet (14) mot 
att laddas ur helt och hållet fi nns 
en skyddande krets som stänger av 
grästrimmern innan batteriet tar slut.

•  Tryck inte mer på strömbrytaren (1) efter 
en automatisk avstängning. Det skadar 
batteriet (14). Batteriet måste laddas 
innan du kan använda verktyget igen.

Observera: Om batteriet (14) är helt urladdat 
och laddningslampan lyser grönt, se 
avsnittet nedan om skyddsmekanismen mot 
överspänning och värme. 

Observera: Batteriet kan behöva lämnas att 
svalna. 

Observera: Batteriet kan behöva upp till 30 
minuter på sig för att svalna, beroende på 
omgivningstemperaturen och det arbete 
som utförs, innan det börjar laddas.

Varning: Denna produkts batteripaket är 
försett med ett lågspänningsskydd, vilket 
innebär att produkten stängs av abrupt 
när batteriet nästan är urladdat och måste 
laddas. Du kommer inte att uppleva en 
avtagande eff ekt eller ett nedsaktande så 
som sker med många andra batterityper.

Skyddsmekanism mot överspänning och 
värme

Om skyddsmekanismen mot överspänning 
och värme aktiveras slutar batteriet (14) att 
fungera. Detta kan inträff a när verktyget har 
använts en lång tid utan avbrott.

Om du då sätter batteriet i laddaren ger 
lysdioderna intrycket att batteriet är 
fulladdat. Låt batteriet laddas i två timmar.

Batteriet (14) kan ta 5 timmar på 
sig innan det är fulladdat, eftersom 
skyddsmekanismen behöver återställas eller 
batteriet behöver svalna. Först därefter kan 
laddaren börja ladda batteriet och återuppta 
normal drift.
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Installera eller ta loss batteriet

Stäng alltid av strömbrytaren innan du 
installerar eller tar loss batteriet. 

Installera batteriet

•  Passa ihop spåren i grästrimmerns 
handtag (3) med spåren i batteriet (14) 
och skjut ihop batteriet och trimmern 
tills batteriet låses fast.

•  Ta inte i för hårt när du installerar 
batteriet. Om batteriet inte glider på 
plats med lätthet har det inte placerats 
på rätt sätt, och batteriet, batteriets poler 
eller grästrimmern kan då ta skada.

Varning: Rör inte strömbrytarna (1 eller 2) när 
du installerar batteriet.

Ta loss batteriet

Tryck ner batteriets frisläppningsknapp (15) 
och ta loss batteriet (14) från grästrimmern.

Så får du ut bästa möjliga prestanda av 
batteriet

Hur länge varje laddning räcker beror på 
typen av arbete som du utför.

För att erhålla längsta möjliga batteritid 
rekommenderar vi följande:

•  Förvara och ladda ditt batteri på en sval 
plats. Temperaturer över eller under 
normal rumstemperatur förkortar 
batteritiden.

•  Förvara aldrig batteriet i urladdat 
tillstånd. Ladda upp dem på en gång när 
de blir urladdade.

•  Alla batterier laddas gradvis ur av sig 
själva med tiden. Ju högre temperatur, 
desto fortare laddas batteriet ur. Om du 
inte använder din grästrimmer på länge, 
ladda ändå batteriet var eller varannan 
månad. Det förlänger batteriets livslängd.

Montering

Installera det sekundära handtaget (4)

1.  Passa in monteringskonsolen (5) på 
teleskopskaftet (6). Se till att kragen 
passar in i spåret i teleskopskaftet (6).
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Observera: Du måste försiktigt dra isär 
monteringskonsolen (5) lite grann för att 
kunna trä den över skaftet (6). Dra inte isär 
monteringskonsolen för hårt. Den kan ta 
skada eller gå sönder (5).

2.  Sätt det justerbara sekundära handtaget 
(4) på monteringskonsolen (5).

3.  Trä skruven genom det justerbara 
sekundära handtaget (4) och 
monteringskonsolen (5).

4.  Skruva fast låsvredet på skruven.

5.  Flytta det sekundära handtaget till 
det läge som är mest bekvämt för dig, 
och dra åt vredet med fi ngrarna så 
att handtaget sitter fast ordentligt på 
skaftet. Dra inte åt vredet alltför hårt.

Installera knivskyddet

 VARNING! Ta bort batteriet från 
grästrimmern före montering.

1.  Placera knivskyddet (10) på skärhuvudet 
(9) och se till att de två krokarna 
på knivskyddet hakar i hålen på 
skärhuvudet (9).

2.  Tryck knivskyddet (10) framåt tills 
krokarna har snäppt i hålen ordentligt.

Observera: När knivskyddet har monterats på 
grästrimmern (10) kan det inte tas bort.

ANVÄNDNING

Varning: Denna produkts batteripaket är 
försett med ett lågspänningsskydd, vilket 
innebär att produkten stängs av abrupt 
när batteriet nästan är urladdat och måste 
laddas. Du kommer inte att uppleva en 
avtagande eff ekt eller ett nedsaktande så 
som sker med många andra batterityper.

Justera höjden

Längden på trimmerns teleskopskaft (6) kan 
justeras för att passa användaren.

  VARNING! Försök aldrig justera 
teleskopskaftets (6) längd medan knivarna 
roterar.

1.  För att låsa upp teleskopskaftet, ta ett 
stadigt grepp om trimmern och vrid 
skaftets längdjusteringslås (7) medurs.

2.  Justera teleskopskaftets (6) längd till ett 
läge som är maximalt bekvämt för dig.

3.  Vrid skaftets längdjusteringslås (7) 
moturs för att låsa fast skaftet.
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Justera det sekundära handtaget

Det sekundära handtagets (4) vinkel 
och position kan justeras för att passa 
användaren.

1.  Lossa på vredet på sidan av det 
sekundära handtaget (4).

2.  Skjut monteringskonsolen (5) längs 
teleskopskaftet (6) och justera vinkeln 
till ett läge som är maximalt bekvämt för 
dig.

3.  Skruva åt vredet för att fi xera 
monteringskonsolen (5) det sekundära 
handtaget (4) i det nya läget.

 VARNING! Ta loss batteriet från 
grästrimmern innan du utför några 
justeringar.

Ändra skärhuvudets vinkel för trimning 
eller kantskärning

 VARNING! Ta loss batteriet från 
grästrimmern innan du utför några 
justeringar.

Skärhuvudet (9) kan vridas i olika vinklar för 
att underlätta olika typer av arbete.

1.  Håll teleskopskaftet (6) stadigt i din ena 
hand och tryck in justeringsknapparna 
för skärhuvudets vinkel (8).

2.  Justera skärhuvudet till den önskade 
vinkeln (I, II, III, IV) och släpp sedan 
justeringsknapparna för skärhuvudets 
vinkel (8).

Rotera skärhuvudet för trimning eller 
kantskärning

 VARNING! Ta loss batteriet från 
grästrimmern innan du utför några 
justeringar.

Varning: Om instruktionerna ovan inte 
följs och skärhuvudet (9) vrids åt fel håll 
så kommer rotationsmekanismen att ta 
skada. Skärhuvudet (9) kan roteras för att 
underlätta trimning eller kantskärning i olika 
förhållanden.

Sätta på produkten

Denna grästrimmer är utrustad med en 
säkerhetsspärr. Spärren förhindrar att 
trimmern startas av misstag.

Om du bara trycker in 
strömbrytaravtryckaren (1) så startar inte 
grästrimmern.

För att starta grästrimmern behöver du 
använda tummen för skjuta säkerhetsspärren 
(2) framåt och hålla den där medan du 
trycker in strömbrytaravtryckaren (1).

När grästrimmern har startat kan du släppa 
säkerhetsspärren (2).
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Stänga av produkten

För att stänga av grästrimmern släpper du 
bara strömbrytaravtryckaren (1). 

Före start 

Innan du använder grästrimmern ska du 
kontrollera att den är i gott skick och att 
knivarna inte är spruckna eller skadade. Följ 
dessa steg:

1.  Kontrollera att strömbrytaravtryckaren 
(1) är i det avstängda läget och att 
batteriet (14) har tagits loss från 
grästrimmern.

2.  Undersök produktens allmänna skick. 
Inspektera knivskyddet, strömbrytaren 
och batteriet. Undersök verktyget 
och försök upptäcka lösa skruvar, 
felinriktningar eller rörliga delar som 
har fastnat, monterats fel, gått sönder 
eller andra problem som kan påverka 
verktygets drift. Om onormalt buller eller 
vibrationer uppstår under användningen, 
stäng genast av grästrimmern och låt en 
kvalifi cerad reparatör åtgärda problemet.

3.  Stå på ett plant underlag när du arbetar, 
och stå stadigt med båda fötterna.

4.  Kontrollera att knivarna (13) inte är 
spruckna eller avbrutna med olika längd. 
Kontrollera också att båda knivarna sitter 
fast ordentligt i sina fästknoppar (12). 
Se avsnittet Underhåll och delen om att 
montera och byta ut knivarna.

Trimningsläge och kantskärningsläge

 VARNING! Ta loss batteriet från 
grästrimmern innan du utför några 
justeringar.

 VARNING! Se till att ditt arbetsområde 
är fritt från stenar, skräp, snören och andra 
främmande föremål.

Varning: Skärhuvudet får inte avsiktligen 
slås eller tryckas mot marken. Det kan skada 
skärhuvudet eller överanstränga motorn.

För att ställa in skärhuvudet för trimning eller 
kantskärning, följ instruktionerna i avsnitten 
”Ändra skärhuvudets vinkel för trimning eller 
kantskärning” och ”Rotera skärhuvudet för 
trimning eller kantskärning”.

1.  Fäll ner trädskyddet (11) för att förhindra 
att skärhuvudet (9) kommer för nära 
stora föremål som trädstammar eller 
väggar, vilket kan skada knivarna.

2.  Starta trimmern innan du sänker ner den 
i det gräs som ska klippas.

3.  Klipp gräset genom att röra trimmern 
från höger till vänster och tillbaka. 
Rör dig långsamt och luta trimmern i 
ungefär 30 graders vinkel. Det är bättre 
att trimma lite i taget än mycket, för 
då slungas gräset lättare bort från 
skärhuvudet (9).
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4.  Högt gräs bör alltid trimmas i omgångar 
uppifrån och ner. Kör inte maskinen i 
fuktigt eller vått gräs. Överansträng inte 
trimmern.

5.  Om du håller knivarna (13) mot hårda 
föremål kan de gå sönder. Du kommer då 
behöva sätta på nya knivar innan du kan 
fortsätta arbeta.

6.  För förhindra att knivarna (13) går sönder 
ska du närma dig kanten/föremålet 
långsamt och låta knivarnas SPETSAR 
göra jobbet.

7.  Var uppmärksam på risken för kast om du 
skulle stöta i något hårt föremål. 

8.  När du har klippt färdigt, håll 
skärhuvudet nära marken, släpp 
strömbrytaren och låt motorn stanna helt 
och hållet. Lägg sedan grästrimmern på 
marken och ta loss batteriet (14).

Observera: Rensa regelbundet bort allt gräs 
från skärhuvudet (9) och från knivskyddets 
kant (10) för att förebygga vibrationer hos 
trimmern.

UNDERHÅLL

•  När verktyget inte används ska det 
förvaras på en torr och frostfri plats, utom 
räckhåll för barn.

•  Håll alltid trimmerns ventilationshål rena 
och hindra främmande föremål från att 
komma in i dem.

•  Om trimmerns hölje behöver rengöras, 
använd inga lösningsmedel, utan bara en 
fuktig trasa.

Observera: Tillverkaren tar inget ansvar för 
skador till följd av att verktyget har reparerats 
av en obehörig person eller hanterats 
felaktigt.

Montera och byta ut knivarna

Trimmern har två löstagbara plastknivar som 
enkelt kan bytas ut mot nya.

Knivarna kan köpas i 20-pack och fi nns hos 
din lokala återförsäljare.

VARNING! Ta loss batteriet innan du gör 
några justeringar. Vänta tills knivarna har 
stannat helt och hållet innan du försöker 
ta av dem. Montera aldrig knivar av metall 
på skärhuvudet. Montera bara knivar som 
rekommenderas av tillverkaren.

För att montera en kniv, trä knivens hål (13) 
över fästknoppen (12) och dra kniven utåt för 
att låsa fast den.

För att ta loss en kniv, tryck in kniven (13) 
mot mitten av trimmern och lyft av den från 
fästknoppen (12).
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Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid 
uppges vid kontakt med återförsäljaren. 

Modellnumret fi 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 (EEE) 
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.
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