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1. Batteridriven gräsklippare

2. Gräsuppsamlingslåda

3. Buntband

4. Snabblåsspak

5. Användningsinstruktioner

6. Laddningsbart batteri

7. Laddningsstation

8. Skruvmejsel
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Montering



29

SE

DK
Laddningsbart batteri
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Ladda det laddningsbara batteriet

Laddar Laddad Fel
Hög temp. 

skydd

Grön

Röd/grön

Röd

Grön
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Justera klipphöjd

30 mm 80 mm
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Justera klipphöjd

Sätt in 
tändningsnyckeln Tändnings-

nyckel

Säkerhetsbrytare

On/off -brytare
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Uppsamling av klippt gräs



34

SE

Uppsamling av klippt gräs
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Utkastning av klippt gräs
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Klippinstruktioner
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Rengöring/underhåll
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Tekniska specifi kationer

Batteridriven gräsklippare ARM 4037

Batterityp  R3-360-AH-U-02

Spänning/batterikapacitet/energi 

 40 V/2,5 Ah Litiumjon/100 Wh

Nominellt varvtal  3 600 v/min

Klippbredd 430 mm

Klippdjup  30–80 mm/5 positioner

Volym uppsamlingsbehållare  40 l

Vikt  17 kg

Skyddsklass  IP 21

Uppmätt ljudintensitetsnivå LWA 
(2000/14/EG)  93,4 dB (A) K=1,88 dB(A)

Garanterad ljudintensitetsnivå LWA
(2000/14/EG)  95 dB (A)

Ljudtrycksnivå LpA 
(EN ISO 11201:1995)  80,7 dB (A) K=3,0 dB(A)

Vibrationer ah 
(EN ISO 14982:2009)  1,29 m/s2 K=1,5 m/s2

Skyddsklass  III

Laddningsenhet   R3-360-3A-02

Spänning/frekvens  100–240 V AC/50 60 Hz

Laddningsspänning 36 V

Laddarens strömstyrka  3,6 A

Uppmätt eff ekt  160 W

Säkerhetsklass  II

Laddningstid  omkr. 1 h

Varning: 

De vibrationsvärden som anges har blivit 
uppmätta enligt standardprocedur. Det 
faktiska vibrationsvärdet kan skilja sig 
från det angivna värdet, beroende på 
appliceringssätt och typ.

Vibrationsnivån kan användas för att 
jämföra olika elverktyg med varandra. Den 
lämpar sig öfr en preliminär utvärdering av 
vibrationsbelastningen.

För att bedöma vibrationsbelastningen 
korrekt måste de tider då enheten är 
avstängd eller körs men inte används också 
vara med i beräkningen. Detta kan minska 
den totala vibrationsbelastningen avsevärt.

Defi niera ytterligare säkerhetsåtgärder för att 
skydda användaren från vibrationseff ekter, 
exempelvis:

Skötsel av elverktyget och tillbehör, varma 
händer, organiserad arbetsprocess.
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Säkerhetsanvisningar

•  Läs alla säkerhets- och driftinstruktioner. 
Om man inte följer drift- eller 
säkerhetsinstruktionerna kan man ådra 
sig elstöt, brännskador och/eller allvarliga 
skador.

•  Förvara säkerhets- och driftinstruktioner 
på säker plats för framtida referens.

• Håll barn och husdjur på avstånd från 
maskinen under användning. Minsta 
säkerhetsavstånd är 5 m.

• Bär personlig skyddsutrustning.

•  Använd stabila skor och långbyxor. 
Använd aldrig enheten när du är barfota 
eller har på dig sandaler.

•  Använd skyddande handskar vid behov.

•  Använd enheten i dagsljus eller på en väl 
upplyst plats.

•  Kontrollera området där maskinen 
ska användas och avlägsna eventuella 
föremål som kan fastna och slungas iväg.

•  Undvik att använda enheten på vått gräs, 
om det går.

•  Gör alltid en visuell kontroll av 
enheten före användning, särskilt på 
klippverktygen, infästningar och hela 
klippenheten.

 Utför alltid en visuell kontroll före 
användning för att säkerställa att kniven, 
dess skruvar och klippenheten inte är slö, 
sliten eller skadad. Byt ut slitna eller skadade 
knivar och skruvar för att balans ska kunna 
garanteras.

 Säkerhetsutrustning på maskinen får 
inte avlägsnas, modifi eras eller ändras, och 
externa skydd får inte installeras.

 Enheten får inte användas om den är 
skadad eller om säkerhetsutrustning inte 
fungerar. Byt ut slitna eller skadade delar.

•  Starta motorn när du har fötterna på 
säkert avstånd från klippverktygen.

•  Luta inte gräsklipparen när du startar 
motorn om inte gräsklipparen måste 
lyftas. Om detta är fallet, luta den endast 
så långt som är absolut nödvändigt, och 
lyft bara den sida som vätter bort från 
användaren.

•  Starta inte motorn när du står framför 
utkastet.

• Gå! Spring inte!

•  Stå stabilt, särskilt i sluttningar. Klipp inte 
gräset i sluttningar med mycket lutning. 
Var mycket försiktig när du byter riktning 
i en sluttning.

•  Var extremt försiktig när du vänder eller 
drar maskinen mot dig.

•  Stäng alltid av gräsklipparen när du bär 
den, lutar den eller fl yttar den över ytor 
som inte är gräs. Vänta tills de roterande 
delarna har stannat.

•  Om ett främmande föremål träff as eller 
vid vibrationer, stäng av enheten och 
ta ut tändningsnyckeln. Kontrollera 
eventuella skador på enheten. Reparera 
eventuella skador.

•  Stäng av maskinen så fort du har avslutat 
arbetet.

•  Stoppa maskinen och dra ut 
tändningsnyckeln. Vänta tills de 
roterande delarna har stannat och 
enheten har kallnat.
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•  Stoppa maskinen och dra ut 
tändningsnyckeln. Se till att alla rörliga 
delar har stannat helt:

 - När du lämnar enheten.

 - Om du ska rengöra en blockerad kniv.

 - Om du ska avlägsna blockeringar i 
utkastkanalen.

 - Om du ska justera klipphöjden.

 - Om du ska tömma 
uppsamlingsbehållaren.

 - Om du upptäcker ett främmande 
föremål (kontrollera eventuella skador på 
gräsklipparen. Utför reparationer innan 
du startar igen.)

- Om du ska lyfta gräsklipparen eller bära 
den.

 - Om du ska transportera gräsklipparen 
(t.ex. från/till gräs eller över gångar).

 - Innan du kontrollerar, rengör eller utför 
arbete på gräsklipparen.

•  Om trimmern vibrerar onormalt mycket, 
utför en noggrann kontroll.

 - Leta efter skador,

 - Reparera skadade delar efter behov,

 - Se till att alla skruvar och muttrar är 
åtdragna.

•  On/Off -brytaren och säkerhetsbrytaren 
får inte vara låsta.

•  Använd endast batterier som är 
avsedda för elverktygen i dessa enheter. 
Användning av andra batterier kan leda 
till olyckor och brandrisk.

•  Klipp aldrig gräs i närheten av andra 
personer (särskilt barn) eller djur,

•  Kom ihåg att maskinens användare är 
ansvarig om en olycka inträff ar som 
skadar andra personer eller deras 
egendom.

•  Undvik löst sittande kläder eller kläder 
med hängande fransar eller bälten.

•  Slitna eller skadade informationsdekaler 
måste bytas ut.

•  Klipp tvärs över lutningar, aldrig uppåt 
eller nedåt.

•  Stoppa kniven om gräsklipparen måste 
lutas för att transporteras över ytor 
som inte är gräs eller om du fl yttar 
gräsklipparen från en yta till en annan.

•  Använd aldrig gräsklipparen om 
säkerhetsenheter skadas, utan 
säkerhetsskydd eller utan installerade 
säkerhetsenheter, t.ex. avbärare och/eller 
gräsuppsamlare.

•  Starta eller aktivera startbrytaren 
försiktigt och i enlighet med tillverkarens 
instruktioner. Se till att dina fötter är på 
säkert avstånd från kniven.

•  För aldrig in händer eller fötter i eller 
under roterande delar. Håll alltid avstånd 
till utkastöppningen.

•  Se till att alla muttrar, bultar och skruvar 
är ordentligt åtdragna och att enheten 
befi nner sig i gott skick.

•  Kontrollera regelbundet ev. slitage eller 
eff ektförlust på gräsuppsamlaren.

•  När du justerar maskinen, se till att dina 
fi ngrar inte kan fastna mellan rörliga 
knivar och fasta delar på maskinen.

•  Låt motorn kallna innan du stänger av 
maskinen.
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 Använd enheten först när du har läst 

och förstått bruksanvisningen. Lär känna 
styrreglagen och hur enheten används på 
korrekt vis. Följ alla säkerhetsanvisningar 
i bruksanvisningen. Agera ansvarsfullt 
gentemot andra personer.

Användaren ansvarar för eventuella olyckor 
eller risker för tredje part.

Om du är osäker på hur enheten ansluts och 
används, kontakta kundservice.

Barn får inte använda med produkten.

Denna enhet får inte användas av personer 
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental 
förmåga eller personer med otillräcklig 
kunskap eller erfarenhet, om de inte 
övervakas eller hjälps av en person som 
ansvarar för dem, eller blivit instruerade 
om hur de på ett säkert sätt kan använda 
enheten och förstår riskerna med detta. Barn 
får inte leka med produkten.

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

Rengöring och underhåll får inte utföras av 
barn.

Avsedd användning

Den batteridrivna gräsklipparen är avsedd 
för klippning av små till mellanstora privata 
gräsmattor. Gräsklipparen är inte avsedd 
för användning i andra syften, eftersom 
detta skulle utgöra risker för användarens 
och andra personers hälsa. Använd bara 
maskinen i det syfte som beskrivs här. 
Tillverkaren ansvarar inte vid nonchalering 
av dessa instruktioner och allmänna riktlinjer, 
eller instruktioner i denna manual.

  Gräsklipparen får inte användas för att 
trimma buskar eller häckar, eller för att klippa 
och avlägsna plantor eller gräs på tak eller i 
balkonglådor. Gräsklipparen får heller inte 
användas som fl ismaskin för att kapa ner 
träd- och buskrester, eller för markplaning.

Användarkrav

Låt aldrig barn arbeta med produkten.

Låt aldrig vuxna som saknar lämplig träning 
arbeta med produkten.

Användaren måste ha läst och förstått 
bruksanvisningen före användning av 
produkten.

Kvalifi kationer: Vid sidan om begripliga 
instruktioner från en erfaren person krävs 
inga särskilda kvalifi kationer för att använda 
produkten. 

Minsta ålder: Produkten får endast användas 
av personer som är över 18 år gamla. Ett 
undantag är om en person under 18 år 
använder produkten som träning under 
det att en utbildande person övervakar 
användningen.

Det kan hända att det fi nns lokala 
bestämmelser för minsta ålder.

Träning: Endast instruktioner från en erfaren 
person eller bruksanvisningen krävs för att 
använda maskinen. Special träning is krävs 
inte.
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Restrisker

Även om verktyget används på rätt sätt fi nns 
det alltid restrisker som inte kan undvikas. På 
grund av verktygets typ och utformning fi nns 
följande risker:

 De roterande knivarna kan orsaka 
allvarliga skärskador, eller klippa av 
kroppsdelar.

Grip aldrig in under kåpan när maskinen är 
igång. Använd säkerhetsskor. Avlägsna aldrig 
uppsamlingsbehållaren när maskinen är 
igång.

 Stenar eller jord som slungas ut kan 
orsaka skador.

Kontroller området som ska klippas för 
eventuella främmande föremål. Se till att 
uppsamlingsbehållaren sitter korrekt. 
Använd skyddsglasögon när du arbetar.

 Inadekvat belysning utgör en extrem 
säkerhetsrisk.

Se alltid till att det råder god belysning när 
du arbetar med produkten.

Tillvägagångssätt i en nödsituation

Risk för personskador!

Placera aldrig händer eller fötter i närheten 
av roterande delar. Håll alltid avstånd till 
utkastöppningen.

Initiera första hjälpen-åtgärder och kontakta 
medicinsk assistans så fort som möjligt.

Skydda den skadade mot fl er skador och 
håll personen lugn. Förvara alltid en första 
hjälpen-låda som uppfyller DIN 13164 i 
närheten av arbetsplatsen. Komplettera 
direkt de saker som du tar från första hjälpen-
kitet. Om du ringer på hjälp, ange följande:

1.  Var olyckan har skett

2.  Typ av olycka

3.  Antal skadade

4.  Typ av skador
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Symboler (på enheten och i användningsinstruktionerna)

Var försiktig, fara!

Försiktighet! Kniven fortsätter att rotera! 
Vänta tills de roterande delarna har 
stannat.

Denna produkt får inte slängas i 
vanliga hushållssopor. En förbrukad 
produkt måste lämnas in på en 
återvinningsstation.

Läs bruksanvisningen

Varning! Vass kniv! Håll ett 
säkert avstånd från kniven 
under drift.

Stäng av produkten och dra 
ut tändningsnyckeln innan 
du utför justeringar eller 
underhållsarbete. 

Varning! Utslungade delar

Se till att andra personer håller 
ett säkerhetsavstånd från 
maskinen (minst 5 m)

Använd laddaren inomhus

Håll batteriet borta från värme och eld

Håll batteriet borta från vatten och fukt

Skydda batteriet från temperaturer över 
40 °C

Lämna in batteriet till en 
återvinningsstation där det kan skickas 
till miljövänlig återvinning.

Sätt in tändningsnyckeln

Enhetens säkringEnhetens säkring

Säkerhetsklass II (dubbelisolerat)Säkerhetsklass II (dubbelisolerat)

CE-märkning om överensstämmelseCE-märkning om överensstämmelse

Det laddningsbara batteriet innehåller Det laddningsbara batteriet innehåller 
litium! Släng inte produkten bland litium! Släng inte produkten bland 
hushållssoporna!hushållssoporna!

OBS! Det fi nns risk för elektrisk stöt OBS! Det fi nns risk för elektrisk stöt 
under arbetet med maskinen. Läs under arbetet med maskinen. Läs 
denna bruksanvisning och medföljande denna bruksanvisning och medföljande 
”Säkerhetsinstruktioner” för arbete med ”Säkerhetsinstruktioner” för arbete med 
elverktyg noggrant innan du startar elverktyg noggrant innan du startar 
maskinen för första gången. maskinen för första gången. 

Avlägsna batteriet.Avlägsna batteriet.

Stäng av enhetenStäng av enheten

Instruera barn och obehöriga att hålla Instruera barn och obehöriga att hålla 
avstånd från produkten.avstånd från produkten.

Använd säkerhetsskor med skärskydd, Använd säkerhetsskor med skärskydd, 
halkfria sulor och stålhätta!halkfria sulor och stålhätta!

Använd skyddshandskar!Använd skyddshandskar!

Utsätt inte produkten för regn och Utsätt inte produkten för regn och 
använd den inte i blöt eller fuktig använd den inte i blöt eller fuktig 
miljö.miljö.

Använd skyddsglasögon! Använd Använd skyddsglasögon! Använd 
hörselskydd! hörselskydd! 
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Laddningsstation

Avsedd användning

Laddaren lämpar sig endast för att ladda 
batteriet för ARM 4037 batteridriven 
gräsklippare.

 Varning: Det är inte tillåtet att ladda andra 
batterier. Laddaren får inte användas för att 
ladda icke-laddningsbara batterier.

Använd bara maskinen i det syfte som 
beskrivs här. Tillverkaren ansvarar inte vid 
nonchalering av dessa instruktioner och 
allmänna riktlinjer, eller instruktioner i denna 
manual.

Laddningsstation

Inga metalldelar får hamna i batterigejderna 
på laddaren (risk för kortslutning).

Laddaren får inte användas i fuktiga eller 
blöta miljöer.

Endast lämpad för användning inomhus. 

Se till att spänningen i eluttaget 
överensstämmer med specifi kationerna på 
laddarens typskylt. Det fi nns risk för elektrisk 
stöt.

Koppla från kabelanslutningar endast genom 
att dra i kontakten. Kabeln och kontakten 
kan skadas om man drar i kabeln och 
elsäkerheten kan inte längre garanteras.

Använd aldrig laddaren om kabeln, 
kontakterna eller enheten själv skadas av 
externa infl uenser.

Reparera skadan hos en specialiserad 
verkstad.

Se till att produktens kylluftintag inte täcks 
över, vilket annars kan skada kylfunktionen. 
Använda inte produkten i närheten av hetta 
eller lågor.

Laddaren får inte öppnas. Kontakta en 
specialiserad verkstad om det fi nns något fel. 
Använd endast den medföljande laddaren 
för att ladda batteriet. Andra laddare kan 
orsaka fel eller börja brinna. 

Batteriets yttre måste vara rent och torrt 
innan batteriet börjar laddas.

Laddningsbart batteri

Batteriet kan utsöndra ångor om det används 
felaktigt eller om skadade batterier används. 
Vädra och kontakta läkare om du inte mår 
bra. Ångorna kan irritera lungorna.

Använd aldrig skadade, defekta eller 
deformerade batterier.

Batteriet får inte öppnas eller skadas, eller 
tappas.

 Brandrisk!

Ladda aldrig batterier i närheten av syror 
eller antändliga material. Batteriet får endast 
laddas vid temperaturer mellan 0–40 °C. Låt 
batteriet kallna när det har utsatts för kraftig 
belastning.

 Explosionsrisk!

Håll batteriet borta från eld och hetta. 

Placera det inte på element eller utsätt det 
för direkt solljus under lång tid.

Använd batteriet endast vid en omgivande 
temperatur på mellan 0–40 °C.

 Kortslutning!

Batteripolerna får inte bryggas med 
metallföremål.

Batteriet måste vara förpackat (plast, hölje) 
vid kassering, transport eller förvaring, eller 
så måste polerna vara övertäckta.

 Batteriet får inte öppnas.

Handhavandemetod

Batterierna är delvis laddade när de levereras 
och måste vara fulladdade innan de används 
för första gången.

•  Ladda batteriet om produkten går slött 
eller stannar.

•  Litiumjonbatteriet kan laddas när som 
helst utan att dess livslängd förkortas. 
Avbrutna laddningsprocesser skadar inte 
batteriet.

•  Litiumjonbatteriet är skyddat mot 
djupurladdning genom ”electronic cell 
protection” (elektroniskt cellskydd).
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•  Om ett laddat batteri har avsevärt kortare 

drifttid innebär detta att batteriet är 
utslitet och att det måste bytas ut.

•  Använd endast originalbatterier.

Förvaring

 Använd batteriet endast vid en 
omgivande temperatur på mellan 
+10 °C–40 °C.

 Håll batteriet borta från vatten och fukt.

 Ladda batteriet före lagring

Transport

•  Användaren kan fl ytta det laddningsbara 
batteriet under transport på vägar till 
den plats där produkten ska användas 
utan vidare, så länge som laddningen har 
utförts på ett säkert sätt.

Instruktioner för att skicka på reparation 
eller diagnostisering:

•  Batterier får endast skickas om höljet är i 
oskatt skick.

 Risk för kortslutning!

Batteriet måste vara förpackat (plast, hölje) 
vid kassering, transport eller förvaring, eller 
så måste polerna vara övertäckta.

Underhåll

 Roterande kniv

Arbete/justeringar på produkten får 
endast utföras när motorn är avstängd, 
tändningsnyckeln är utdragen och kniven 
står stilla.

 Stäng av produkten och dra ut 
tändningsnyckeln innan du utför justeringar 
eller underhållsarbete. Vänta tills de 
roterande delarna har stannat och enheten 
har kallnat.

Se alltid till att produkten är ren. Rengör 
gräsutkastet och höljet regelbundet. 
Behandla alla rörliga delar med miljövänlig 
olja.

Kontrollera uppsamlaren för slitage och 
ålderstecken.

Låt endast specialister utföra reparationerna.

Använd uteslutande originaltillbehör och 
-reservdelar. Produkten kan endast hjälpa 
dig om den är regelbundet underhållen och 
välskött.

Bristande underhåll och skötsel kan orsaka 
oförutsebara olyckor och skador.

Underhåll kniv (se fi g. 4/sidan 11)

 OBS! Innan du utför underhålls- eller 
rengöringsarbete, stäng av produkten, dra 
ut tändningsnyckeln, ta ut batteriet och 
gräsuppsamlingslådan.

 Använd alltid arbetshandskar när du 
hanterar eller arbetar i närheten av den vassa 
kniven.

•  Lägg maskinen på sidan för att inspektera 
kniven (A). Byt genast ut kniven om den 
är slö eller skadad.

•  Gör så här för att byta ut kniven:

 Håll kniven (A) med arbetshandskar 
(medföljer ej) och använd en skruvmejsel 
(medföljer ej) för att avlägsna knivens 
skruv (B). Avlägsna kniven.

 Installera den genom att följa proceduren 
i omvänd ordning. Placera en ny kniv (A) 
på drivplåten (D). Skruva fast skruven 
(B) med brickan (C) och dra fast med en 
nyckel. 

•  Se till att kniven sitter ordentligt innan du 
startar.

Transport

•  När du transporterar maskinen i bil måste 
den placeras och sättas fast så att den 
inte utgör några risker.
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Felsökning

Problem Möjlig orsak Lösning

Motorn startar inte. Batteriet är urladdat. Se ”Ladda det laddningsbara 
batteriet”.

Batteriet är defekt. Låt vår serviceavdelning ersätta 
det.

Tändningsnyckeln sitter 
inte i.

Se ”Användning”.

Strömbrytaren eller 
säkerhetsspärren är inte 
aktiverade.

Se ”Användning”.

Maskinen går inte 
jämnt, den vibrerar 
kraftigt.

Kniven är defekt. Byt ut kniven.

Kniven sitter löst. Inspektera knivhållaren och dra 
fast.

Klippning/utkast går 
dåligt.

Kniven är slö. Låt skärpa kniven och byt ut den.

Batteriet är defekt. Låt vår serviceavdelning ersätta 
det.

Uppsamlingslådan är 
blockerad.

Töm uppsamlingsbehållaren.

Klipphöjden har inte 
justerats.

Justera klipphöjden.

Gräset samlas inte upp. Kanalen är igensatt, 
gräsuppsamlarbehållaren är 
full eller gräset för vått.

Rensa kanalen. Töm 
uppsamlingsbehållaren. 
Klipp i torrt väder.

 Allt underhåll som inte ingår i denna manual måste utföras av din återförsäljare. Aktiviteter 
som inte utförs av ett specialiserat företag eller av okvalifi cerade personer gör att garantin 
upphör att gälla. 
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Instruktioner om miljöskydd/kassering

Instruktioner angående avfallshantering 
visas på piktogram på produkten eller 
förpackningen.

I enlighet med EU-direktiv 2012/19/EU 
om avfall som utgörs av eller innehåller 
elektrisk och elektronisk utrustning och 
dess användningsområde i nationell 
lagstiftning, måste förbrukad elektrisk 
utrustning samlas in separat och lämnas 
till miljövänlig återvinning.

 Elektrisk utrustning får inte slängas bland 
hushållssopor.

Alternativ till återlämning:

Som alternativ till återlämning av produkten 
måste ägaren bistå med korrekt återvinning 
när produkten är förbrukad.

Den förbrukade produkten kan också lämnas 
till en återvinningsstation, där den kommer 
att kasseras enligt nationell lagstiftning om 
återvinning och kassering.

Detta gäller inte för tillbehör och hjälpmedel 
som innehåller elektriska komponenter, vilka 
lämnas in som förbrukade produkter.

Kassera batterierna på ett miljövänligt vis

För litiumjonbatterier gäller särskilda 
avfallshanteringsregler.

Batterier måste avlägsnas från enheten 
innan den kasseras.

Låt en specialiserad återvinningsstation 
hantera defekta batterier.

Skadade eller kasserade enheter måste 
levereras till lämpligt uppsamlingsställe.

Kassera transportförpackningen

Förpackningen skyddar enheten från 
transportskador. Förpackningsmaterialet 
är normalt miljövänligt och kan därför 
återvinnas.

Återvinning av förpackningsmaterialet sparar 
råvaror och minskar mängden skräp.

Förpackningar (t.ex. plastfi lm, frigolit) kan 
vara skadligt för barn.

 Kvävningsrisk!

Håll förpackningarna utom räckhåll för barn 
och avfallshantera dem så fort som möjligt.

Reparation

Reparationer av elverktyg får endast utföras 
av en elektriker. Beskriv felet när du skickar 
maskinen på lagning.

Reservdelar

Om du behöver tillbehör eller reservdelar, 
kontakta vår kundservice. Använd inte 
tillbehör som inte rekommenderats av oss, 
när du arbetar med maskinen.

Annars fi nns det risk att användaren och 
andra personer utsätts för allvarliga skador, 
eller så kan maskinen skadas.

Var beredd med följande information när du 
beställer reservdelar:

• Produkttyp

•  Produktens artikelnummer

Batteri 40 V/2,5 Ah:  Art.-nr.:77784

Laddningsstation:  Art.-nr.:77785
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EU-försäkran om 
 överensstämmelse

Vi, HP Schou A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, 
Danmark, förklarar under enskilt ansvar att 
produkten batteridriven gräsklippare ARM 
4037, som denna förklaring handlar om, 
uppfyller gällande säkerhets- och hälso- 
och säkerhetskrav i direktiven 2006/42/EG 
(maskindirektiv), 2004/108/EG (EMC-riktlinje), 
2011/65/EU (RoHS-riktlinje) och 2000/14/EG 
(bullerdirektiv) inkl. modifi eringar. Följande 
standarder och/eller tekniska specifi kation(-
er) har följts för att se till att hälso- och 
säkerhetskrav som anges i EU-direktiven ska 
efterlevas.

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-2-77:2010

EN 62233:2008

EN 50581:2012

EN 55014-1/A2:2011

EN 55014-2/A2:2008

EN 62321:2009

Uppmätt ljudintensitetsnivå: 93,4 dB (A)

Garanterad ljudintensitetsnivå: 95,0 dB (A)

Inspektionsmyndighet: TÜV SÜD Industrie 
Service, GmbH Westendstrasse 199 • 80686 
München•

Tyskland (Anmält organ 0036) 

Metod för bedömning av överensstämmelse 
enligt bilaga VI/direktiv 2000/14/EG

Tillverkningsåret står på typskylten och kan 
också utläsas från serienumret.

Kolding, 07.12.2015

Kirsten Vibeke Jensen

Produktsäkerhetschef
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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.

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)
EU-importör:
HP Schou A/S
Nordager 31
6000 Kolding
Danmark

© 2016 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 fotografering, 
ej heller översättas eller sparas i ett informations lagrings- 
och informationshämtningssystem, utan skriftligt 
medgivande från HP Schou A/S.


