GRÆSTRIMMER LTA350
HN 10052
Brugervejledning

Læs brugervejledningen omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug.
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GRÆSTRIMMERENS HOVEDDELE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Håndtag
Startkontakt
Kabelholder
Kabel og stik
Forreste håndtag
Øverste del
Nederste del
Skjold
Knivbeskyttelse
Kniv
Spoledæksel
Spolesæt
Fjeder
Trimmesnor
Skrue
Låseanordning
Øjer
Advarselslabel

TEKNISKE DATA

Type

HN 10052 / LTA350

Mærkespænding

230V~50Hz

Mærkeeffekt

350 W

Omdrejningstal, trimmehoved

12000 min-1

Trimmesnor, diameter

1,2 mm

Trimmediameter

250 mm

Vægt

1,6 kg

Lydtryk (LPA)

82,2

Lydeffekt ( LWA)

92,8 dB(A)

Garanteret max. lydeffekt

96 dB(A)

Vibrationsenergi

4,91 m/s2

dB(A)

K = 3,0 dB(A)
K = 1,97 dB(A)
K= 1,50 m/s2

SIKKERHEDSANVISNINGER
Advarsel!
Sikkerhedsanvisningerne skal følges, når græstrimmeren bruges. Læs sikkerhedsanvisningerne
for din egen og andres sikkerhed. Opbevar anvisninger til senere brug.
Instruktioner for forberedelse og for korrekt og sikker anvendelse skal omfatte nedenstående anvisninger.
1.
2.
3.
4.
5.

Brug sikkerhedsbriller.
Tillad aldrig, at børn eller personer, der ikke kender brugervejledningen, bruger trimmeren.
Stop græstrimning, hvis der er andre personer, specielt børn og kæledyr, i nærheden.
Brug kun trimmeren i dagslys eller i tilstrækkeligt kunstigt lys.
Kontroller trimmeren for tegn på slitage eller skader før hver brug, samt hvis trimmeren har ramt en
genstand. Reparer/udskift hvis nødvendigt.
6. Brug aldrig trimmeren med beskadigede eller manglende beskyttelsesanordninger.
7. Hold hænder og fødder væk fra skærende dele, specielt når disse skiftes på motoren.
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8. Vær opmærksom på, at du kan blive skadet af trimmeskiver og trimmesnore. Når der er ført længere
trimmeline frem, skal trimmeren tilbage i normal trimmeposition, før motoren startes.
9. Brug aldrig trimmemidler af metal.
10. Brug aldrig reservedele, der ikke er fremstillet eller anbefalet af producenten.
11. Afbryd strømmen til trimmeren før kontrol, rengøring eller andet arbejde på trimmeren, mens den ikke
er i brug.
12. Sørg for, at ventilationsåbningerne altid er fri for græs og snavs.
13. Sørg for at have kendskab til advarselssymbolerne på maskinens betydning.
Instruktioner skal gives for følgende:
1. Korrekt samling.
2. Skift af trimmeelementer og trimmehoved.
3. En liste med reservedele og modelnummer.
4. Detaljerede instruktioner om brug og om funktion af alle kontrolgreb.
Instruktioner for vedligeholdelse skal indeholde følgende:
1. Afbryd strømmen til trimmeren og kontroller for skader efter hver brug.
2. Når trimmeren ikke bruges, skal den opbevares uden for børns rækkevidde.
3. Trimmere med motorer, der drives af lysnettet, må kun repareres af fagfolk.
4. Graden af vedligeholdelse som brugeren selv må foretage.
5. Brug kun producentens anbefalede reservedele og tilbehør. Ved standarddele skal
reservedelsnummeret specificeres.
Anvendte symboler

Læs brugervejledningen, før
redskabet tages i brug.

Advarsel!

Hold omkringstående på
afstand.

Afbryd strømmen, før der foretages
rengøring eller vedligeholdelse.

Udsæt ikke redskabet for regn
eller høj fugtighed.

Brug sikkerhedsbriller ved
arbejde med dette redskab.
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BRUG
Trimmeren har en 2-håndsstartkontakt, der forhindrer utilsigtet start.
Udskiftning af spolesæt
1. Afbryd strømmen.
2. Pres begge låseflige (16) på spoledækslet (11) sammen og tag spoledækslet af.
3. Fjern spolen (12) fra spoledækslet.
4. Fjern rester af græs og snavs.
5. Før trimmelinens ender (14) fra den nye spole gennem hullerne (17) i spoledækslet, en ende gennem
hvert sit hul.
6. Placer trimmespolen i spoledækslet. Kontroller, at spoleenderne ikke skæres af, og træk den ca. 9 cm
ud af spolen.
7. Sæt spoledækslet med spolekittet på fjederen (13) og pres forsigtigt ned, indtil låsefligene (16) på
spoledækslet (9) klikker på plads.
Tap & Go-fremføringssystem
Trimmeren leveres med en fuld spole. Trimmelinen slides, når der trimmes. For at fremføre ny line, tænd
trimmeren og tryk spolehovedet let mod jorden.
Herved fremføres der mere trimmeline ved centrifugalkraften. Trimmelinen afskæres til korrekt længde af
kniven på beskyttelsesskjoldet.
Montage af beskyttelsesskjoldet (fig. B)
Fastgør skjoldet (8) til trimmehovedet (3) ved hjælp af skruerne (15). Monter som vist i fig. B.
Samling af trimmeren (fig. C)
1. Sæt den øverste trimmerdel (2) i den nederste trimmerdel (1), indtil den klikker på plads. Vær
opmærksom på samleretningen.
2. Skru skruerne fast i skruestederne.
Tilslutning af strøm
Kontroller, at spændingen på trimmerens mærkeplade passer til stikkontaktens spænding. Tilslut
trimmeren til en stikkontakt med jordforbindelse.
Der kan bruges forlængerkabler op til 25 meters længde med et ledertværsnit på 1,5 mm2.
Forberedelse til at tage trimmeren i brug (fig. E)
Kontroller, at strømkablet er forsvarligt fastgjort i kabelaflastningskrogen (3), før trimmeren tages i brug.
1. Lav en løkke af kablet og tryk den gennem det firkantede hul under grebet med startkontakten (2).
2. Læg enden af løkken over krogen og kontroller, at den sidder så fast, at den ikke går løs under
arbejdet.
Brug af trimmeren (Fig. E)
1. Trimmeren startes ved at trykke på startkontakten (2). Stop trimmeren ved at slippe startkontakten
(2).
2. Hvis trimmelinen er for lang, så lad trimmeren køre i få sekunder uden at røre arbejdsområdet, så
skæres trimmelinen af til korrekt længde.
3. Overbelast ikke trimmeren. Trim små områder af gangen, hvilket tillader trimmeren at køre på højeste
hastighed hele tiden.
Problemløsning
Hvis trimmeren ikke starter, så kontroller kontakt og stik.
Hvis trimmeren ikke trimmer rigtigt, så kontroller længden af trimmelinen.
Hvis nødvendigt, så udskift trimmelinen. Der er ingen dele på trimmeren, der kan serviceres af brugeren.
Hvis der er mistanke om fejl, så lad trimmeren reparere på et autoriseret værksted.
Bortskaffelse
Dette produkt må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet.
Det skal afleveres på en genbrugsstation, så de genbrugelige dele kan blive
oparbejdet til genbrug, og så de ikke-genbrugelige dele kan bortskaffes
miljømæssigt forsvarligt.
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GARANTI / REKLAMATIONSRET
Der ydes to års reklamationsret på dette produkt, såfremt der ikke er tegn på uhensigtsmæssig brug. Ved
ethvert tegn på vold, uhensigtsmæssig brug, uautoriserede reparationer eller lignende bortfalder
reklamationsretten uden videre.

Importeret af:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV
 Der tages forbehold for trykfejl.
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DECLARATION OF CONFORMITY /
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING /
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
The undersigned, representing
Cixi City Best Power Tools Co.,
Ltd. herewith declares that the
product:

Undertegnede, der
repræsenterer Cixi City Best
Power Tools Co., Ltd. erklærer
hermed at produktet:

Undertecknad, representerar Cixi
City Best Power Tools Co., Ltd.
härmed försäkras att produkt:

Productidentification / Produktidentifikation / Produktidentifikation:

Adano trimmer, HN 10052, Model/modell LTA350
is in conformity with the
provisions of the following EC
directive(s)
Reference no. / reference nr. /
referens nr.:

2006/42/EC
2004/108/EC
2000/14/EC

er i overensstemmelse med
bestemmelserne I følgende EF
direktiv(er)

överensstämmer med
bestämmelser i följande EGdirektiv

title / titel / titel:

Machinery Directive (MD)
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)
Outdoor Noise Directive

and that the standards and/or
technical specifications
referenced overleaf have been
applied.

og at alle standarder og/eller
tekniske specifikationer nævnt
på næste side er blevet anvendt.

och att standard och/eller
tekniska specifikationer på nästa
sida är tillämpade.

Last two digits of the year in which the CE marking was affixed:
(when compliance with the provisions of the Low Voltage directive 2006/95EC is declared)

Sidste to cifre I det årstal hvor CE-mærkningen blev påsat:
(ved overensstemmelse med bestemmelserne I Lavspændingsdirektivet 2006/95EC)

De två sista siffrorna I det årtal då materielen försågs med CE-märke:
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(I de fall bestämmelser enligt lågspänningsdirektivet LVD 2006/95EC tillämpats)

Ningbo, 2014.12.12
place and date / sted og dato / plats och datum

signature / underskrift / underskrift

Yu Li Ming, General Manager
(name and function of the signatory empowered to bind the manufacturer /
navn og funktion af den person der er underskriftsbemyndiget på vegne af fabrikanten /
namn och befattning av behörig undertecknare)

page / side / sida
1/2

DECLARATION OF CONFORMITY /
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING /
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

References of standards and/or
technical specifications applied
for this declaration of
conformity, or parts thereof:

Referencer til standarder
og/eller tekniske specifikationer
som er anvendt til denne
overensstemmelseserklæring
eller dele deraf:

Referenser till harmoniserade
standarder eller tekniske
specifikationer som tillämpats
för denna EG-försäkran om
överensstämmelse eller delar
däri:

- harmonized standards:

- harmoniserede standarder:

- harmoniserade standarder:

no. / nr. / nr

issue / udgave / utgåva:

title / titel / titel:

parts / dele / del:

EN62233

2008

EN60335

2002+A11: 2004+A1:
2004+A12:2006+
A2:2006+A13 :2008+A1
4 :2010
2003

Househould and similar electrical appliances-Electomagnetic
fieldsMethods for evaluation and measurement
Househould and similar electrical appliances-Safety
Part 1: Gerneral requirements

1

EN 60335
EN 786
pr EN60335

1996+A2

2009

2007+FprAA

2009

- other standards and/or
technical specifications:

2-91

- andre standarder og/eller
tekniske specifikationer

- andra standarder och/eller
tekniska specifikationer

no. / nr. / nr.:

issue / udgave / utgåva:

title / titel / titel:

parts / dele / del:

EN55014

2006+A1:2009

Electronagnetic compatiblility-Requirements for household
appliances, electric tools and similar spparatus part1:
Emission

1

EN55014

1997+A1:2001+A2:200
8

Electronagnetic compatiblility-Requirements for household
appliances, electric tools and similar spparatus part2:
Immunity-Product family standard

2

Limits for harmonic current emissions(equipment input
current<=16A per phase)

3-2

EN61000
EN61000
EN61000

2006+A1:2009+A2:200
9
2000

- other technical solutions, the
details of which are included in
the technical documentation or
the technical construction file:

Limitation of voltage fluctrations and flicker in low-voltage
supply systems for equipment with rated current<=16A

- andre tekniske løsninger,
hvoraf detaljeret information er
inkluderet i den tekniske
dokumentation eller det tekniske
dossier for konstruktionen:

GS report:SH11040608-001_A1
GS Certificate:11SHH1034-02
CE certificate:SH11070677-V1
EMC report:SH10070396_001_A2
EMC certificate:SH11070679 -V1
Noise report:SH11040610-001
EMF report:SH11040608_EMF01_A1
- other references or information
- andre referencer eller anden
required by the applicable EC
information påkrævet af det/de
directive(s):
gældende EF direktiv/er:
2002/95/EC (RoHS)

page / side / sida
2/2

3-3

3-11

- andra tekniska lösningar,
detaljer som innefattas i den
tekniska dokumentationen eller
det tekniska
konstruktionsunderlaget

- andra referenser/
informationer, som erfordras av
tillämpliga EG-direktiv:

