GRÄSTRIMMER LTA350
HN 10052
Användarmanual

Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.
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GRÄSTRIMMERENS HUVUDDELAR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Handtag
Startkontakt
Kabelhållare
Kabel och kontakt
Främre handtag
Övre del
Nedre del
Sköld
Knivskydd
Kniv
Spolkåpa
Spolset
Fjäder
Trimmerlina
Skruv
Låsanordning
Ögon
Varningsskylt

TEKNISK DATA

Typ

HN 10052 / LTA350

Märkspänning

230V~50Hz

Märkeffekt

350 W

Varvtal, trimmerhuvud

12000 min-1

Trimmerlina, diameter

1,2 mm

Trimmerdiameter

250 mm

Vikt

1,6 kg

Ljudtryck (LPA)

82,2

Ljudeffekt ( LWA)

92,8 dB(A)

Garanterad max. ljudeffekt

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

SÄKERHETSANVISNINGAR
Varning!
Säkerhetsanvisningarna ska följas när grästrimmern används. Läs säkerhetsanvisningarna för
den egen och andras säkerhet. Förvara anvisningarna för senare användning.
Instruktioner för förberedelse och för korrekt och säker användning ska omfatta nedanstående
anvisningar.
1.
2.
3.
4.
5.

Använd skyddsglasögon.
Tillåt aldrig att barn eller personer som inte känner användarmanualen använder trimmern.
Avbryt grästrimning om det finns andra personer, särskilt barn och husdjur, i närheten.
Använd endast trimmer i dagsljus eller i tillräcklig belysning.
Kontrollera trimmern för tecken på slitage eller skador innan varje användning samt om trimmern har
träffat ett föremål. Reparera/byt ut om nödvändigt.
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6. Använd aldrig trimmern med skadade eller bristande skyddsanordningar.
7. Håll händer och fötter borta från skärande delar, särskilt när dessa byts på motorn.
8. Var uppmärksam på att du kan skadas av trimmerskivor och trimmerlinor. När längre trimmerlina har
förts fram ska trimmern återställas till normal trimmerposition innan motorn startas.
9. Använd aldrig trimmermedel av metall.
10. Använd aldrig reservdelar som inte är tillverkade eller rekommenderade av tillverkaren.
11. Stäng av strömmen till trimmern innan kontroll, rengöring eller annat arbete på trimmern medan den
inte används.
12. Se till att ventilationsöppningarna alltid är fria från gräs och smuts.
13. Se till att ha kunskap om varningssymbolerna på maskinen.
Instruktioner ska ges för följande:
1. Korrekt montering.
2. Byte av trimmerelement och trimmerhuvud.
3. En lista med reservdelar och modellnummer.
4. Detaljerade instruktioner om användning och om funktion hos alla kontrollgrepp.
Instruktioner för underhåll ska innehålla följande:
1. Stäng av strömmen till trimmern och undersök efter skador efter varje användning.
2. När trimmern inte ska användas ska den förvaras utanför barns räckvidd.
3. Trimmers med motorer som drivs av elnätet får endast repareras av fackfolk.
4. Graden av underhåll som användaren själv får utföra.
5. Använd endast tillverkarens rekommenderade reservdelar och tillbehör. Vid standarddelar ska
reservdelsnumret anges.
Använda symboler

Läs användarmanualen innan
redskapet tas i bruk.
Varning!

Håll omkringstående på avstånd.

Stäng av strömmen innan rengöring
eller underhåll utförs.

Utsätt inte redskapet för regn
eller hög fuktighet.

Använd skyddsglasögon vid
arbete med detta redskap.
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ANVÄNDNING
Trimmern har en 2-handsstartkontakt som förhindrar oavsiktlig start.
Byte av spolset
1.
2.
3.
4.
5.

Stäng av strömmen.
Tryck båda låsflikar (16) på spolkåpan (11) ihop och ta av spolkåpan.
Avlägsna spolen (12) från spolkåpan.
Avlägsna rester av gräs och smuts.
För trimmerlinans ändar (14) från den nya spolen genom hålen (17) i spolkåpan, en ända genom varje
hål.
6. Placera trimmerspolen i spolkåpan. Kontrollera att spoländarna inte skärs av och dra den ca. 9 cm ut
ur spolen.
7. Sätt spolkåpan med spolsettet på fjädern (13) och tryck försiktigt ner tills låsflikarna (16) på
spolkåpan (9) klickar på plats.
Tap & Go-matningssystem
Trimmern levereras med en full spole. Trimmerlinan slits vid trimning. För att mata fram ny lina, starta
trimmern och tryck spolhuvudet lätt mot marken.
Härvid frammatas mer trimmerlina genom centrifugalkraften. Trimmerlinan avskärs till korrekt längd av
kniven på skyddsskölden.
Montering av skyddsskölden (fig. B)
Fäst skölden (8) till trimmerhuvudet (3) med hjälp av skruvarna (15). Montera som visat i fig. B.
Montering av trimmern (fig. C)
1. Sätt den översta trimmerdelen (2) i den nedersta trimmerdelen (1) tills den klickar på plats. Var
uppmärksam på monteringsriktningen.
2. Skruva fast skruvarna i skruvhålen.
Anslutning av ström
Kontrollera att spänningen på trimmerns märkplatta är samma som uttagets spänning. Anslut trimmern till
ett jordat uttag.
Förlängningskablar på upp till 25 meters längd med en ledararea på 1,5 mm2 kan användas.
Förberedelse för att använda trimmern (fig. E)
Kontrollera att strömsladden är ordentligt fäst i sladdavlastningskroken (3) innan trimmern tas i bruk.
1. Gör en ögla av sladden och tryck den genom det fyrkantiga hålet under greppet med startkontakten
(2).
2. Lägg öglans ände över kroken och kontrollera att den sitter så fast att den inte lossnar vid arbetet.
Användning av trimmern (Fig. E)
1. Trimmern startas genom att trycka på startknappen (2). Stanna trimmern genom att släppa
startknappen.
2. Om trimmerlinan är för lång så låt trimmern köra i få sekunder utan att röra arbetsområdet, så skärs
trimmerlinan av till korrekt längd.
3. Överbelasta inte trimmern. Trimma små områden åt gången, vilket tillåter trimmern att köra på
högsta hastighet hela tiden.
Problemlösning
Om trimmern inte startar så kontrollera uttag och kontakt.
Kontrollera trimmerlinans längd om trimmern inte trimmar korrekt.
Byt ut trimmerlinan om nödvändigt. Det finns inga delar på trimmern som kan underhållas av användaren.
Reparera trimmern på en auktoriserad verkstad vid misstanke om fel.
Avfallshantering
Denna produkt får inte slängas tillsammans med hushållsavfallet.
Den ska lämnas till en återvinningsstation så att de återvinningsbara
delarna kan återvinnas och så att övriga delar kan slängas på ett
miljömässigt korrekt sätt.
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GARANTI / REKLAMATIONSRÄTT
Det ges två års reklamationsrätt på denna produkt, förutsatt att det inte finns tecken på felaktig
användning. Vid varje tecken på våld, felaktig användning, otillåtna reparationer eller liknande bortfaller
reklamationsrätten omedelbart.

Importerad av:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV
 Med reservationer för eventuella tryckfel.
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