HÆKKEKLIPPER MED TELESKOPSKAFT
E920D
Brugervejledning

Læs brugervejledningen omhyggeligt, før hækkeklipperen tages i brug. Gem
brugervejledningen til senere brug.
Oversættelse af original brugsanvisning.
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SPECIFIKATIONER

Model

E920D

Mærkespænding

40V DC

Omdrejningstal, ubelastet

1300 min-1

Sværdlængde

520 mm

Klippekapacitet

20 mm

Vægt uden batteri

3,5 kg

Garanteret lydeffekt

104 dB(A)

Vibrationsenergi

3,262 m/s2

Batterimuligheder

Litium Ion EP20 – EP40 – EP60
(2,0
4,0
6,0 Ah)

Batterilader

EC20 eller EC50 (2,0 A eller 5,0 A)

K=1,5 m/s2

Brugervejledningen skal læses i sammenhæng med brugervejledningerne for batteriet og
opladeren. Bemærk, at batteri og oplader sælges separat!
Den deklarerede totale værdi for vibrationsenergi er målt ifølge en standard testmetode, så
værdierne kan sammenlignes med andre redskaber. Denne værdi kan også bruges i en
indledende vurdering af eksponeringen.
Advarsel: Vibrationsenergien fra et elektroredskab kan variere alt efter, hvordan
redskabet bruges.
Det er nødvendigt at identificere passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren
i forhold til den vurderede eksponering under de aktuelle omstændigheder ved brugen af
redskabet. Alle forhold af brugen bør tages i betragtning, så som antal gange hvor redskabet
slukkes, og hvor meget redskabet kører i tomgang eller er i brug.
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SYMBOLER

Advarsel – sikkerhedsalarm.

Læs, forstå og følg sikkerhedsanvisningerne i
brugervejledningen.

Brug øjenbeskyttelse, sikkerhedsbriller eller
visir.

Brug høreværn.

Brug hjelm, hvis der er fare for nedfaldende grene.

Brug kraftige, skridsikre handsker.

Brug skridsikkert sikkerhedsfodtøj.

Brug ikke redskabet i regnvejr.

Advarsel! Fare for elektrisk stød.
Hold 10 meters afstand til strømførende

Pas på faldende objekter.
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HÆKKEKLIPPERENS HOVEDDELE
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Batteri (sælges separat)
Sikkerhedskontakt
Startkontakt
Låsemøtrik for teleskopskaft
Låseknap for indstilling af klippevinkel
Sværd
Lås for klippehoved
Inderskaft
Yderskaft
Bælte

SIKKERHEDSANVISNINGER
Generelle anvisninger og advarsler for brug af elektroredskaber.
ADVARSEL
Læs alle sikkerhedsanvisninger og advarsler. Hvis disse ikke følges, kan det resultere i
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Gem alle advarsler og anvisninger til
senere brug.
Betegnelsen ”elektroredskab” dækker såvel lysnetdrevne som batteridrevne redskaber.
1.
a.
b.
c.
2.
a.

Hold arbejdsområdet sikkert
Hold arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Et rodet arbejdsområde inviterer til ulykker.
Brug ikke redskabet i eksplosionsfarlige områder, hvor der er brandfarlige væsker, gasser
eller støv. Elektroredskaber kan give gnister, der kan antænde dampe eller støv.
Hold børn og omkringstående på afstand, mens redskabet bruges. Forstyrrelser kan
resultere i, at du mister kontrollen.
Elektrisk sikkerhed
Stikproppen skal passe til kontakten. Lav aldrig ændringer på stikproppen. Brug ikke
adaptere til jordforbundne redskaber. Uændrede stikpropper reducerer faren for elektrisk
stød.
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b.
c.
d.
e.
f.
3.
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

5.
a.
b.
c.

Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som rør, radiatorer, komfurer og
køleskabe. Der er forøget risiko for elektrisk stød, hvis din krop kommer i kontakt med
jordforbundne ting.
Udsæt ikke redskabet for fugt eller regn. Hvis der trænger vand ind i redskabet, forøger det
risikoen for elektrisk stød.
Mishandl ikke kablet. Brug aldrig kablet til at bære redskabet i eller til at trække
stikproppen ud. Hold kablet væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele.
Beskadigede kabler øger risikoen for elektrisk stød.
Brug et forlængerkabel, der er godkendt til udendørs brug.
Hvis det ikke kan undgås at bruge redskabet i fugtige omgivelser, skal det tilsluttes en
gruppe, der er sikret med et HFI/HPFI relæ.
Personlig sikkerhed
Vær opmærksom og se hvad du foretager dig og brug almindelig sund fornuft. Brug ikke et
redskab, hvis du er træt eller under indflydelse af narkotika, medicin eller alkohol. Et
øjebliks uopmærksomhed, mens redskabet bruges, kan resultere i alvorlige personskader.
Brug personlige værnemidler. Brug altid sikkerhedsbriller. Støvmaske, skridsikkert
sikkerhedsfodtøj, høreværn og hjelm skal bruges, når arbejdets karakter kræver det.
Undgå utilsigtet start af redskabet. Startkontakten skal være i off-position, før strømmen
tilsluttes, når der skiftes batteri eller redskabet bæres. Bær aldrig redskabet med fingeren
på startkontakten, det inviterer til ulykker. Fjern altid batteriet, når redskabet skal
transporteres, og når det efterlades uden opsyn.
Fjern alt værktøj fra redskabet. En skruenøgle eller skruetrækker efterladt i en roterende
del kan afstedkomme alvorlige ulykker.
Ræk ikke for langt. Hold altid et sikkert fodfæste. Det giver bedre kontrol over redskabet i
uventede situationer.
Brug den korrekte påklædning. Brug ikke løsthængende tøj. Hold tøj, hår, handsker og
smykker væk fra roterende dele. Pas på alt, hvad der kan fanges af roterende dele.
Hvis et redskab har faciliteter til udsugning af støv og spåner, skal disse bruges.
Det anbefales at bruge høreværn, øjenbeskyttelse, sikkerhedsfodtøj og handsker.
Brug og pleje af elektroredskaber
Pres ikke redskabet. Brug det korrekte redskab til opgaven. Det korrekte redskab gør
arbejdet bedre og sikrere.
Brug ikke redskabet, hvis startkontakten ikke virker. Et redskab, der ikke kan kontrolleres,
er farligt og skal repareres.
Fjern batteriet, når der skal foretages justeringer, skift af tilbehør eller når det opbevares.
Sådanne præventive handlinger nedbringer risikoen for utilsigtet start.
Opbevar redskabet uden for børns rækkevidde og tillad ikke, at personer, der ikke kender
redskabet, bruger det. Elektroredskaber er farlige i hænderne på utrænede personer.
Vedligehold redskabet. Kontroller for skævheder, bevægelige dele der klemmer,
beskadigede dele og alt andet, der har indflydelse på redskabets funktion. Mange ulykker
sker på grund af dårligt vedligeholdte redskaber.
Hold skærende dele skarpe og rene. Godt vedligeholdte skærende dele klemmer ikke og er
lette at kontrollere.
Brug redskaber til det, det er beregnet til og tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udføres. Brug af redskaber til andet end de er beregnet til, resulterer i
farlige situationer.
Batteriets brug og pleje
Oplad kun batteriet med den oplader, som producenten foreskriver. En oplader, der er
beregnet til én batteritype, risikerer at bryde i brand, hvis der isættes en anden batteritype.
Brug kun redskabet med den foreskrevne batteritype. Bruges andre batterier er der fare for
brand.
Når batteriet ikke er i brug, skal det holdes væk fra andre metalgenstande som papirclips,
mønter, nøgler, søm og skruer samt andet, der kan skabe metallisk forbindelse mellem
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d.

6.
a.

terminalerne på batteriet. Kortslutning af terminalerne kan forårsage forbrændinger eller
brand.
Udsættes batteriet for vold, kan der sive væske fra batteriet. Undgå kontakt. Hvis man får
kontakt med væsken, skyl med rigeligt vand. Hvis væsken kommer i øjnene, skal der søges
lægehjælp. Væsker kan forårsage hudirritation og ætsninger.
Service
Få redskabet serviceret af en fagmand, der bruger originale reservedele. Det betyder, at
redskabets sikkerhed er bibeholdt.

7.

Specielle sikkerhedsinstruktioner for batteri og lader
Hvis der slipper elektrolyt ud fra batteriet under ekstreme omstændigheder, er det vigtigt
at undgå kontakt med huden. Hvis det sker, så skyl med rigeligt vand. Hvis elektrolytten
kommer i kontakt med øjnene, er det vigtigt at søge læge.
a. Dette redskab er ikke beregnet til brug af personer (inkl. børn) med reducerede fysiske,
sansemæssige eller mentale evner, eller mangel på erfaring, med mindre de har fået
instruktion i brugen af redskabet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
b. Børn skal have at vide, at de ikke må lege med redskabet.
c. Før opladning skal instruktionerne for batteri og lader læses omhyggeligt.
d. Laderens spænding skal stemme overens med batteriets spænding.
e. Lad aldrig fugt, regn eller vandstænk nå det sted, hvor der oplades.
f. Omgivelsestemperaturen må ikke overskride +40 °C. Udsæt ikke laderen for direkte sollys.
g. Batterier, der er defekte eller ødelagte eller som ikke længere kan oplades, skal afleveres
på en genbrugsstation. Bortskaf ikke batterier med husholdningsaffaldet, og smid dem ikke
på bål eller i vandet.
h. Hvis elkablet er beskadiget eller ødelagt, må det kun udskiftes af en fagmand. Lad også
reparationer foretage af en fagmand.
i. Brug kun batterier, der er produceret af originalproducenten.
j. Hold laderens overflader fri for snavs og støv.
k. Følg vejledningen om polaritet, når batteriet sættes ind i laderen.
l. Fjern altid batteriet, før der arbejdes eller justeres på redskabet.
m. Når batteriet er ude af redskabet, så tildæk terminalerne for at undgå kortslutninger.
n. Kast ikke batteriet i ild eller vand, det kan eksplodere!
o. Beskyt batteriet mod slag og stød, og luk det aldrig op!
p. Aflad aldrig batteriet helt og oplad jævnligt, hvis batteriet ikke bruges i længere tid.
Specielle advarsler for brug af hækkeklippere
1. Hold alle dele af kroppen væk fra de skærende dele. Fjern ikke afklippet materiale, mens
sværdet kører. Stop klipperen, når der skal fjernes ting, der er gået i klemme. Et øjebliks
uopmærksomhed kan resultere i alvorlige personskader.
2. Bær altid klipperen i håndtaget og med stoppet sværd.
Ved transport og opbevaring bør sværdbeskytteren altid sættes på. Korrekt håndtering af
klipperen reducerer risikoen for personskader fra sværdet.
3. Hold kun klipperen i de isolerede håndgreb. Sværdet kan komme i kontakt med en skjult
strømførende ledning. Hvis sværdet kommer i kontakt med en strømførende ledning, kan
metaldele på klipperen give brugeren et elektrisk stød.
Hvis sværdet rammer en fremmed genstand, eller hvis klipperen begynder at lave
usædvanlige lyde eller vibrerer, så stop omgående klipperen.
Kontroller for beskadigelser eller løse dele. Tilspænd eventuelle løse dele. Få eventuelle
ødelagte dele repareret hos en fagmand.
Yderligere risici
Selv om klipperen anvendes som foreskrevet, er det ikke muligt at eliminere alle
risikofaktorer. Følgende farer kan opstå som følge af klipperens konstruktion og
design:
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1.
2.
3.

Lungeskader, hvis der ikke anvendes støvmaske.
Høreskader, hvis der ikke bruges høreværn.
Vibrationsskader, hvis klipperen anvendes i meget lang tid eller ikke er korrekt behandlet
eller vedligeholdt.
ADVARSEL!

Klipperens motor udsender et magnetisk felt, når den kører. Under nogle
omstændigheder kan dette felt forstyrre aktive eller passive medicinske implantater.
Personer med sådanne implantater opfordres til at kontakte deres læge, før de bruger
klipperen.

SAMLING OG BRUG
Samling

Batteriet skal altid fjernes, når klipperen ikke bruges, justeres eller transporteres for at undgå
utilsigtet start.
Batteriet isættes ved at skyde det ind i batteriholderen i toppen af klipperen, så udskæringen i
batteriet passer på ribben i batteriholderen, og batteriet klikker på plads. Kontroller, at batteriet
sidder fast.
Batteriet tages af ved at trykke på låsen bag på batteriet og trække det ud af batteriholderen.

Start og stop af klipperen
Klipperen startes ved at trykke på og holde låseknappen nede, og tryk så på startkontakten på
håndtaget.
Klipperen stoppes ved at slippe startkontakten.
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Indstilling af håndtagslængden
Drej låsebøsningen til ”unlock” symbolet ca. en halv omgang. Skyd den nedre del af klipperen
frem eller tilbage til den ønskede længde. Lås håndtaget i position ved at dreje låsebøsningen til
”lock” symbolet.

Lås op

Indstilling af hovedets drejning

A

50

B

75°

Tag batteriet af.
Placer klipperen på en solid, flad overflade.
Tryk på drejeknappen A og juster klippehovedet (B), indtil det klikker sikkert på plads i én af de
4 positioner indikeret af hakkerne. Max. vinkel opad er 50° og nedad 75°.
Brug
1. Pres ikke klipperen gennem tæt buskads, så kan sværdet klemme, og hastigheden går ned.
Hvis hastigheden på sværdet går ned, så gå langsommere frem.
2. Prøv ikke at klippe kviste og grene, der er mere end 20 mm tykke, eller grene der tydeligt
er for tykke til at kunne komme ind mellem sværdets tænder. Brug en sav i stedet.
3. En måde til at klippe en hæk lige er at trække en snor til at klippe efter. Træk snoren lige
under det sted, hvor du har bestemt at klippe og klip så lige over snoren.
4. Klip siden af hækken, så den bliver smallere mod toppen (lidt tykkere ved foden end ved
toppen). Dette forøger hækkens styrke og lader mere lys nå bladene.

5. Hvis sværdet klemmer, så slip startknappen og lad sværdet stoppe. Tag batteriet ud, før du
forsøger at rense sværdet.
6. Brug handsker, hvis du skal klippe hække med torne.
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7.

Ved klipning af en ny hæk, så brug en fejende bevægelse, så grenene bliver ført direkte ind
i sværdet. Brug en savende bevægelse ved ældre hække med tykke kviste.

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING
Pleje af sværdet
1. Smør sværdet efter hver brug.
2. Kontroller jævnligt sværdet for skader.
3. Brug altid producentens sværd ved udskiftning.
Smøring af sværdet
1. Smøring af sværdet efter hver brug tilsikrer lettere brug og længere levetid for sværdet.
2. Før smøring skal batteriet fjernes og klipperen lægges på en flad overflade.
3. Smør med let maskinolie langs kanten af det øverste af sværdet.
4. Fjern altid batteriet før smøring og smør aldrig med kørende sværd.
Opbevaring
1. Rengør klipperen før opbevaring. Opbevar klipperen med batteriet fjernet på et tørt og godt
ventileret sted uden for børns rækkevidde. Hold klipperen væk fra korrosive, kemiske
midler som havegødning og afisningssalt.
2. Sæt altid sværdbeskytteren på før opbevaring. Den beskytter sværdet mod skader og mod,
at nogen skærer sig på sværdet.

3.

Efter hver klipning bør sværdet rengøres med en blød børste og en klud med smøreolie.
Spray efterfølgende et tyndt lag af vandafvisende olie på sværdet.

4.

Opbevar og oplad batteriet i et køligt, tørt område. Temperaturer over normal
rumtemperatur vil forkorte batteriets levetid.
Opbevar aldrig batteriet afladet. Vent til batteriet er kølet af og oplad det før opbevaring.

5.
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Batteriladeren

Batteri

LED

Lader

Batteriladeren sælges separat.

ADVARSEL: Denne lader kan bruges ved en indgangsspænding på 100-240V~ 50-60 Hz.
For at undgå fare for ødelæggelse og personskader må denne lader kun bruges til 40V batterier.
Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier.
ADVARSEL: Hvis ingen LED lamper lyser, når laderen tilsluttes, så afbryd strømmen og henvend
dig til salgsstedet. Prøv ikke at bruge laderen alligevel.
Indikatorlys
LED lyset indikerer opladningsstatus.
LED konstant rød: Laderen er parat til at oplade, men der er ikke isat batteri.
LED blinker grønt: Batteriet oplades.
LED konstant grøn: Batteriet er fuldt opladet og kan tages ud af laderen.
LED blinker rødt: Batterifejl eller overophedning.
Ladning af batteriet
 Tilslut laderen til en 220-240V stikkontakt.
 Skyd batteriet ind i noterne i laderen, indtil det klikker på plads.
 LED’en blinker grønt, så længe ladningen er i gang.
 Når batteriet er fuldt opladet, vil LED’en lyse konstant grønt.
 Tag batteriet ud ved at holde låsen nedtrykket, mens batteriet tages ud.
 Litiumbatterier har ingen hukommelseseffekt – en delvis opladning skader ikke batteriet.
Opbevaring af lader og batteri
 Ved længere tids opbevaring er det tilrådeligt, at batteriet er fuldt opladet og bliver
opbevaret ved en temperatur på 10-25 °C.
 Laderen skal opbevares under samme forhold som batteriet. Pas på, at der ikke kan trænge
metalgenstande ind i ventilationsåbningerne.
 BEMÆRK: Brug kun et batteri og en lader, som er anvist af producenten, til denne
hækkeklipper.

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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RESERVEDELSTEGNING OG STYKLISTE

Nr.

Del nr.

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

21060110
21060130
20800020
30030050
20470030
60380380
20470040
60380380
30080030
20910020
71080120
71080130
60170670
20910070
20910090
20470050

18

60390180

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Beskrivelse

Antal

Nr.

Del nr.

40V batteri
Venstre håndtag
Højre håndtag
Tilslutning batteri
Printkort
Kontakt
Fjeder
Startkontakt
Fjeder
Micro switch
Rørbøsning
Ø31 mm alurør
Ø25 mm alurør
Selvskærende skrue
Justeringsenhed
Selvskærende skrue
Selvskærende skrue
Justeringsfjeder

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

20920200
30070040
70670260
70080200
20920210
60070180
70150410
30030070
20940020
70410030
60170900
60200070
70670270
60240240
70670370
70130500-5

1

52

70130500-2

20910100
20910110
20910080
60170730
60070160
71260180
20530130
70370080
60170890
70600140
70030690
60390220
60240260

Dækring
Låsering
Justeringsenhed
Selvskærende skrue
Skrue
Øverste håndtag
Låsemøtrik

20840020
71260190

Låseblok
Nederste håndtag

1
1
1
4
2
1
1
1
2
2
1
1
3
2
1
1

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Skiftegaffel
Skrue
Skaftbøsning
Låseskaft
Låsefjeder
Fjederskive
Selvskærende skrue

70130500-3
70130500-1
70130500-7
70130500-6
70130500-8
70050250
20420050
60210040
70150400
60190280
601500600
70130500-4
20350060
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Beskrivelse

Antal

Venstre hus
Motor
Tandhjul
Øverste dæksel
Beslag
Højre hus
Skrue
Låsebøsning
Micro switch
Skruedæksel
Sidedæksel
Sekskantskrue
Skive
Tandhjul
Udløserring
Tandhjul
Fortandet skive
Beslag

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
3
1
2

Sekskantskrue
Bagplade
Sværd
Afstandsstykke
Trykskive
Cyl. tap
Låseplade
Underste dæksel
Sekskantskrue
Fjederskive
Skive
Skive
Møtrik

6
1
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1

Trykplade
Prop
Sværdbeskytter

1

DECLARATION OF CONFORMITY /
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING /
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
The undersigned, representing
Harald Nyborg A/S, Gl. Højmevej
30, DK-5250 Odense SV, herewith
declares that the product:

Undertegnede, der
repræsenterer Harald Nyborg A/S,
Gl. Højmevej 30, DK-5250
Odense SV, erklærer hermed at
produktet:

Undertecknad, representerar
Harald Nyborg A/S, Gl. Højmevej
30, DK-5250 Odense SV, härmed
försäkras att produkt:

Product identification / Produktidentifikation / Produktidentifikation:

Redback hækkeklipper/häcksax, HN 12406, Model/modell E920D
is in conformity with the
provisions of the following EC
directive(s)
Reference no. / reference nr. /
referens nr.:

2006/42/EC
2014/30/EU

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

överensstämmer med
bestämmelser i följande EGdirektiv

title / titel / titel:

Machinery Directive
EMC 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 2014/35/EU is declared)

Sidste to cifre i det årstal hvor CE-mærkningen blev påsat:

(ved overensstemmelse med bestemmelserne i Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU)

De två sista siffrorna i det årtal då materielen försågs med CE-märke:
(I de fall bestämmelser enligt lågspänningsdirektivet LVD 2014/35/EU tillämpats)

Odense, 16/5-2017
place and date / sted og dato / plats och datum

signature / underskrift / underskrift

Anders Jessen, purchasing 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
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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.:

EN 60745-1:2009+A11
EN ISO 10517:2009+A1
EN ISO 12100:2010
AfPS GS 2014:01
- other standards and/or
technical specifications:
no. / nr. / nr.:

EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-2:1997+A1+A2

issue / udgave /
utgåva:

2016-07-14

title / titel / titel:

50060202 001

- andre standarder og/eller
tekniske specifikationer
issue / udgave /
utgåva:

2016-06-16

parts / dele / del:

- andra standarder och/eller
tekniska specifikationer

title / titel / titel:

parts / dele / del:

14715626 002

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

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

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

- other references or information
required by the applicable EC
directive(s):

- andre referencer eller anden
information påkrævet af det/de
gældende EF direktiv/er:

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

Additionally confirmed by the Directive 2000/14/EC Noise emission for hedge trimmer function:
Sound power level:
Measured: 101,36 dB(A)
Guaranteed: 104 dB(A)
Applied conformity assessment according to Annex VI / 2000/14/EC and 2005/88/EC
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