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DK: Læs brugsanvisningen før brug!

SE: Läs bruksanvisningen före 
användning!

DK: Brug høreværn!

SE: Använd hörselskydd!

DK: Brug øjenværn!

SE: Använd ögonskydd!

DK: Brug støvmaske!

SE: Använd munskydd!

DK: Brug arbejdshandsker!

SE: Använd arbetshandskar!

DK: Risiko for skader fra udslyngede 
genstande! Hold tilskuere væk fra 
risikozonen!

SE: Risk för skador på grund av 
utslungade föremål! Håll andra 
personer på avstånd från 
riskområdet!

DK: Må ikke udsættes for regn.

SE: Får inte utsättas för regn.

DK: Tag batteriet ud før indstilling, 
rengøring, opbevaring, eller hvis 
maskinen efterlades uden opsyn.

SE: Ta ut batteriet innan inställning, 
rengöring och förvaring, eller 
om maskinen ska lämnas utan 
uppsyn.

DK: Advarsel! Hold tilskuere på sikker afstand!

SE: Varning! Håll andra personer på säkert avstånd!



3

DKGRÆSTRIMMER 18 V LI-ION
Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din 
nye græstrimmer, beder vi dig gennemlæse 
denne brugsanvisning, før du tager 
græstrimmeren i brug. 

Vi anbefaler dig desuden at gemme 
brugsanvisningen, hvis du senere skulle 
få brug for at genopfriske din viden om 
græstrimmerens funktioner. 

Tekniske data

Spænding: 18 V Li-ion

Hastighed, ubelastet: 10.000 o/min

Arbejdsbrede: 250 mm

Trimmersnøre: Ø1,4 mm

Med automatisk fremføring og teleskopskaft

Med drejeligt trimmerhoved til kantklip

Bemærk: batteri (art. nr. 11256/11257) og 
oplader (art. nr. 11258) skal købes separat

Støj:

Lydniveau: 

L
pA

: 

L
WA

L
WA

L : 

Vibration:  

96 dB(A)
81,4 dB(A), K

pA
: 3 dB(A) 

88,36 dB(A), K
WA

: 3 dB(A) 

3,12 m/s2, K: 1,5 m/s2

Tabellen nedenfor viser, hvor lang tid man 
dagligt må udsættes for vibrationer, hvis 
vibrationsbelastningen på 2,5 m/2 ikke skal 
overskrides:

Vibration Maks. eksponering

2,5 m/s2 8 timer

3,5 m/s2 4 timer

5 m/s2 2 timer

7 m/s2 1 time

10 m/s2 30 minutter

Særlige sikkerhedsforskrifter

Græstrimmeren må kun bruges udendørs 
i tørvejr. Brug ikke græstrimmeren, hvis 
græsset er vådt eller fugtigt efter nedbør 
eller dug.

Brug altid høreværn, beskyttelsesbriller, 
arbejdsbukser og sikkerhedssko, når 
græstrimmeren anvendes.

Lad ikke andre personer eller dyr komme 
tættere end 15 meter på græstrimmeren, 
mens den kører.

Vær opmærksom på, at støjen fra 
græstrimmeren kan forhindre dig i at høre 
advarsler og lignende. Vær opmærksom 
på dine omgivelser, mens du bruger 
græstrimmeren.

Tag altid batteriet af, inden du 
justerer, vedligeholder eller opbevarer 
græstrimmeren.

Læg aldrig græstrimmeren fra dig, hvis 
den ikke er standset helt. Trimmerhovedet 
fortsætter med at køre et kort øjeblik, efter at 
maskinen er slukket.

Kraftige arbejdshandsker kan nedsætte 
vibrationerne i hænderne.

Fjern alle genstande fra det græs, der skal 
trimmes, inden du starter, så genstandene 
ikke bliver slynget ud af snøren. 

Trimmerhovedets levetid forkortes, hvis det 
støder mod sten eller lignende.

Hold hænder og fi ngre på afstand 
af trimmerhovedet og snøren, mens 
græstrimmeren kører.

Brug aldrig græstrimmeren, hvis tænd-
/sluk-knappen og sikkerhedsknappen ikke 
fungerer.

Brug aldrig græstrimmeren uden at 
trimmerafskærmningen monteret.
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Græstrimmerens dele

1. Batteri (medfølger ikke)

2. Batteriholder

3. Håndtag

4. Tænd/sluk-knap

5. Sikkerhedsknap

6. Støttegreb

7. Låsegreb til teleskopskaft

8. Teleskopskaft

9. Trimmerhoved

10. Knap til vinkling af trimmerhoved

11. Beskyttelsesskærm

12. Spolehus

13. Trimmersnøre

14. Kantklipningsbøjle

33

22

11
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DK
Indstillinger 

Vip låsegrebet (7) op, og indstil 
teleskopskaftet  (8) i den ønskede længde, så 
du opnår en behagelig arbejdsstilling. Stram 
låsegrebet igen.

Hvis du vil bruge græstrimmeren til 
kantskæring, skal du holde knappen (10) 
inde og dreje trimmerhovedet (9). Slip 
knappen igen. Drej trimmerhovedet lidt til til 
højre eller venstre, til det går i indgreb i den 
ønskede position. Brug kantklipningsbøjlen 
(14) til at føre græstrimmeren langs 
græskanten.

Brug

Sæt batteriet på græstrimmeren, så det går i 
indgreb med et hørbart klik. 

Tag fat om støttegrebet (6) og håndtaget 
(3), så du holder græstrimmeren med begge 
hænder.

Tryk først sikkerhedsknappen (5) ind, og 
tryk derefter tænd/sluk-knappen (4) ind, så 
græstrimmeren starter. Når græstrimmeren 
kører, kan du slippe sikkerhedsknappen.

Hvis tænd/sluk-knappen slippes, standser 
græstrimmeren.

Vent, indtil græstrimmeren har opnået 
maksimal hastighed, og før derefter 
græstrimmeren fra side til side med jævne 
bevægelser for at trimme græsset i den 
ønskede længde. 

Vip græstrimmeren forover i en vinkel på 
cirka 30° ved brug.

Trim altid fra højre mod venstre, så 
det afklippede græs kastes bort fra 
arbejdsområdet.

77

blbl
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Vær forsigtig, når du trimmer tæt på mure 
eller andre forhindringer. Genstande i 
græsset kan blive slynget ind mod muren og 
tilbage mod dig. Trim fra siden, aldrig lige 
forfra. 

Undgå at trimme for tæt på trådhegn og 
lignende, da snøren så kan blive klippet over.

Højt græs trimmes ad fl ere omgange. Start 
fra oven og arbejd nedefter.

Undgå desuden at trimme fugtigt græs. Det 
bedste resultat opnås, når græsset er tørt.

Brug kantklipningshjulet som guide, hvis du 
vil trimme græskanter.

Udskiftning af trimmerspole

Når der ikke er mere snøre på trimmerspolen, 
skal den udskiftes med en ny.

Tag batteriet af græstrimmeren.

Fjern græs og planterester fra området 
omkring spolehuset (12).

Tryk tapperne på siden af spolehuset ind, og 
tag spolehusets dæksel af.

Tag den tomme trimmerspole ud. 

Isæt en ny original trimmerspole. Træk cirka 
15 cm snøre ud gennem hullet i siden af 
spolehuset. Sæt dækslet på igen, så det går i 
indgreb med et klik.

Rengøring og vedligehold

Fjern græs og planterester fra græstrimmeren 
med en børste umiddelbart efter hver brug. 
Vær især opmærksom på at fj erne det græs, 
som samler sig omkring trimmerhovedet og 
under trimmerafskærmningen. 

Aftør græstrimmerens teleskopstang og 
plastdele med en fugtig klud. 

Sørg for at holde ventilationsåbningerne fri 
for snavs. 

Opbevar græstrimmeren tørt, støv- og 
frostfrit. 

Brug ikke ætsende eller slibende 
rengøringsmidler, da disse kan angribe 
plastdelene på græstrimmeren.
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DK
Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer 
skal altid oplyses i forbindelse med din 
henvendelse. 

Modelnummeret fremgår af forsiden på 
denne brugsanvisning og af produktets 
typeskilt.

Når det gælder:

• Reklamationer

• Reservedele

• Returvarer

• Garantivarer

• www.schou.com

Miljøoplysninger

Elektrisk og elektronisk udstyr 
(EEE) indeholder materialer, 
komponenter og stoff er, der kan 
være farlige og skadelige for 

menneskers sundhed og for miljøet, når 
aff aldet af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE) ikke bortskaff es korrekt. Produkter, 
der er mærket med en ”overkrydset 
skraldespand”, er elektrisk og elektronisk 
udstyr. Den overkrydsede skraldespand 
symboliserer, at aff ald af elektrisk og 
elektronisk udstyr ikke må bortskaff es 
sammen med usorteret husholdningsaff ald, 
men skal indsamles særskilt. 

Produceret i P.R.C.

Fabrikant:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK–5250 Odense SV

Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejled-
ning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på 
nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske 
hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, 
oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og 
-hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra Schou 
Company A/S.
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Bemyndiget repræsentant:

Firmanavn Schou Company A/S 

Adresse Nordager 31

Postnummer 6000

By Kolding

Land Danmark

erklærer herved, at produktet

Produktidentifi kation: Græstrimmer, 18 V Li-ion, solo
Mitsutomo, Art.-nr. 16300/18200

er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EF-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)

Reference-nr. Titel

2014/30/EU EMC-direktivet

2006/42/EF Maskindirektivet

2011/65/EU ROHS-direktivet

2000/14/EU med ændringer Direktiv om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug

Referencer af standarder og/eller tekniske specifi kationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller 
dele heraf:

Harmoniseret standard nr. Navn på standard

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019
+A2:2019+A14:2019

EN 50636-2-91:2014

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Andre standarder og/eller tekniske specifi kationer

Standard eller teknisk specifi kation Titel på standard eller teknisk specifi kation

EU-typeundersøgelse
Udendørs støj

INTERTEK No. 0905 

Lydeff ektniveau 96 dB(A)

(1) Hvor det er muligt, skal der refereres til de gældende dele eller bestemmelser i standarden eller den tekniske specifi kation.

Kolding  21/09/2020

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
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SE

GRÄSTRIMMER 18 V LITIUMJON
Inledning

För att du ska få så stor glädje som möjligt 
av din nya grästrimmer rekommenderar vi 
att du läser denna bruksanvisning innan du 
börjar använda apparaten. 

Vi rekommenderar dessutom att du sparar 
bruksanvisningen ifall du behöver läsa 
informationen om de olika funktionerna 
igen. 

Tekniska data

Spänning: 18 V Li-jon

Hastighet, obelastad: 10 000 v/min

Arbetsbredd: 250 mm

Trimmertråd: Ø 1,4 mm

Med automatisk matning och teleskopskaft

Med vridbart trimmerhuvud för 
kantklippning

Observera: batteri (art. nr. 11256/11257) och 
laddare (art. nr. 11258) säljs separat

Buller:

Ljudnivå: 

L
pA

: 

L
WA

L
WA

L : 

Vibration:  

96 dB(A)
81,4 dB(A), K

pA
: 3 dB(A) 

88,36 dB(A), K
WA

: 3 dB(A) 

3,12 m/s2, K: 1,5 m/s2

Tabellen nedan visar hur lång tid man 
dagligen får utsättas för vibrationer om 
vibrationsbelastningen på 2,5 m/2 inte ska 
överskridas:

Vibration Max. exponering

2,5 m/s2 8 timmar

3,5 m/s2 4 timmar

5 m/s2 2 timmar

7 m/s2 1 timme

10 m/s2 30 minuter

Särskilda säkerhetsföreskrifter

Grästrimmern får bara användas utomhus i 
torrt väder. Använd inte grästrimmern om 
gräset är vått eller fuktigt efter nederbörd 
eller dagg.

Använd alltid hörselskydd, skyddsglasögon, 
arbetsbyxor och skyddsskor när du använder 
grästrimmern.

Låt inga andra personer eller djur komma 
närmare än 15 meter från grästrimmern när 
den är igång.

Tänk på att oväsendet från grästrimmern 
kan göra så att du inte hör varningar och 
liknande. Var uppmärksam på din omgivning 
när du använder grästrimmern.

Ta alltid ur batteriet innan du justerar, utför 
underhåll eller lägger undan grästrimmern.

Lägg aldrig ifrån dig grästrimmern om 
den inte har stannat helt. Trimmerhuvudet 
fortsätter köra en kort stund efter det att 
maskinen har stängts av.

Kraftiga arbetshandskar kan minska 
vibrationerna i händerna.

Ta bort alla föremål från gräset som ska 
trimmas innan du börjar, så att föremål inte 
slungas ut av tråden. 

Trimmerhuvudets livstid förkortas om det 
stöter emot stenar eller liknande.

Håll händer och fi ngrar på avstånd från 
trimmerhuvudet och tråden medan 
grästrimmern är igång.

Använd aldrig grästrimmern om 
strömbrytaren och säkerhetsknappen inte 
fungerar.

Använd aldrig grästrimmern om inte 
trimmerskyddskåpan är monterad.
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Grästrimmerns delar

1. Batteri (medföljer inte)

2. Batterihållare

3. Handtag

4. Strömbrytare

5. Säkerhetsknapp

6. Stödhandtag

7. Låsgrepp för teleskopskaft

8. Teleskopskaft

9. Trimmerhuvud

10. Knapp för vinkling av trimmerhuvud

11. Skyddsskärm

12. Spolhus

13. Trimmertråd

14. Kantklippningsbygel

33

22

11

bmbm

4455

66

77

88

99
blbl

bnbn

bobo

bpbp
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SE

Inställningar 

Fäll upp låsgreppet (7) och ställ in 
teleskopskaftet (8) i önskad längd så att 
du får en behaglig arbetsställning. Dra åt 
låsgreppet igen.

Om du vill använda grästrimmern för 
kantklippning håller du in knappen (10) och 
vrider trimmerhuvudet (9). Släpp knappen 
igen. Vrid trimmerhuvudet lite åt höger 
eller vänster tills det går i ingrepp i önskad 
position. Använd kantklippningsbygeln (14) 
till att föra grästrimmern längs gräskanten.

Användning

Sätt batteriet på grästrimmern så att det går i 
lås med ett tydligt klick. 

Ta tag om stödgreppet (6) och handtaget 
(3) så att du håller grästrimmern med båda 
händerna.

Tryck först in säkerhetsknappen (5) och 
tryck sedan in strömbrytaren (4) så att 
grästrimmern startar. När grästrimmern är 
igång kan du släppa säkerhetsknappen.

Om du släpper strömbrytaren stannar 
grästrimmern.

Vänta tills grästrimmern har kommit 
upp i maximal hastighet och för därefter 
grästrimmern från sida till sida med jämna 
rörelser för att trimma gräset till önskad 
längd. 

Luta grästrimmern framåt i en vinkel på ca 
30° vid användning.

Trimma alltid från höger mot vänster så 
att det avklippta gräset kastas bort från 
arbetsområdet.

77

blbl
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Var försiktig när du trimmar nära murar eller 
andra hinder. Föremål i gräset kan slungas 
mot muren och studsa tillbaka mot dig. 
Trimma från sidan, aldrig rakt framifrån. 

Trimma inte för nära ståltrådsstängsel eller 
liknande, eftersom trimmertråden då kan gå 
av.

Högt gräs trimmas i fl era omgångar. Starta 
uppifrån och arbeta dig nedåt.

Undvik också att trimma gräs som är fuktigt. 
Bästa resultat uppnås med gräs som är torrt.

Använd kantklippningshjulet som mall om 
du vill trimma gräskanter.

Byte av trimmerspole

När tråden är slut på trimmerspolen ska den 
bytas ut mot en ny.

Ta ut batteriet ur grästrimmern.

Ta bort och växtrester från området runt 
spolhuset (12).

Tryck in tapparna på sidan av spolhuset och 
ta av höljet.

Ta ut den tomma trimmerspolen. 

Sätt i en ny originaltrimmerspole. Dra ut ca 
15 cm tråd genom hålet i sidan av spolhuset. 
Sätt på höljet igen så att det går i lås med ett 
klick.

Rengöring och underhåll

Ta bort gräs och växtrester från 
grästrimmern med en borste omedelbart 
efter varje användning. Var speciellt 
noga med att ta bort gräs som har 
ansamlats runt trimmerhuvudet och under 
trimmerskyddskåpan. 

Torka av grästrimmerns teleskoprör och 
plastdelar med en fuktig trasa. 

Se till att hålla ventilationsöppningarna fria 
från smuts. 

Förvara grästrimmern torrt, damm- och 
frostfritt. 

Använd inte frätande eller slipande 
rengöringsmedel, eftersom de kan skada 
grästrimmerns plastdelar.
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SE

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

• www.schou.com

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 
(WEEE) inte bortskaff as korrekt. Produkter 
som är markerade med en “överkryssad 
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)

Tillverkare:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK–5250 Odense SV

Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna 
bruksanvisning 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 
informationslagrings- och informationshämtningssystem, 
utan skriftligt medgivande från Schou Company A/S.



14

Tillverkarens representant:

Firmanamn Schou Company A/S 

Adress Nordager 31

Postnummer 6000

Ort Kolding

Land Danmark

förklarar härmed att produkten

Produktbeteckning: Grästrimmer, 18 V litiumjon, solo
Mitsutomo, art.-nr. 16300/18200

uppfyller kraven i följande EU-direktiv (inklusive alla gällande ändringar)

Referensnr. Titel

2014/30/EU EMC-direktivet

2006/42/EG: Maskindirektivet

2011/65/EU ROHS-direktivet

2000/14/EU med ändringar Direktiv om buller från maskiner för utomhusbruk

Referenser av standarder och/eller tekniska specifi kationer som gäller för detta intyg om överensstämmelser eller 
delar av det:

Harmoniserad standard nr. Namn på standard

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019
+A2:2019+A14:2019

EN 50636-2-91:2014

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Andra standarder och/eller tekniska specifi kationer

Standard eller teknisk specifi kation Titel på standard eller teknisk specifi kation

EU-typkontroll
Buller utomhus

INTERTEK No. 0905 

Ljudeff ektnivå 96 dB(A)

(1) Där det är möjligt ska referenser fi nnas till gällande delar eller bestämmelser i standarden eller teknisk specifi kation.

Kolding  21/09/2020

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

INTYG OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE




