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1. VIKTIG INFORMASJON

LES ALLE INSTRUKSJONER!

        

        ADVARSEL: Les denne instruksjonsboken før du bruker maskinen.

Denne gresstrimmeren har mange ulike funksjoner som gjør den enkel i bruk. 
Sikkerhet, ytelse og pålitelighet har vært høyeste prioritet når dette produktet ble 
designet, samt at den skal være enkel å vedlikeholde og bruke.

   FARE!  Personer med elektroniske enheter som f.eks. pacemaker, bør rådføre 
seg med lege før de bruker dette produktet. Dersom man bruker elektrisk utstyr i 
nærheten av en pacemaker, kan det påvirke pacemakerens funksjon.

   ADVARSEL!  For å garantere sikkerhet og pålitelighet, bør alle reparasjoner 
og utskifting av deler utføres av din Honda fagforhandler.
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2. ADVARSELMERKING

ADVARSELMERKING

Formålet med advarselmerking, er at du skal være oppmerksom på mulige farer. 
Vær sikker på at du forstår advarslene på advarselmerkene ordentlig. Symbolene 
eliminerer ikke selve risikoen. Instruksjonene og advarslene erstatter ikke for-
håndsreglene for å forebygge ulykker. 

   ADVARSEL!  Vi ber deg om å lese instruksjonsboken nøye og vær sikker på 
at du forstår innholdet i boken og advarslene på advarselmerkene som «FARE», 
«ADVARSEL» og «FORSIKTIG» før du bruker dette produktet. Hvis man ikke følger 
alle instruksjoner, kan det resultere i elektrisk støt, brann eller andre skader.

FARESYMBOL:  indikerer FARE, ADVARSEL og FORSIKTIG. Kan også 
brukes sammen med andre symboler og bilder.

ADVARSELMERKENES MENING

 

        ADVARSEL!  Bruk vernebriller, ansiktsvisir, hjelm og øvrig sikker-
hetsutstyr for å beskytte øyne og kropp mot gjenstander som kan 
slynges fra en gresstrimmer som er i bruk.
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3. SIKKERHETSREGLER

SIKKERHETSSYMBOLER

Denne siden viser og beskriver sikkerhetssymboler som kan finnes på dette produktet.
Les, forstå og følg alle instruksjonene på denne maskinen før du monterer og 
begynner å bruke den.

Ø2.4mm

38cm

Faresymbol Angir en potensiell risiko for personskade

Bruk alltid vernebriller eller briller med 
sidebeskyttelse og ansiktsvisir når du bruker 
dette produktet.

Bruk alltid hørselvern når du bruker dette 
produktet.

Diameter på nylontråden

Maks. kuttebredde på gresstrimmeren

For å redusere risikoen for skade, er det 
viktig at brukeren leser instruksjonsboken 
nøye.

ADVARSEL: Ikke bruk produktet i regn 
eller la det stå ute i regnvær.

Ta ut batteriet før demontering, før 
eventuelle justeringer, rengjøring eller 
når produktet ikke er i bruk.

Les 
instruksjonboken

Ta ut batteriet

Utsettes ikke for 
fukt

Beskytt øynene

Beskytt ørene

Nylontrådens 
tykkelse

Kuttebredde
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3. SIKKERHETSREGLER

V

A

Pass på at personer befinner seg på 
minst 15 meters avstand fra gress-
trimmeren når den er i bruk.

Bruk alltid sikkerhetsutstyr når du bruker 
gresstrimmeren.

Gjenstander kan bli slynget ut fra 
gresstrimmeren.

Bruk kun original Honda nylontråd.

Bruk ikke 3- eller 4-tannet krattblad.
Bruk ikke sagblad.

Pass på at ingen 
personer befinner 
seg i nærheten.

Bruk vernebriller, 
hørselvern og 
arbeidsklær.

Utkastfare

Kuttetilbehør

Volt

Ampere

Spenning

Strøm



8

3. SIKKERHETSREGLER

Hz

W

min

n0

... /min

Vekselstrøm Type strøm

 
Likestrøm

 
Type strøm

Tomgangshastighet Rotasjonshastighet uten belastning

Pr minutt Omdreininger pr minutt

Hertz

Watt

Minutter

Frekvens

Effekt

Tid

Når man bruker el-verktøy, skal man alltid følge grunnleggende forhåndsregler som 
følger:

GENERELLE SIKKERHETSREGLER FOR EL-VERKTØY

     ADVARSEL! Les alle advarsler og sikkerhetsregler. Hvis man ikke følger alle 
instruksjoner, kan det resultere i elektrisk støt, brann eller andre alvorlige skader.

Ta godt vare på alle advarslene og instruksjonene for fremtidige referanser.

Det anvendte uttrykket «el-verktøy» gjelder for nett-tilkoblet utstyr (230v med ledning) 
og batteridrevet utstyr (uten ledning).

SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN

• Hold arbeidsområdet rent og ryddig og sørg for bra belysning. Rotete eller mørke 
arbeidsområder kan føre til ulykker.

• Ikke arbeid med el-verktøyet i eksplosjonsutsatte omgivelser – der det befinner seg 
brennbare væsker, gass eller støv. El-verktøy lager gnister som kan antenne støv 
eller damp.

• Hold barn og andre personer unna når el-verktøyet brukes. Hvis du blir forstyrret 
under arbeidet, kan du miste kontrollen over el-verktøyet.
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3. SIKKERHETSREGLER

BRUKERANSVAR

• Les denne instruksjonsboken nøye. Gjør deg kjent med betjeningsfunksjonene og 
hvordan disse skal anvendes før du bruker gresstrimmeren.

• La ikke barn eller folk som ikke kjenner sikkerhetsreglene i denne boka få bruke 
gresstrimmeren. Lokale bestemmelser kan også sette en nedre aldersgrense for 
bruk av slikt utstyr.

• Husk at det alltid er brukeren som er ansvarlig for sikkerheten og eventuelle skader 
på mennesker eller annen manns eiendom.

• Bruk ikke gresstrimmeren når dyr eller folk og da spesielt barn er i nærheten.

• Bruk vernebriller og vernesko når du bruker gresstrimmeren.

• Bruk gresstrimmeren kun i dagslys eller god belysning. 

• Bruk ikke gresstrimmeren med defekt beskyttelse, eller uten sikkerhetsanordninger 
på plass. 

• Slå kun på motoren når du har hender og føtter vekk fra kutteutstyret.

ELEKTRISK SIKKERHET

• Støpselet til el-verktøyet må passe inn i stikkontakten. Støpselet må ikke modifiseres 
på noen som helst måte, unngå bruk av overganger og skjøteledninger ved bruk av 
utstyr som er beregnet for jording. Ved bruk av riktige og jordete stikkontakter og 
støpsler reduseres risikoen for elektrisk støt og andre alvorlige skader.

• Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer eller 
kjøleskap. Det er større fare ved elektriske støt hvis kroppen din er jordet.

• Hold el-verktøyet unna regn eller fuktighet. Dersom det kommer vann i et 
 el-verktøyet, øker risikoen for elektriske støt.

• Ikke bruk ledningen til andre formål, f. eks. til å bære el-verktøyet, henge det opp 
eller trekke det ut av stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter 
eller bevegelige deler. Med skadede eller viklede ledninger øker risikoen for 

 elektriske støt.

• Når du arbeider utendørs med el-verktøyet, må du kun bruke en skjøteledning
 som er egnet til utendørs bruk. Dette reduserer risikoen for elektriske støt.

• Hvis det ikke kan unngås å bruke el-verktøyet i fuktige omgivelser, må du bruke en 
jordfeilbryter. Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.

  FARE!  Stol ikke på verktøys isolering mot elektrisk støt. For å redusere 
risikoen for elektrisk støt, må man ikke bruke dette produktet i nærheten av ledninger 
og kabler som leder elektrisk strøm.

  ADVARSEL:  Bruk hørselvern ved bruk. Under visse forhold og varighet ved 
bruk, kan støy fra dette produktet forårsake hørselstap.
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3. SIKKERHETSREGLER

PERSONLIG SIKKERHET

TA UT BATTERIET 
 • Når du skal forlate gresstrimmeren uten tilsyn
 • Før du fjerner hindringer
 • Før du kontrollerer, rengjør eller vedlikeholder gresstrimmeren.
 • Dersom du treffer en fremmed gjenstand.
 • Dersom gresstrimmeren begynner å vibrere unormalt

• Pass på at ikke føtter og hender kommer nær kutteutstyret

• Pass på at ventilasjonsåpningene er fri for gress, støv mm.

VEDLIKEHOLD OG LAGRING
• Ta alltid ut batteriet fra produktet ved vedlikehold, rengjøring eller lagring.

• Bruk kun originale reservedeler og tilbehør. 

• Kontroller og vedlikehold gresstrimmeren jevnlig. Få gresstrimmeren reparert hos 
din Honda fagforhandler. 

• Når gresstrimmeren ikke er i bruk, må den lagres utilgjengelig for barn. 

ANDRE SIKKERHETSREGLER
• Unngå farlige omgivelser. Bruk ikke gresstrimmeren i fuktige områder.

• Forlat ikke gresstrimmeren uten tilsyn når batteriet sitter i. Ta ut batteriet når 
gresstrimmeren ikke er i bruk.

• Brukes ikke i regn.

• Pass på at personer, barn og dyr befinner seg på minst 15 meters avstand.

• Bruk fornuftig antrekk. Bruk ikke løstsittende klær eller smykker som kan feste seg  
 i bevegelige deler. Det anbefales å bruke arbeidshansker og kraftige sko. Bruk hår-

nett ved langt hår.

• Bruk vernebriller. Bruk alltid støvmaske i støvete områder.

• Bruk gresstrimmeren kun til det den er beregnet til – å kutte gress.

• Ikke overbelast gresstrimmeren. Da vil utføre arbeidet bedre og sikrere.
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3. SIKKERHETSREGLER

• Unngå å bøye deg for mye over. Sørg alltid for å stå stødig og i balanse. 

• Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og bruk fornuft. Ikke bruk gresstrimmeren 
når du er trett.

• Ikke bruk gresstrimmeren dersom du er påvirket av alkohol eller medikamenter.

• Pass på at sikkerhetsutstyret er påmontert og er i god stand.

• Gresstrimmeren skal lagres innomhus på et tørt sted når den ikke er i bruk. Den 
bør plasseres høyt oppe utilgjengelig for barn, gjerne innelåst. Husk å ta ut 

 batteriet.

• Vedlikehold gresstrimmeren nøye. Hold kuttedelen ren for at gresstrimmeren skal 
ha best ytelse og for å redusere risikoen for skader. Følg instruksjonene ved bytte av 
tilbehør. Pass på at håndtakene er tørre, rene og uten olje og fett.

• Kontroller om det er skadede deler før du bruker gresstrimmeren. Kontroller om 
bevegelige deler fungerer feilfritt og ikke er skjeve eller skadet, montering og annet 
som kan innvirke på gresstrimmerens funksjon. En beskyttelse eller annen del som 
er skadet, bør repareres riktig eller byttes ut av din Honda fagforhandler.

• Kontroller arbeidsområdet før hver bruk. Rydd vekk gjenstander som steiner, knust 
glass, spiker, kabel eller snøre som kan slynges av gårde fra gresstrimmeren eller 
feste seg i kutteutstyret. Pass på at personer, barn og dyr befinner seg på minst 15 
meters avstand.

• Kontroller om det er tegn til skader før bruk og etter sammenstøt med gjenstander. 
Reparer om nødvendig.

• Hold alltid gresstrimmeren stødig med begge hendene på håndtakene. Hold fingrene 
og tommelen rundt håndtaket.

• Unngå utilsiktet start. Bær aldri gresstrimmeren med fingeren på startknappen.

• Ikke bruk gresstrimmeren i eksplosjonsutsatte omgivelser – der det befinner seg
 brennbare væsker, gass eller støv. Gresstrimmeren lager gnister som kan antenne 

støv eller damp.

• Dersom gresstrimmeren setter seg fast eller treffer en fremmed gjenstand, slår du 
av gresstrimmeren øyeblikkelig og tar ut batteriet. Kontroller om det er skader og 
reparer den innen du fortsetter arbeidet. Gresstrimmeren skal ikke brukes med 
ødelagt beskyttelse eller spole.
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3. SIKKERHETSREGLER

BATTERI LADER
HBP20A, HBP40A HBC210W, HBC550W

• Skulle utstyret begynne å vibrere unormalt, skal man stoppe motoren umiddelbart, 
ta ut batteriet fra gresstrimmeren og kontrollere hva som er feil. Vibrasjon er vanlig-
vis et tegn på at noe er galt. Et løst trimmerhode kan vibrere, sprekke, bli ødelagt 
eller løsne fra gresstrimmeren og kan føre til alvorlige eller livsfarlige skader. Pass 
på at kutterdelene sitter ordentlig på plass. Dersom trimmerhodet løsner etter at 
det har blitt satt på plass igjen, må det byttes umiddelbart. Bruk aldri gresstrimmeren 
med et løst trimmerhode.

• Skift ut et trimmerhode som har sprukket, skadet eller er utslitt umiddelbart, 
selvom skaden er begrenset til ytre sprekker. Slike tilbehør kan sprekke ytterligere 
ved høy hastighet og forårsake alvorlige eller livsfarlige skader.

• Kontroller kutterdelene med jevne mellomrom under bruk eller umiddelbart 
dersom det oppstår en merkbar endring i ytelsen.

• Bruk kun Hondas autoriserte og originale polymer nylontråd (Ø 2,4 mm) til denne 
gresstrimmeren. Ikke bruk uoriginale nylontråder. Det kan være ekstremt farlig og kan 
skade gresstrimmeren.

• Bruk aldri metallforsterket tråd eller annet materiale enn tråder av nylon for å 
redusere risikoen for alvorlige skader. Biter fra tåden kan løsne og kan slynges med 
høy hastighet mot operatøren eller personer i nærheten.

• Bruk ikke gresstrimmeren når du står på en stige eller ustabile overflater. Godt 
fotfeste på en solid overflate gir bedre kontroll over gresstrimmeren i uforutsette 
situasjoner. Hold aldri gresstrimmeren høyere enn midjen.

• Dersom situasjoner oppstår som ikke omfattes i denne instruksjonsboken, vær for-
siktig og bruk sunn fornuft. Kontakt din Honda fagforhandler dersom du har behov 
for assistanse.

• Lad aldri batteriet i regn eller fuktige omgivelser.

• Brukes kun med de batteriene og laderne som er beskrevet under:

• Batteriet skal tas ut av el-verktøyet før det skal kastes.

• Batteriet skal kastes på en sikker måte.

• Kast ikke batteriet på åpen flamme. Cellene kan eksplodere. Kontroller med lokale 
myndigheter hvilke regler som finnes for avhending av batterier.

• Batteriet må ikke åpnes eller plukkes fra hverandre. Det kan sige ut elektrolytt. 
 Elektrolytt er etsende og kan skade øynene og huden og kan være giftig dersom 

den svelges.
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3. SIKKERHETSREGLER

• Hold batteriet som ikke er i bruk unna binders, mynter, nøkler, spikere, skruer eller 
andre mindre metallgjenstander, som kan lage en forbindelse mellom kontaktene. 
En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann.

• Bruk kun reservedeler som er godkjente av Honda ved service. Dersom man bruker 
annet tilbehør, kan ulykkesrisikoen øke. For å garantere sikkerhet og pålitelighet 
skal alle reparasjoner utføres av din Honda fagforhandler.

• Batteridrevne gresstrimmere behøver ikke tilsluttes et strømuttak og er derfor all-
tid klar for bruk. Vær oppmerksom på mulige farer når du bruker den batteridrevne 
gresstrimmeren og når du skifter tilbehør.  Dersom man følger denne instruksjonen, 
reduseres risikoen for elektrisk støt, brann og alvorlige personskader.

• Ikke rengjør med hageslange. Unngå å få vann i motoren og elektriske koblinger.

• Ta vare på disse instruksjonene. Se i dem ofte og bruk dem for å lære opp andre 
som skal bruke gresstrimmeren. Dersom du låner bort gresstrimmeren til andre, må 

 instruksjonsboken følge med utstyret for å hindre at alvorlige skader skjer.

• Bruk alltid kraftige sko og langbukser når du bruker gresstrimmeren.

• Sørg for å ha godt fotfeste i skråninger. 

• Gå, løp aldri når du arbeider.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE!
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HHTE38
BE
56 V 
0-5800/min
Trimmerhode
2,4 mm
38 cm
3,04 kg

91 dB(A)  

77,2 dB(A) KPA=2,2 dB(A)

 

93 dB(A)  

2,3 m/s2 K=0,2 m/s2

1,6 m/s2 K=0,1 m/s2

4. INTRODUKSJON / 5. SPESIFIKASJONER

INTRODUKSJON

Gratulerer med ditt valg av batteridreven gresstrimmer. Sikkerhet, ytelse og 
pålitelighet har vært høyeste prioritet når dette produktet ble designet og utviklet.

Skulle det oppstå et problem som du selv ikke enkelt kan løse, kontakt din Honda 
fagforhandler.

Denne instruksjonsboken inneholder viktig informasjon om sikker montering, bruk og 
vedlikehold av gresstrimmeren. Les den nøye før du bruker gresstrimmeren. Oppbevar 
instruksjonsboken på et lett tilgjengelig sted.

SERIENUMMER________________________  KJØPSDATO ______________________

SKRIV OPP BÅDE SERIENUMMER OG KJØPSDATO. 
OPPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED

SPESIFIKASJONER

Modell

Type

Spenning

Tomgangshastighet

Kuttemekanisme

Nylontråd tykkelse

Kuttebredde

Vekt på gresstrimmeren (uten batteri)

Målt akustisk støynivå LWA

Faktiskt akustisk støynivå ved brukerens 
arbeidsstilling LPA 

Garantert akustisk støynivå LWA

(i flg. 2000/14/EC)

Vibrasjon ah  Bakre håndtak

Fremre håndtak
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[1]

[2]

[3]

[4]
[5]

[6]

[7]

6. IDENTIFISERING AV MASKINEN

(1) ADVARSEL: Les instruksjonboken før du bruker maskinen.

(2) ADVARSEL: Fare for at gjenstander kan slynges ut. Pass på at mennesker og dyr 

holder på minst 15 meters avstand.

(3) ADVARSEL: Ta ut batteriet.

(4) Modell - type

(5) Konformitetsmerke, i følge EU-direktiver. 

(6) Serienummer

(7) Produsentens navn og adresse

IDENTIFISERING AV MASKINEN

• Den totale verdien av erklært vibrasjon har blitt målt i. flg. en standardmetode og 
kan brukes for å sammenligne ulike verktøy.

• Den totale verdien av erklært vibrasjon kan også benyttes i en foreløpig vurdering 
av eksponering.

MERK: Vibrasjonene under faktisk bruk av verktøyet kan variere fra den opplyste 
verdien. Bruk alltid hansker og hørselvern for beskyttelse.
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7. MONTERING

     ADVARSEL: Dersom deler er skadet eller mangler, må ikke produktet brukes før 
delene har blitt erstattet. Bruk av dette produktet med skadede eller manglende deler
kan forårsake alvorlige personskader.

     ADVARSEL: Forsøk ikke å modifisere dette produktet eller bruke tilbehør som ikke 
er anbefalt for denne gresstrimmeren. Slike endringer eller modifiseringer kan føre til 
risikofylte situasjoner og eventuelle alvorlige personskader.

 

 

MONTERING

UTPAKKING

 •   Dette produktet trenger montering.

 •   Ta produktet og annet tilbehør forsiktig ut av esken. Kontroller at alle deler er med  
    i.h.t. pakklisten.

 •   Kontroller produktet nøye for å forsikre deg om at ingen skader har oppstått 
     under frakt.

 •   Kast ikke innpakningen før du har kontrollert produktet og konstantert at alt 
     fungerer som det skal.

 •   Dersom deler er skadet eller mangler, returner produktet til din Honda 
     fagforhandler.

     ADVARSEL: Utilsiktet start kan forårsake alvorlige personskader. Ta derfor alltid ut 
batteriet når du monterer deler.
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7. MONTERING

     ADVARSEL: Bruk alltid hansker når du monterer eller bytter trimmerbeskyttelse.
Pass på at du ikke skjærer deg på kniven.

     ADVARSEL: Ta alltid ut batteriet fra dette produktet når du monterer, justerer, 
rengjør eller når produktet ikke er i bruk. 

1. Ta ut batteriet fra gresstrimmeren.

2. Løft gresstrimmeren med hode pekende 
 nedover. Skyv inn trimmerbeskyttelsen 
 under motorhuset og over plastdelen som 
 det er festet til (Fig. 2).

3. Fest trimmerbeskyttelsen med de 
 medfølgende skruene (fig. 3)

 

 

MONTERING AV TRIMMERBESKYTTELSEN
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7. MONTERING

     ADVARSEL: Ta alltid ut batteriet fra dette produktet når du monterer, justerer, 
rengjør eller når produktet ikke er i bruk. 

1. Ta ut batteriet fra gresstrimmeren.

2. Løsne vingemutteren for hånd. Fjern 
 vingemutteren, låsesplinten og mellom-
 stykket fra håndtaket (Fig. 4).

3. Plasser sporet på håndtaket inn på 
 riggrøret og skyv det på plass som vist 
 på figur 5.     

     ADVARSEL: Håndtaket skal kun 
monteres foran den myke hylsen på 
riggrøret. 

4. Sett mellomstykket i sporet på håndtaket 
 og skyv det på plass som vist på figur 6.

MONTERING OG JUSTERING AV FREMRE HÅNDTAK
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7. MONTERING

5. Sett på låsesplinten og skru til vinge-
 mutteren. Vri håndtaket slik at det kommer 
 over riggrøret som vist på figur 7. 

6. Juster håndtakets høyde mellom den 
 myke hylsen og advarselmerket på 
 riggrøret (Fig. 8). Lave brukere kan 
 justere håndtaket til en lavere posisjon 
 (vekk fra deg) og høye brukere kan justere 
 håndtaket til øverste nivå (mot deg). 
 Håndtaket bør justeres slik at din fremre 
 arm er rett når du bruker gresstrimmeren.

7. Lås låsesplinten med hendelen (Fig. 9).     

     ADVARSEL: Bruk aldri produktet uten at 
beskyttelsen er montert. Beskyttelsen må 
alltid være på produktet for å beskytte 
brukeren. En beskyttelse eller en annen del 
som er skadet skal repareres eller byttes ut 
av din Honda fagforhandler.
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8. MEDFØLGENDE DELER

PAKKLISTE

DELENAVN

Gresstrimmer

Trimmerbeskyttelse

Fremre håndtak

Instruksjonsbok

Festekruer til trimmerbeskyttelsen

ANTALL
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10

8. MEDFØLGENDE DELER

 

 

     ADVARSEL: Sikker bruk av dette produktet krever at du forstår innholdet i denne 
instruksjonsboken samt kunnskap om arbeidet du skal utføre. Før du bruker dette 
produktet skal du lære å kjenne alle driftsfunksjoner og sikkerhetsregler.

     ADVARSEL: Bruk aldri produktet uten at beskyttelsen er montert. Beskyttelsen må 
alltid være på produktet for å beskytte brukeren. 

GRESSTRIMMERENS HOVEDDELER
KJENN GRESSTRIMMEREN DIN (Figur 10)

Riggrør

Trimmerbeskyttelse

Bakre håndtak

Fremre håndtak

Trådmaterknapp

Trimmerhode
for nylåntråd

Elektriske 
kontakter

Sikkerhetshendel

Start/Stopp
hendel

Kniv som kutter nylontråden

Frigjøingsknapp 
for batteri

Utløser-
mekanisme

Sperrelås
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9. BESKRIVELSE

Fremre håndtak (justerbart)
For enkel kontroll av gresstrimmeren.

Bakre håndtak
Ergonomisk formet håndtak som gir bedre komfort og feste.

Starthendel
For å starte gresstrimmeren med På og AV og for å justere hastigheten.

Sikkerhetshendel
Forhindrer utilsiktet start av gresstrimmeren. Sikkerhetshendelen må klemmes inn før 
starhendelen kan aktiveres.

Riggrør
Riggrør som inneholder og beskytter kabler mellom motoren og bakre håndtak.

Trimmerhode
Kuttetilbehør for å trimme gress.

Trådmaterknapp
For automatisk trådmating, dunk gresstrimmerhodet mot bakken.

Trimmerbeskyttelse
Konstruert for å redusere risikoen for skader fra fremmede elementer som kan bli 
kastet mot brukeren.

Kniv som kutter nylontråden
Stålkniv på trimmerbeskyttelsen som kutter nylontråden i riktig lengde.

Batteriets utløserknapp
Trykk for å løse ut batteriet fra gresstrimmeren.

Sperrelås
Låser batteriet på plass når det blir plassert i gresstrimmeren.

Utløsermekanisme
Hjelper til å ta ut batteriet.
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10. KONTROLL/BETJENING

     ADVARSEL: Pass på at du ikke blir uforsiktig etter at du har blitt vant til og kjenner 
hvordan gresstrimmeren fungerer. Husk at et øyeblikks uforsiktighet er nok for å 
forårsake alvorlige skader.

     ADVARSEL: Bruk alltid vernebriller og hørselvern. Dersom man ikke beskytter 
øynene, kan gjenstander bli slynget i øynene og man kan få alvorlige skader.

     ADVARSEL: Bruk aldri tilbehør som ikke er anbefalt av Honda da det kan føre til 
alvorlige personskader. 

     ADVARSEL: Bruk kun nylontråd som er anbefalt for denne gresstrimmeren.

SETT INN/TA UT BATTERIET (Figur 11 og 12)

 

 

 

 

BRUK

     ADVARSEL: Ta alltid ut batteriet fra dette produktet når du monterer, justerer, 
vedlikeholder eller når det ikke er i bruk. Når man tar ut batteriet forhindrer man at 
utilsiktet start som kan forårsake alvorlige personskader.

MERK: Sett batteriet til lading før første gangs bruk.

SETT INN BATTEIET (Figur 11)
 •    Plasser sporet på batteriet mot  
      monteringssporet på gresstrimmerens 
      batteriuttak.

 •    Press batteriet forsiktig på plass. 

MERK: Pass på at sperrelåsen på 
gresstrimmeren låses og at batteriet sitter 
fast på gresstrimmeren før arbeidet begynner.

 

Monteringsspor
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10. KONTROLL/BETJENING

13

12

TA UT BATTERIET (Figur 12)

        ADVARSEL: Vær alltid oppmerksom 
på hvor du har føttene, om det er barn 
eller husdyr i nærheten når du trykker på 
batteriets utløserknapp. Dersom batteriet 
faller ut, kan det forårsake alvorlige 
personskader. Ta aldri ut batteriet når du 
befi nner deg høyt oppe.

 •    Hold batteriet i håndfl aten din. 

 •    Trykk inn batteriets utløserknapp med 
      tommelen og batteriet løsner fra sperrelåsen.

 •    Ta tak i batteriet og ta det ut av gresstrimmeren.

 

 

HVORDAN HOLDE GRESSTRIMMEREN

        ADVARSEL: Bruk egnede klær for å redusere risikoen for skader når du bruker 
gresstrimmeren. Ikke bruk vide klær eller smykker. Bruk vernebriller og hørselvern. 
Bruk arbeidsbukser, støvler og hansker. Bruk aldri kortbukser, sandaler eller gå 
barbeint.

Pass på følgende før du starter gresstrimmeren:

 •    At du har på deg arbeidsklær og har 
      vernebriller på.

 •    Armen som holdes på bakre håndtak,  
      skal være noe bøyd ved albuen. 

 •    Den andre armen som holder fremre 
      håndtak skal være rett.

 •    Trimmerhode er paralellt med bakken 
      og får kontakt med materialet som  
      skal kuttes uten at brukeren behøver 
      å bøye seg (Fig. 13).

Trykk for å frigjøre batteriet
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10. KONTROLL/BETJENING

14
Starte gresstrimmeren (Fig. 14)
1. Trykk ned sikkerhetshendelen og hold den 
 nede. Trykk ned starthendelen for å slå på 
 gresstrimmeren.

2. Rotasjonshastigheten på nylontråden 
 kontrolleres med den trinnløse. 
 starthendelen. Jo mer du trykker inn 
 starthendelen, desto raskere rotasjons-
 hastighet. Mindre trykk på starthendelen 
 resulterer i lavere rotasjonshastighet.
 Juster hastigheten etter forholdene.

MERK: Motoren går kun dersom både sikkerhetshendelen og starthendelen er trykket 
inn.

Stoppe gresstrimmeren
Slipp opp sikkerhetshendelen og starthendelen for å stanse gresstrimmeren.

     ADVARSEL: Ta alltid ut batteri fra gresstrimmeren ved arbeidspauser og etter bruk. 

START OG STOPP AV GRESSTRIMMEREN

Før du starter gresstrimmeren:

 •    Pass på at du har god balanse og godt fotfeste.

 •    Stå oppreist og hold gresstrimmeren i en avslappet posisjon. 

 •   Pass på nylontråden ikke kommer i kontakt med bakken eller andre gjenstander.

 •    Hold gresstrimmeren med begge hendene: en hånd på bakre håndtak og en 
      hånd på fremre håndtak.

BRUK AV GRESSTRIMMEREN

     ADVARSEL: Bruk alltid vernebriller når du bruker dette produktet. Bruk støvmaske 
i støvete områder. Rydd området som skal klippes før hver bruk. Fjern alle gjenstander 
som steiner, glassbiter, spiker, kabler eller snører som kan slynges ut eller feste seg i 
trimmerhode og dermed kan utgjøre en risiko for alvorlige personskader. Pass på 
at det ikke er barn, dyr og folk i nærheten. De bør holde seg minst 15 meter fra arbeids
området. Det kan fremdeles være risikabelt og de bør oppfordres til å ha på seg 
vernebriller. Hvis noen kontakter deg mens du arbeider, stans gresstrimmeren 
øyeblikkelig.

 

Starthendel

Sikkerhetshendel
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10. KONTROLL/BETJENING

     ADVARSEL: Ta alltid ut batteriet fra dette produktet når du vedlikeholder, rengjør, 
bytter tilbehør eller fjerner gjenstander fra gresstrimmeren for å forhindre alvorlige 
personskader.

Kontroller gresstrimmeren for skadede/slitte deler før hver bruk

Kontroller trimmerhode, trimmerbeskyttelsen og og fremre håndtak og erstatt de 
delene som er skadet, skeive, bøyde eller skadet på andre måter.

Kniven som kutter nylontråden kan blil sløv etter en tid. Det anbefales at du jevnlig 
sliper den med en fil eller erstatter den med en ny.

     ADVARSEL: Bruk alltid hansker når du monterer trimmerbeskyttelsen, sliper eller 
bytter kniven. Pass på at du ikke skjærer deg på kniven.

Rengjør gresstrimmeren etter hver bruk

     ADVARSEL: Ta alltid ut batteriet fra dette produktet når du vedlikeholder, rengjør, 
bytter tilbehør eller fjerner gjenstander fra gresstrimmeren for å forhindre alvorlige 
personskader.

• Bruk kun en fuktig klut for å rengjøre gresstrimmeren. La aldri noe slags væske 
komme inn i produktet, dypp aldri deler av produktet i en væske.

• Tørk av overflaten med en ren, tørr klut.

     FORSIKTIG: Hindringer i ventilene kommer til å hindre luft fra å komme inn i 
motorhuset og kan føre til overoppheting eller skade på motoren. 

     ADVARSEL: Bruk aldri vann når du rengjør gresstrimmeren. Unngå løsningsmiddel 
når du rengjør plastdeler. De fleste typer plast kan ta skade av de ulike typer 
løsningsmiddel. Bruk rene kluter for å fjerne smuss, støv, olje, fett osv.
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10. KONTROLL/BETJENING

16

Tips for best trimmeresultat (Fig. 16)

• Hold nylontråden parallelt med bakken 
 ved trimming.

• Et tips er å la trimmerhodets trådmater-
 knapp berøre gresset/bakken uten å 
 presses ned, dvs. en lett berøring mot 
 gresset.

• Tving ikke gresstrimmeren med makt 
 gjennom tett gress. La den ytterste 
 spissen av nylontråden utføre trimmingen 
 (spesielt langs vegger). Dersom man 
 trimmer med mer enn spissen, minker 
 kutte-effektiviteten og motoren kan bli 
 overopphetet. 

• Kuttehøyden bestemmes av avstanden til nylontråden fra plenens overflate.

• Gress over 200 mm bør trimmes ved at man arbeider ovenfra og nedover i små steg 
for å unngå at nylontråden slites raskt eller at motoren stopper.

• Flytt gresstrimmeren sakte inn og ut av området som trimmes og hold gress-
 trimmeren i ønsket kuttehøyde. Bevege deg framover, bakover eller fra side til side.
 Det beste resultatet blir når du kutter korte lengder om gangen.

• Bruk gresstrimmeren kun når gresset og ugresset er tørt.

• Trær og stakittgjerder kan forårsake ekstra slitasje eller brudd på nylontråden. Stein 
og teglvegger, fortauskanter og tre kan slite nylontråden raskt.

• Unngå trær og busker. Bark, trelister, yttervegger og gjerdestolper kan få skader av 
nylontråden.

Rotasjonsretning

Farlig 
kutteområde

Beste 
kutteområde
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10. KONTROLL/BETJENING

17

AUTOMATISK JUSTERING AV NYLONTRÅDENS LENGDE

For automatisk trådmating dunk trimmer-
hodet mot bakken i et kort øyeblikk, best 
resultat oppnås ved høyt turtall.

MERK: Pass på at nylontråden er i full lengde.
Når nylontråden blir kort, er det vanskeligere
å frigjøre mer nylontråd.

BYTTE NYLONTRÅD
MERK: Bruk alltid Hondas originale 2,4 mm nylontråd. Dersom annen nylontråd 
brukes, kan det føre til at gresstrimmeren overopphetes eller skades.

 

 

        ADVARSEL: Ta ikke bort kniven som kutter nylontråden. For lang nylontråd gjør 
at motoren kan overopphetes og kan føre til alvorlige personskader.

For best resultat, dunk trådmaterknappen mot på bakken eller hard jord. Dersom 
man trimmer høyt gress, kan motoren overopphetes. 

        ADVARSEL: Bruk aldri metallforsterket tråd som f.eks ståltråd. Disse kan løsne 
og bli til farlige prosjektiler.

Det er to metoder for å bytte nylontråden:

 1.   Vikle opp den nye nylontråden på spolen du har.

 2.   Monter en ferdigviklet spole med nylontråd.

Trådmaterknapp
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10. KONTROLL/BETJENING

19

11 cm

18

20

Vikle opp spolen med ny nylon tråd

1. Trykk inn festeklipsene på spolehuset
 og ta ut spoleholderen ved og trekke den 
 rett ut (Fig. 18).

2. Ta ut spolen. Bruk en ren klut for å rengjøre 
 innsiden av spoleholderen og spolehuset.

MERK: Rengjør alltid spoleholderen, spolen og 
spolehuset før du monterer gresstrimmerhodet 
på igjen.

3. Kontroller spoleholderen, spolen og 
 spolehuset for slitasje. Bytt om nødvendig 
 ut slitte deler.

4. Ta ca 6 m med ny nylontråd. Lag en bøy på 
 midten og juster den etterpå slik at den ene 
 lengden er 11 cm lengre enn den andre (Fig.19).

5. Fest den bøyde enden av nylontråden på en
 av sporene på spolen (Fig. 20).

7. Vikle på nylontråden i to jevne og tette lag 
 på spolen. Vikle nylontråden i retningen som 
 vises på spolen (Fig. 20).

         ADVARSEL: Ta alltid ut batteriet fra dette produktet når du vedlikeholder, rengjør, 
bytter tilbehør eller fjerner gjenstander fra gresstrimmeren for å forhindre alvorlige 
personskader.

Trådmaterknapp

Festeklips

Vikleretning
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21

15 cm

22

24

23

MERK: Dersom nylontråden vikles på i feil retning, vil ikke trimmerhode fungere korrekt.

7. Plasser nylontrådens ender i de to 
 motstående sporene på spolen med 
 ca 15 cm med fri tråd (Fig. 21).

8. Plasser sporene på spolen, hvor nylon-
 tråden kommer ut, mot tappene på 
 spoleholderen og dytt spolen på plass 
 (Fig. 22).

24

23

9. Hold fast i spolen og spoleholderen, ta tak i den ene enden på nylontråden og dra 
den ut slik at den kommer inn i sporet som vist på figur 23. Gjør det samme med 
den andre enden.

Spor
Spor

Tapp

Tapp
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24

23

9. Med spolehuset vendt nedover, plasserer 
du sporene på spoleholderen mot feste-
klipsene på spolehuset og trykk den på 
plass til du hører et klikk (Fig. 24).

MERK: Pass på at spoleholderen festes 
skikkelig på spolehuset. Du hører et klikk 
når spoleholderen fester seg til feste-
klipsene. Dersom spolen ikke er festet 
forsvarlig, kan den løsne ved bruk.

Tapp

Montering av ferdigviklet spole

1. Trykk inn festeklipsene på spolehuset og ta ut spoleholderen ved og trekke den 
 rett ut (Fig. 18).

2. Ta ut spolen. Bruk en ren klut for å rengjøre innsiden av spoleholderen og spolehuset.

3. Kontroller spoleholderen, spolen og spolehuset for slitasje. Bytt om nødvendig 
 ut slitte deler.

4. Plasser en ferdigviklet spole på spoleholderen.

5. Plasser sporene på spolen, hvor nylontråden kommer ut, mot tappene på 
 spoleholderen og dytt spolen på plass (Fig. 22).

6. Hold fast i spolen og spoleholderen, ta tak i den ene enden på nylontråden og dra 
den ut slik at den kommer inn i sporet som vist på figur 23. Gjør det samme med 
den andre enden.

7. Med spolehuset vendt nedover, plasserer du sporene på spoleholderen mot feste-
klipsene på spolehuset og trykk den på plass til du hører et klikk (Fig. 24).

MERK: Pass på at spoleholderen festes skikkelig på spolehuset. Du hører et klikk 
når spoleholderen fester seg til festeklipsene. Dersom spolen ikke er festet forsvarlig, 
kan den løsne ved bruk.

         ADVARSEL: Ta alltid ut batteriet fra dette produktet når du vedlikeholder, rengjør, 
bytter tilbehør eller fjerner gjenstander fra gresstrimmeren for å forhindre alvorlige 
personskader.
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11. VEDLIKEHOLD

     ADVARSEL: Bruk kun reservedeler som er godkjente av Honda ved service. 
Dersom man bruker annet tilbehør, kan ulykkesrisikoen øke. For å garantere sikkerhet 
og pålitelighet skal alle reparasjoner utføres av din Honda fagforhandler.

     ADVARSEL: Ta alltid ut batteriet fra dette produktet når du vedlikeholder, rengjør, 
bytter tilbehør eller fjerner gjenstander fra gresstrimmeren for å forhindre alvorlige 
personskader.

     ADVARSEL: Batteridrevne gresstrimmere behøver ikke tilsluttes et strømuttak og 
er derfor alltid klar for bruk. Vær oppmerksom på mulige farer når du bruker den 
batteridrevne gresstrimmeren og når du utfører vedlikehold eller skifter tilbehør.  
Dersom denne instruksjonen følges, reduseres risikoen for elektrisk støt, brann og 
alvorlige personskader.

 

 

 

VEDLIKEHOLD

RENGJØRING

• Rengjør med fuktig klut.

• Bruk aldri vann når du rengjør gresstrimmeren. Unngå løsningsmiddel når du rengjør 
plastdeler. De fleste typer plast kan ta skade av de ulike typer løsningsmiddel. 
Bruk rene kluter for å fjerne smuss, støv, olje, fett osv.

• Bruk en liten børste eller luft fra en støvsugerbørste for å rengjøre luftventilene i 
 riggrøret.

• Pass på at luftventilene er fri for gress, støv mm.
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12. LAGRING

Kast aldri el-verktøy, batterilader og batteri/oppladbare batterier i 
vanlig husholdningsavfall. 

I følge europeisk lov 2012/19/EU skal elektrisk og elektronisk utstyr som 
ikke lenger er brukbare og som i følge europeisk lov 2006/66/EG, er 
ødelagt inkludert brukte batterier, samles inn separat.

Dersom elektrisk utstyr kastes på vanlig avfallsplasser, kan farlige stoffer 
lekke ut i grunnvannet og ta seg inn i næringskjeden for skade for 
mennesker og dyrs helse og velbefinnende.

BESKYTT MILJØET

GARANTI

Kontakt din Honda fagforhandler for fullstendige vilkår og bestemmelser for Hondas 
garantipolicy.

LAGRING
• Ta ut batteriet fra gresstrimmeren når den ikke er i bruk. 

• Rengjør gresstrimmeren nøye før lagring. 

• Gresstrimmeren skal lagres på et tørt og ventilert sted, innelåst eller høyt oppe hvor 
det er  utilgjengelig for barn. Hold den vekk fra etsende midler som gjødningsmiddel, 
bensin eller andre kjemikalier.
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13. FEILSØKING

EN
FEILSØKING

Gress-
trimmeren 
starter ikke

Gress-
trimmeren 
stopper
mens den
trimmer

PROBLEM          ÅRSAK              LØSNING 

•  Batteriet er ikke satt tilstrekkelig
   inn i gresstrimmeren. 
•  Ingen elektrisk kontakt 
   mellom gresstrimmeren og 
   batteriet.

•  Batteriet er utladet. 
•  Sikkerhetshendelen og
   starthendlene klemmes 
   inn samtidig.

•   Trimmerbeskyttelsen er ikke 
   montert på gresstrimmeren. 
   Det resulterer i en altfor lang 
   nylontråd og overbelaster 
   motoren.
•  Det brukes for kraftig 
   nylontråd.

•  Riggrøret eller trimmerhode 
   er fullt med gress.

•  Temperaturen på batteriet 
   eller gresstrimmeren er for 
   høy.

•  Batteriet er ikke koblet til
   gresstrimmeren.

•  Batteriet er utladet. 

•  Motoren er overbelastet.

•   Ta ut batteriet og monter på 
   trimmerbeskyttelsen.

•   Bruk kun nylontråd som er 
    anbefalt av Honda: 2,4 mm.

•   Stans gresstrimmeren, ta ut
    batteriet og fjern gresset fra 
   riggrøret og trimmerhodet.

•   La batteriet og gresstrimmeren 
kjøle seg til temperaturen er 
under 670C.

•   Sett batteriet tilstrekkelig på 
plass.

•  Lad batteriet.

•   Beveg gresstrimmer ut av 
gresset, la motoren hente 
turtall, før trimmeren inn 
i gresset igjen. Beveg 
gresstrimmeren inn og ut av 

    gresset som skal kuttes og 
    kutt ikke mer enn 20 cm om 
    gangen.

•  Sett inn batteriet.

•  Ta ut batteriet, kontroller 
   kontaktene og sett tilbake 
   batteriet.

•  Lad batteriet. 
•  Klem inn sikkerhetshendelen og 
   hold den inne og klem inn start-
   hendelen for å starte.
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13. FEILSØKING

EN

Gress-
trimmeren 
mater ikke ut 
nylontråd

Gress fester 
seg rundt 
trimmerhode 
og 
motorhuset

Tråden blir 
ikke kappet 
skikkelig

•  Det er ikke nok nylontråd på 
   spolen.

•  Trimmerhode er tilsmusset.

•  Nylontråden har viklet seg på 
   spolen.

•  Nylontråden er for kort.

•  Riggrøret eller trimmerhode 
   er fullt med gress.

•  Kniven som kapper nylon-
   tråden har blit sløv.

•  Kutter høyt gress ved 
   bakkenivå.

•   Ta ut batteriet, ta ut nylon-
   tråden fra spolen og vikle den 
   på nytt. Se side 28.

•   Ta ut batteriet og dra i trådenene
   samtidig som du veksvis trykker 
   ned og slipper opp trådmater-
   knappen.

•  Stans gresstrimmeren, ta ut
   batteriet og fjern gresset fra 
   riggrøret og trimmerhodet.

•   Slip kniven som kapper nylon-
    tråden med en fil.

•   Kutt gresset ovenfra og ned, 
    og kutt maks 20 cm om 
    gangen for å forhindre at det 
    skjer igjen.

•  Ta ut batteriet og bytt ut 
   nylontråden. Se side 28.

•  Ta ut batteriet og rengjør spolen, 
   spoleholderen og spolehuset.
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14. DELELISTE

BATTERIDREVEN GRESSTRIMMER 
MODELLNUMMER HHTE38BE

Modellnummeret finner du på navnskiltet som er festet på gresstrimmerens hus. 
Oppgi modelnummeret når du bestiller deler til hekksaksen.

OVERSIKT

LISTE OVER RESERVEDELER
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14. DELELISTE

1 76240-VDC-000HE 1

2 72511-VF9-045SL 1

3 06725-VDC-000HE 1

4 53100-VDC-000HE 1

LISTE OVER RESERVEDELER

INDEKSNUMMER      RESERVEDELSNR. BESKRIVELSE    ANT.

Trimmerbeskyttelse 

Nylontråd

Trimmerhode

Fremre bøylehåndtak
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15. EGNE NOTATER





Et selskap i Atlas Copco-gruppen

BEREMA A/S
Berghagan 7, 1405 Langhus
Postboks 454, 1401 Ski
Tlf 64 86 05 00. Fax 64 86 05 49
www.berema.no

The Power of Dreams

Importør:

O
ve

rs
et

te
ls

e 
- A

llp
ro

fil
 A

S
, 

T
lf.

 4
00

07
06

0,
 p

os
t@

al
lp

ro
fil

.n
o

Tr
yk

k:
 A

llp
ro

fil
 A

S
 -

 1
10

0 
ek

s.
 -

 0
3/

20
16

FAGFORHANDLER:


