
Elektrisk fugerenser 
 

Før du bruker maskinen, må du lese denne bruksanvisningen nøye, 
for din egen sikkerhet og for andres sikkerhet. Hold håndboken på et 
trygt sted og send det videre til enhver etterfølgende eier for å sikre 
at informasjonen som finnes der, alltid er tilgjengelig. 

Generelle sikkerhetsanvisninger 

1. Denne enheten er egnet for fjerning av luke og mose fra ledd mellom beleggerfliser, 
sammenlåsende fortau eller takrenner i boliger. Enhver annen bruk som ikke er uttrykkelig 
godkjent i denne bruksanvisningen, kan skade enheten og dermed gi en betydelig risiko for 
brukeren. Operatøren eller brukeren er ansvarlig for ulykker eller personlig og / eller 
materiell skade pådratt av tredjepart. 

2. Denne enheten kan brukes av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne 
eller mangel på erfaring eller kunnskap hvis de blir overvåket eller har fått beskjed om 
hvordan de skal bruke enheten på en sikker måte og forstå de tilknyttede farene. Barn må 
ikke leke med enheten. 

3. Hvordan unngå ulykker og skader: 
3.1 Forberedelser: 

• Ikke la barn og personer som ikke er kjent med denne bruksanvisningen bruke trimmeren. 
Lokale forskrifter kan fastsette en minimumsalder for operatørene. 

• Pass på at ingen andre personer eller dyr er tilstede i ditt arbeidsområde. La aldri noen 
røre enheten eller kabelen. Vær særlig oppmerksom på barn. 

•Bruk alltid egnet klær og personlig verneutstyr når du bruker enheten: 

- Bruk vernebriller. Hvis du ikke bruker vernebriller, kan det føre til øyeskader ved å skille ut 
gjenstander. 
- Bruk alltid øretelefoner når du bruker enheten. 
- Bruk støvler eller sko med antislipsåler, lange bukser og arbeidshansker. Bruk aldri enheten 
barfodet eller ha på seg åpne sandaler. 

• Bruk aldri utstyret hvis det er skadet, ufullstendig eller har blitt endret uten produsentens 
godkjenning. Bruk aldri utstyret hvis beskyttelsesutstyret er defekt. Før utstyret startes, må 
du alltid kontrollere at utstyret er i en helt sikker tilstand, spesielt strømkabel, bryter og 
beskyttelsesdeksel. 

• Koble aldri eller fjern beskyttelsesutstyr (sprutbeskyttelse). Dette sikrer at utstyret forblir 
trygt. 



3.2 Bruk: 
• Hold alltid en sikker fot mens du arbeider. Vær spesielt forsiktig når du arbeider på et 
skrånende terreng. Dette gjør at du kan kontrollere utstyret bedre i uventede situasjoner. 

• Ikke bruk utstyret hvis du er trøtt eller mangler konsentrasjon og etter å ha drukket alkohol 
eller tatt medisiner. Ta alltid en arbeidspause i rett tid. Et øyeblikk av uforsiktighet ved bruk 
av utstyret kan føre til alvorlig skade. 

• Ikke bruk utstyret mens det regner, i dårlige værforhold og når omgivelsene er våte. Bare 
arbeid når lysforholdene er gode. Det er fare for ulykker. 

• Hold børsten vekk fra alle kroppsdeler og spesielt hender og føtter når du starter motoren 
eller når motoren går. 

• Start aldri utstyret når det er skrudd over eller ikke i riktig arbeidsstilling. 

• Slå av motoren og koble støpselet fra stikkontakten: 

- Når du ikke bruker utstyret 
- Hvis utstyret er etterlatt uten tilsyn 
- Når utstyret rengjøres, vedlikeholdes eller skal inspiseres 
- Ved flytting av utstyret 
- Hvis strømkabelen eller skjøteledningen er skadet 
- Når du fjerner eller bytter skjæreinnretningen eller justerer lengden på skjærelinjen 
manuelt 

• Prøv aldri å stoppe børsten med hendene. Vent alltid til børsten slutter å rotere. 

• Ikke bruk enheten for å fjerne ugress eller mos som ikke vokser på bakken, dvs. moss som 
vokser på vegger eller bergarter etc. 

• Kontroller alltid børsten før du starter enheten. Bruk aldri skadede børster. Bytt ut skadet 
eller slitt børste. 

• Børsten må ikke monteres på enheter med en motorhastighet som overstiger den 
akseptable maksimale motorhastigheten til børsten. 

• Ikke krysse grusbaner mens utstyret er i drift. Grus kan kastes opp og føre til skade. 

• Ikke bruk utstyret i nærheten av brennbare væsker eller gasser, da dette kan føre til fare 
for brann eller eksplosjon. 

• Oppbevar utstyret på et tørt sted som ikke er tilgjengelig for barn. 

 

 



4. Følgende angir hvordan skade på utstyret og mulig skade på mennesker kan unngås: 
• Kontroller at ventilasjonsåpningene ikke er tilstoppet. 

• Bruk kun reservedeler og tilbehør som er levert eller anbefalt av produsenten. 

• Prøv aldri å reparere utstyret selv. Alt arbeid som ikke er oppført i disse instruksjonene må 
kun utføres av et autorisert serviceorgan. 

• Behandle utstyret med største forsiktighet. Hold alltid utstyret rent for bedre og sikrere 
arbeid. Følg vedlikeholdsinstruksjonene. 

• Overbelast aldri utstyret. Arbeid alltid innenfor oppgitt kapasitetsområde. Ikke bruk 
lavmotor maskiner for tungt arbeid. Ikke bruk utstyret til formål som det ikke er beregnet på. 

• Kontroller alltid utstyret før det skal brukes. Ikke bruk utstyret hvis sikkerhetsinnretninger, 
deler av skjæreinnretningen eller boltene mangler, slites ut eller er skadet. 

5. Elektrisk sikkerhet: 
• Koble aldri skjøteledningen mens enheten er i bruk. Hold alltid forlengelseskabelen bak 
enheten. Hvis strømkabelen blir skadet under arbeidet, koble straks strømkabelen fra 
strømnettet. IKKE BERØR STRØMKABELEN FØR DEN HAR BLITT KOBLET FRA STRØMNETTET!  
Risiko for elektrisk støt 

• Før hver bruk, kontroller du strømkabelen og skjøteledningen for skade og tegn på aldring. 
Ikke bruk enheten hvis kabelen er skadet eller slitt. Skadede strømkabel øker risikoen for 
elektrisk støt. 

• Hvis strømledningen til dette utstyret er skadet, må den erstattes av produsenten, en 
kundeservice av samme eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå farer. 
• Kontroller at nettspenningen er den samme som angitt på typeskiltet. 
• Koble utstyret til strømuttak med en strømbryter som har en nominell strøm på ikke mer 
enn 30 mA. 

• Beskytt utstyret mot fuktighet. Utstyret må ikke være fuktig eller betjenes i fuktig miljø. 
Vanninngang i utstyret øker risikoen for elektrisk støt. 

• Unngå kroppskontakt med jordede deler (for eksempel metallgjerder, metallposter). Det er 
økt risiko for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet. 

• Bruk kun skjøteledninger med maksimal lengde på 75 m som er godkjent for utendørs 
bruk. Strengkabelens diameter på forlengelseskabelen må være minst 2,5 mm2. Koble alltid 
en kabeltrommel til full lengde slik at hele kabelen kan inspiseres for skade. 

• Bruk de planlagte kabelsuspensjonene når du legger til en skjøteledning. 
 
• Bær aldri utstyret med strømkabelen. Trekk aldri kabelen for å koble støpselet fra 
stikkontakten. Beskytt kabelen mot varme, olje og skarpe kanter. Strømkabelen kan bli 
skadet. 



Symboler på enheten 
      

 

 
Forsiktighet! Les bruksanvisningen. 

 
 
Fare på grunn av materialer som er blåst ut av maskinen!  
 
Fjern personer i nærheten fra fareområdet. 

 
Forsiktighet! Koble støpselet før rengjøring og reparasjon,  

og hvis strømkabelen er skadet.  

 
Fare for skade fra det roterende verktøyet!  
 
Hold hendene og føttene unna. 

 
 
Bruk øre- og øyebeskyttelse! Ikke utsett enheten for fuktighet. 

 
 
Støynivåverdier LWA i dB 

 

Tekniske data 
-Vurdert inngangsspenning: 230 V ~, 50 Hz 
-Strøminngang: 400 W 
-Beskyttelsesklasse: II 
-Idlehastighet: 2800 min-1 
-Maks. børste motorhastighet: 4500 min-1 
-Lyd Strømnivå (LWA) garantert: 92 dB (A) 

 



Advarsel: Vibrasjonsemissionsverdien kan variere under selve bruken av kraftverktøyet fra 

oppgitt verdi, avhengig av måten verktøyet brukes på.Sikkerhets forholdsregler som skal 
beskytte brukeren, bør være basert på estimert eksponering under de faktiske 
bruksforholdene (alle deler av driftssyklusen skal vurderes, inkludert for eksempel 
tidspunkter hvor verktøyet er slått av og tider når verktøyet er slått på, men går tomgang). 

 
Generell beskrivelse 
Illustrasjonene finner du på side 1. 

Omfanget av leveransen 
Pak forsiktig ut trimmeren og kontroller at den er fullstendig.Kast emballasjematerialet riktig 

• Enhet                                                                                            • Ekstra håndtak 
• Penselboks med 3 krysshodeskruer                                       • 1 operasjonsbørste 
• Styringsrulle                                                                               • Bruksanvisningen 
 

Undersøkelse 
 
1. På / av bryter                                                                            7. Teleskoparm 
2. Sikkerhetsbryter                                                                       8. Motorhodet                    
3. Strekkavlastning                                                                       9. børsteboksen  
4. Strømkabel                                                                              10. Splash vakt         

5. Ekstra håndtak                                                                        11. Styringsrulle   
6. Skruehylse for lengdejustering                                            12. Smal plast børste 
 

Monteringsanvisning 

Koble alltid til strømkabelen og vent til penselen har stoppet helt før du utfører 
arbeid på enheten. 
 

 
Montering av børsteboksen : 
  

Plasser børsteboksen (9) på motorhodet (8) og fest den med de medfølgende krysshodeskruene.  

     Sett inn / bytte børsten: 
 

1. Skyv børstestøtten (13) mot motorhodet (8) og sett inn ønsket børste (12). 
2. Løsne børstestøtten (13) for å la den gå tilbake til startposisjonen. 
3. For å fjerne børsten, trykk børstestøtten (13) og fjern børsten. 

  Installer styringsrulle: 
 

Sett inn styringsrulle (11) på motorhodet (8). Bare en posisjon er mulig. 



 Montering av ekstrahåndtaket: 
 
1. Skru av ekstrahåndtaket (5). 

2. Sett ekstrahåndtaket på den øvre teleskoparmen (7). 
3. Skyv klemmen (14) inn i sporet på ekstrahåndtaket og fest klemmen og håndtaket i 
ønsket høyde ved å bruke håndtakskruene (15) 

Sett inn teleskoparmen: 
 
Juster overarmens spor og underarms bule og trykk for å koble dem sammen. Trekk til den 
svarte skruenheten (6) etter at du har justert håndtaket til ønsket høyde. 

 
Operasjon 

Forsiktig, risiko for skade!Kontroller alltid om enheten fungerer riktig før du 
bruker den. Pass på at nettospenningen samsvarer med spenningsverdien 
som er angitt på enhetens typeskilt. Bruk alltid øyevern når du bruker 
enheten. 

 
Koble alltid til strømkabelen og vent til penselen har stoppet helt før du utfører arbeid på 
enheten. Overhold støybeskyttelsen og andre lokale forskrifter. 

 

 Slå PÅ og AV 
1. Form en sløyfe i enden av forlengelseskabelen, før den gjennom åpningen i håndtaket og 
fest den til spenneavlastningen (3). 
2. Koble enheten til stikkontakten. 
3. Trykk sikkerhetsbryteren mot høyre side. Fortsett å trykke på sikkerhetsnøkkelen, og trykk 
deretter på / av-bryteren for å starte enheten. Når du bruker enheten, må du trykke på både 
sikkerhetsbryteren og på / av-bryteren. 

Børsten fortsetter å rotere i noen sekunder etter at enheten er slått av. Hold 
børsten vekk fra hender og føtter.  
 
Ikke prøv å låse på / av bryteren på plass. Ikke bruk enheten hvis bryteren er 
skadet. En skadet bryter kan forårsake skade på grunn av at motoren ikke er  

                       slått av etter å ha slukket på / av-bryteren.  
 

 

 
 
 



 Enhetsjusteringer 
 
Justere ekstrahåndtaket: 
 
Du kan justere ekstrahåndtakets høyde.  

Løsne håndtakskruene (se illustrasjon ) og juster ekstrahåndtaket (5) til ønsket posisjon. 
Trekk til håndtakskruene igjen. 

 Lengdejustering: 
 
Med teleskoparmmen kan du justere enheten til din individuelle høyde. 
Løsne skruehylsen (6). Juster teleskoparmmen (7) til ønsket lengde, og fest skruen på nytt. 
 
Praktiske tips: 

• Kontroller alltid børsten før du starter enheten. Bruk aldri skadede børster. Bytt ut skadet          
    eller slitt børste. 
• Bruk kun originale børster. 
• Bruk aldri enheten i regn eller på fuktig grunn. Hvis du bruker enheten i regn eller på vått  
    grunnlag, kan det føre til elektrisk støt. 
• Kjør alltid over skråningen når du arbeider på åser. 
• Koble aldri skjøteledningen mens enheten er i bruk. Hold alltid forlengelseskabelen bak  
   enheten. 
• Unngå kontakt med faste hindringer (bergarter, vegger, hakk osv.) For å unngå skader på  
    enheten. 
• Slå av enheten under pauser eller når du transporterer den og vent til penselen helt har  
    stoppet å rotere. 
 
Bruke enheten: 

 
Flytt aldri penselen over fliser, tre, plast eller annet gulvmateriale.Penslene 
kan skrape eller skade overflaten. Vi påtar oss intet ansvar for skader i dette 
tilfellet. 
 

• Betjen enheten med ganghastighet. 

• Ikonene  på børsteboksen viser børstens midtstilling.  
De hjelper til med å justere enheten under drift. 

• Pilen  på børsteboksen angir børstens rotasjonsretning. 

 

 



Rengjøring og vedlikehold 
 
Koble alltid til strømkabelen og vent til penselen har stoppet helt før du utfører 
arbeid på enheten. 

Alt arbeid som ikke er beskrevet i disse instruksjonene må utføres av et serviceorgan som 
er autorisert av oss. Fare for skade! 

Rengjøring 

1. Ikke rør vann på trimmeren og ikke rengjør det under rennende vann. Dette vil resultere 
i faren for elektrisk støt og trimmeren kan bli skadet. 
2. Hold alltid enheten ren. Ikke bruk rengjøringsmidler og løsningsmidler. 
3. Rengjør enheten, børst og sprutbeskyttelsen med en myk børste eller klut etter hver bruk. 
4. Hold louvers rene. 

Vedlikehold 

1. Bruk kun reservedeler og tilbehør som er levert eller anbefalt av produsenten. 
2. Kontroller alltid utstyret før det skal brukes. Ikke bruk utstyret hvis sikkerhetsinnretninger, 
deler av skjæreinnretningen eller boltene mangler, slites ut eller er skadet. 
3. Kontroller alltid børsten før du starter enheten. Bruk aldri skadede børster. Bytt ut skadet 
eller slitt børste. 

Oppbevaring 

1. Oppbevar apparatet på et tørt sted, godt utenfor barns rekkevidde. 
2. Ikke utsett enheten for lengre perioder for direkte sollys. Dette kan skade enheten. 
3. Ikke pakk plastposer rundt apparatet, da dette kan føre til fuktighet og muggdannelse. 
 
AVHENDING: 
 
Emballasjematerialet er gjenbrukbart. Kast emballasjen på en miljøvennlig måte ved å 
plassere den i passende beholdere for gjenvinning av avfall. 

Kast produktet og batteriene i lys av miljøet hvis du vil skille fra. Apparatet og 
batteriene må ikke kastes inn med husholdningsavfall. Ta dem til et 
resirkuleringssenter for brukte elektriske og elektroniske enheter. For mer 
informasjon kan du kontakte din lokale myndighet. Fjern først batteriene. 


