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FOR ANSKAFFELSE OG OPBEVAR  DET SIKKET STED FOR FREMTIDIG REFERENCE. 
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Dansk 
Introduktion 
Tillykke med dit valg af en ny generation af elektriske græstrimmere/buskryddere. 
De er designet, konstrueret og fremstillet for at give dig den bedst mulige pålidelighed og ydelse. Hvis du oplever 
problemer, som du ikke selv kan afhjælpe, bedes du kontakte din autoriserede Honda forhandler. Denne vejledning 
indeholder vigtige oplysninger om sikker montering, betjening og vedligeholdelse af din græstrimmer/buskrydder. 
Læs den omhyggeligt, inden du bruger græstrimmeren/buskrydderen. Hav denne manual ved hånden 
så du kan henvise til den til enhver tid. 

Identifikation af maskine 

[5] 

[1] Model-type.
[2] Serienummer.
[3] Overensstemmelsesmærke i henhold til EU-direktiv (er).
[4] Producentens navn og adresse.
[5] Importørens navn og adresse.

For afklaring af alle andre sikkerhedsadvarsler og symboler henvises til de relevante afsnit i brugermanualen. 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 



Sikkerhedsbemærkninger
ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsadvarsler 
og alle instruktioner. Manglende 
overholdelse af advarsler og instruktioner 
kan føre til alvorlig personskade.
Opbevar vedledningen et sikkert sted til 
senere brug!
Anvend kun maskinen, når du fuldt ud 
forstår og kan udføre alle funktioner uden 
begrænsning eller har modtaget passende 
instruktioner.
Forklaring af symbolerne på maskinen

Generel sikkerhedsadvarsel. 

Læs brugsanvisningen.

Vær opmærksom på, at 
omkringstående ikke kommer 
til skade på grund af 
fremmedlegemer, der kastes ud 
af maskinen.
Advarsel: Hold en sikker afstand 
fra maskinen, når du arbejder.
Vær opmærksom på stød fra den 
roterende kniv.

Fjern batteriet før justering eller 
rengøring, og før du efterlader 
maskinen uden opsyn i en 
periode.
Bær sikkerhedsbriller og 

høreværn. Bær sikkerhedshjælm.

Bær beskyttelseshandsker. 

Bær beskyttende fodtøj.

Pas på udkastede og flyvende genstande. 
Hold tilskuere i sikker afstand fra 
maskinen, når den arbejder.
Anvendelse
► Arbejd aldrig nær ved vægge.
► Lad aldrig børn eller personer, der ikke

er bekendt med disse instruktioner,
bruge maskinen. Lokale regler kan
begrænse operatørens alder. Opbevar
maskinen utilgængeligt for børn, når
den ikke er i brug.

► Denne maskine er ikke beregnet til
at blive brugt af personer (inklusive
børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden,
medmindre de er blevet overvåget
eller instrueret i brugen af maskinen
af en person, der er ansvarlig for
deres sikkerhed.
Børn skal være under opsyn for at sikre,
at de ikke leger med maskinen.

► Arbejd aldrig, mens mennesker, især
børn, eller kæledyr er i nærheden.

► Brugeren er ansvarlig for ulykker eller
farer, der opstår for andre mennesker
eller deres ejendom.

► Betjen ikke maskinen, når du er
barfodet eller iført åbne sandaler. Bær
altid kraftigt fodtøj og lange bukser.

► Undersøg grundigt området, hvor
maskinen skal bruges, og fjern alle sten,
pinde, ledninger, knogler og andre
fremmedlegemer.

► Brug ikke maskinen i områder, hvor
der kan være strømførende kabler.

► Inden du bruger buskrydderen, skal du
altid kontrollere, at stålklingen,
møtrikken og kniven ikke er slidt eller
beskadiget. Udskift en slidt eller
beskadiget stålklinge og møtrik, som et
sæt for at bevare balancen.
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► Arbejd kun i dagslys eller i godt
kunstigt lys.

► Undgå at betjene maskinen under
dårlige vejrforhold, især når der er
risiko for lynnedslag.

► Af hensyn til din sikkerhed skal du være
forsigtig, mens du betjener maskinen i
vådt græs.

► Gå, løb aldrig og forbliv i en stabil
position.

► Kontroller at der er godt fodfæste og
god balance. Pas på rækkevidden.

► Bær altid høreværn og
sikkerhedsbriller, når du betjener
maskinen.

► Betjen aldrig maskinen med manglende
eller ødelagte afskærmninger eller
skjolde eller uden afskærmninger eller
skjolde på plads.

► Kontroller altid for tegn på slid
eller skader før og efter brug.

► Brug aldrig produktet, når du er træt,
syg eller påvirket af alkohol, stoffer
eller medicin.

► At arbejde på skråninger kan være
farligt.
– Ryd aldrig på meget stejle

skråninger.
– Sørg altid for, at der er godt

fodfæste på skråninger og i fugtigt
græs.

– Arbejd på tværs af skråninger,
aldrig op og ned.

– Vær ekstremt forsigtig, når du
skifter retning på skråninger.

► Hold altid hænder og fødder væk fra
skæreudstyret, når der tændes for
motoren.

► Vent, indtil skærehovedet er stoppet
helt, før du rører ved det.
Skæreudstyret fortsætter med at
rotere, efter at maskinen er slukket,
skæreudstyret kan forårsage
personskader/skader.

► Pas på mod skader fra kniven til
trimning af nylonlinens længde. Efter
udføring af ny nylonline skal
maskinen altid returneres til dens
normale position, før den tændes.

► Sluk for buskrydderen, når du
transporterer den til og fra det
område, der skal arbejdes på.

► Sluk og tag batteriet ud af
maskinen:
– når du efterlader den uden opsyn i

en periode,
– hvis der f.eks. skal fjernes en blokering,
– før skærehovedet udskiftes,
– før kontrol, rengøring eller

arbejde på maskinen,
– efter at have ramt en fremmed

genstand.
Undersøg maskinen for skader og
udfør reparation om nødvendigt.

– hvis plæneklipperen vibrerer
unormalt (stop og kontroller
straks),.

► Brug ikke maskinen i kombination med
DP3640XA- eller DP3660XA-
batterierne under regn eller våde
forhold. Vand, der kommer i kontakt
med DP3640XA- eller DP3660XA-
batterierne, vil øge risikoen for elektrisk
stød, brand og risikoen for beskadigelse
af batteripakken og/eller den tilsluttede
enhed.

► Udfør ikke ændringer på løvblæseren.
Uautoriserede ændringer kan forringe
dit produkts sikkerhed og kan resultere i
øget støj og vibrationer.

► Brug kun anbefalet og godkendt
tilbehør fra Honda.

► Pas på, at buskrydderen kan slå
tilbage, hvis en stålklinge rammer en
hård genstand, når du rydder buske
eller krat. Sørg for at minimere
virkningen af tilbageslag.

► Denne buskrydder er designet til at
blive brugt sammen med den
medfølgende bæresele. Vær
omhyggelig med at justere selen for at
afbalancere værktøjet korrekt og
reducere risikoen for operatørtræthed
under brug.

► Ved transport og opbevaring skal
kniven beskyttes med et passende
dæksel.



Bevægelsesretning 

Reaktionsretning Tænd

Slukket OFF

Symbol Betydning

Balancepunkt

Tilbehør/reservedele sælges separat

Vedligeholdelse
For din sikkerhed
► Advarsel: Sluk og fjern batteriet fra

maskinen før justering eller rengøring.
► Brug korrekt batteri og oplader.
► Bær altid beskyttelseshandsker, når

du håndterer eller arbejder i
nærheden af de skarpe knive.

► Brug venligst de korrekte
afskærmninger med de korrekte
skærehoveder.
Se figur 4 i illustrationerne.

► For at sikre lang og pålidelig service,
udfør følgende vedligeholdelse
regelmæssigt:

► Hold alle møtrikker, bolte og skruer
spændt ved hjælp af det
medfølgende værktøjssæt for at
være sikre, at buskrydderen er i
sikker stand.

► Undersøg maskinen og udskift
slidte eller beskadigede dele for en
sikkerheds skyld.

► Sørg for, at anvende originale
Honda reservedele.

► Lad kun buskrydderen blive repareret
af en autoriseret Honda-forhandler.

Rengøring
► Før transport eller opbevaring skal du

sikre dig, at maskinen er ren og fri for
snavs, rengør den om nødvendigt med
en blød, tør børste.

► Følgende rengøringsplan skal
udføres efter hver 10.
arbejdstime:
– Tag afstandskiven af og rengør

området grundigt.
– Åbn spolen til snørehovedet og fjern

eventuelt snavs.

Anbefalinger til korrekt håndtering af 
batteriet og opladeren
► Advarsel! Forsøg ikke at oplade ikke

genopladelige batterier med
opladeren.

► Det er farligt at sætte
batteripakken i maskinen med
afbryderen tændt.

► Sørg for, at batteriadapteren vender den
rigtige vej.

► Indsæt batteriadapteren, indtil
låsemekanismen klikker. Brug
låseknappen, når batteriet skal tages
ud. Pas på ikke at tabe batteriet.

► Til pleje og vedligeholdelse skal du
bruge betjeningsvejledningerne til
laderen og batteriet, der leveres
sammen med dem.

Symboler
Følgende symboler er vigtige for at læse og forstå
betjeningsvejledningen. Vær opmærksom på
symbolerne og deres betydning. Den korrekte 
fortolkning af symbolerne vil hjælpe til med at 
anvende buskrydderen på en bedre og sikrere måde.

Hørbart klik

Anvendelsesformål
Haveproduktet er beregnet til professionel brug.
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Tekniske data 
 

Græstrimmer /buskrydder HHT36AXB 

Type skæreudstyr  Tap & Go snørehoved og 3-tands stålklinge 
Bredde for rydning cm 42 
Styr type  Dobbelt styr 
Spænding V 36 
Længde (uden skæreudstyr) cm 197 
Vægt i henhold til EPTA-procedure 01: 2014 kg 6,5 
Stelnummer   se typepladen på buskrydderen 

Kun Li-ion-batterier DP3640XA, DP3660XA og DPW3660XA og DPW3690XA og batterioplader CV3680XA kan bruges 
med denne maskine. 

Information om støj/vibrationer 
 

Lydemissionsværdier bestemt i 
henhold til EN 50636-2-91 

 Snøre-
hoved 
& nylon 
line 

To- 
tands 
klinge 

Tre-
tands 
klinge 

Otte-
tands 
klinge 

Lydløs 
grøn 
Ø2,0 mm 

Lydløs 
rød 
Ø2,7 mm 

Lydløs 
gul  
Ø3,0 
mm 

Produktets A-vægtede 
støjniveauer er typisk: 

        

Målt lydeffektniveau dB(A) 81 68 69 71 75 75 75 
Usikkerhed K dB(A) 2,5 3 2,5 5 1 1 1 
Målt lydeffektniveau dB(A) 91 79 80 81 90 90 90 
Bær høreværn!         

Samlede værdier for vibrationer 
ah (triax vektorsum) og 
usikkerhed K bestemt i henhold 
til EN 50636-2-91: 

        

Vibrationsemissionsværdi ah m/s²        
Usikkerhed K m/s² =1,5 =1,5 =1,5 =1,5 =1,5 =1,5 =1,5 

 

Lydemissionsværdier bestemt i henhold til direktiv 2000/14 /EU  Snørehoved & nylon 
line 

Målt lydeffektniveau dB(A) 91 
Garanteret lydeffektniveau dB(A) 93 
Bær høreværn!   

Montering og betjening 
Nummereringen af figurerne henviser til illustrationerne 
af buskrydderen på siderne med tegninger. 

 
 
 
 
 

Transport 
► Transporter altid maskinen med sikkerhedsafskærmning 

monteret. 
► Transporter altid maskinen uden monteret batteri. 
► Øjet kan bruges til fastgørelse til  transport. 

Handling Tegning Side 
Udskift nylon linen 7 80 
Isætning/fjernelse af batteriet 8 81 
Montering af bæresele 9 81 
Tænd ON og sluk OFF 10 81 
Råd om arbejdet 11 82 
Valg af tilbehør 12 83–84 

Handling Tegning Side 
Leveringsomfang 1 76 
Samling af styr 2 77 
Montering af skærm 
Montering af 
friktionsplade 

 
3 

 
77 

Kombination af skæreudstyr 
og beskyttelsesskærme 

 
4 

 
78 

Udskift stålklingen 5 79 
d k f h d



d.c.

Råd om arbejdet
Hvis stålklingen sidder fast i langt eller tæt græs, skal du blot slippe kontakterne og derefter tænde igen.
Dette aktiverer den automatiske frigørelsesfunktion, der fjerner blokering ved hurtigt at vende motoren i kort tid.
For optimal ydelse og finish skal du altid bruge det rigtige skæreudstyr, som vist nedenfor.

Græs Let vegetation Kraftig vegetation
2,0 mm nylon line

2,7 mm nylon line

3,0 mm nylon line

Fejlfinding

Problem Mulig årsag Afhjælpning

Skærmen kan ikke 
monteres over klingen

Forkert montering Fjern stålklingen og monter beskyttelsesskærmen 
først

Maskinen fungerer ikke Batteri afladet Genoplad batteriet
Batteri for varmt/koldt Lad det afkøle/varme op

Buskrydderen kører 
uregelmæssigt

Motorbeskyttelsen er aktiveret Lad motoren afkøle i 5 minutter og ryd i etaper

Indvendigt ledningsnet i 
buskrydderen er defekt

Kontakt en autoriseret forhandler

Tænd/sluk kontakt defekt Kontakt en autoriseret forhandler
Udvendig forbindelse på
buskrydderen er defekt

Kontakt en autoriseret forhandler

Buskrydderen skærer ikke Skæreudstyr beskadiget Udskift stålklingen (brug altid arbejdshandsker). 
Kontroller at stålklingen ikke er vendt på hovedet (8-
tands- og savklinger).

Forøget vibration Skæreudstyr beskadiget Udskift stålklingen (brug altid arbejdshandsker).
Nylonlinen knækket Udskift nylonlinen (se figur 7 i illustrationer)
Snavs omkring skæreudstyr Rengør græsskiven
Møtrik for stålklinge er løs Spænd møtrikken til 20 Nm, og sørg for, at klingen, 

skjoldet og kuppelskiven alle er til stede og monteret i 
midten (brug altid beskyttelseshandsker) (se figur 5 i 
illustrationerne)
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Problem Mulig årsag Afhjælpning 

Maskinen efterlader 
ujævn finish 

Græs for højt/tæt Græs for højt: Ryd i etaper 
Græs for tæt: Reducer hastigheden for hver gang 

Stålklingen er sløv Vend/udskift stålklingen 
Skæreudstyr blokeret Kontroller under buskrydderen og rengør efter behov 

(bær altid arbejdshandsker) 
stålklingen monteret i forkert 
omløbsretning 

Monter stålklingen korrekt (kun 8-tands og 
savklinger) 

Snavs samlet omkring 
skæreudstyr 

Rengør græsskiven 

Motoren starter og 
stopper derefter 

Lav batterikapacitet Kontroller at batteriet er fuldt opladet inden brug 

straks Batteri ikke fuldt opladet. Kontroller displayet på batteriet - oplad batteriet om 
nødvendigt  

Batteri for varmt/koldt Lad batteriet køle ned/varme op - kontroller 
displayet på batteriet 

Græs for højt/tæt Græs for højt: Ryd i etaper 
Græs for tæt: Reducer hastigheden for hver gang 

Møtrik kan ikke fjernes til Beskadiget gevind på møtrik/aksel Smør akslen for at hjælpe afmonteringen 
at frigøre skærebladet Låsestiften er ikke placeret 

korrekt 
Sæt låsestiften i igen og tryk let, mens akslen drejes 
(se figur 5 på illustrationer) 

Stålklingen roterer 
ikke 

Skæreudstyr blokeret Kontroller under buskrydderen og rengør efter behov 
(bær altid arbejdshandsker) 

Møtrik for stålklinge er løs Spænd møtrikken til 20 Nm, og sørg for, at klingen, 
skjoldet og kuppelskiven alle er til stede og monteret i 
midten (brug altid beskyttelseshandsker) (se figur 5 i 
illustrationerne) 

Lav opladning på batteriet Kontroller den resterende opladning i batteriet - vist 
på batteridisplayet 

Græs for højt/tæt Græs for højt: Ryd i etaper 
Græs for tæt: Reducer hastigheden for hver gang 

Batteri for varmt/koldt Lad batteriet køle ned/varme op - kontroller 
displayet på batteriet 

Motorbeskyttelsen er aktiveret Lad motoren/elektronik afkøle i 5 minutter og ryd i 
etaper 

Dårlig rydning Beskyttelsesskærm 
indkapslet med snavs 

Rengør indersiden af beskyttelsesskærmen 

Stålklingen er sløv Vend/udskift stålklingen 
Nylonlinen er kort Stød snørehovedet mod jorden for at fremføre mere 

line 
Ingen nylon line Udskift nylonlinen (se figur 7 i illustrationer) 
Dårlig motorydelse Fjern skæreudstyret og afstandsskiven og rengør 

afstandsskivens rille 

Hvis du ikke er i stand til at løse problemet ved hjælp af vejledningen, skal du først kontakte din Honda-forhandler. 



Efter brug/opbevaring
Korrekt opbevaring er afgørende for at opretholde 
produktets levetid. Undgå om muligt 
opbevaringsområder med høj luftfugtighed, som kan 
forårsage rust eller korrosion.
Opbevaring i slutningen af sæsonen: Fjern batteriet 
og opbevar både maskine og batteri på et tørt og 
sikkert sted væk fra direkte sollys.
Anbring ikke genstande oven på maskinen.
Ved længere tids opbevaring skal produktet rengøres 
grundigt på forhånd.

Service efter salg
I det usandsynlige tilfælde, at du støder på et problem 
med dit produkt, bedes du kontakte din autoriserede 
Honda-serviceforhandler.
Produktet skal periodisk inspiceres og vedligeholdes for 
sikkerhed og for at holde det kørende på et højt 
ydeevneniveau. Regelmæssig vedligeholdelse vil også
forlænge plæneklipperens levetid. Honda anbefaler, at 
den årlige service udføres af en autoriseret Honda 
forhandler.

Transport
De indeholdte lithium-ion-batterier er underlagt 
kravene i lovgivningen om farligt gods. Brugeren kan 
transportere batterierne på landevej uden yderligere 
krav.
Ved transport af tredjepart (f.eks .: lufttransport eller 
speditør) skal særlige krav til emballering og 
mærkning overholdes. For at forberede den vare, der 
sendes, er det nødvendigt at konsultere en ekspert for 
farligt materiale.
Send kun batterier, når huset ikke er beskadiget. Bind 
eller dæk åbne kontakter af og pak batteriet på en 
sådan måde, at det ikke kan bevæge sig rundt i 
emballagen. Overhold også eventuelle yderligere 
nationale regler.

Bortskaffelse
Bortskaf ikke elektrisk udstyr, batterioplader og 
batterier/genopladelige batterier sammen med det 
almindelige husholdningsaffald!

Kun for EU-lande:
I henhold til europæisk lov 2012/19/EU 
skal elektrisk og elektronisk udstyr, der 
ikke længere er anvendeligt og i 
henhold til europæisk lov 2006/66/EU, 
defekte eller brugte 
batteripakker/batterier, indsamles 
separat og bortskaffes på en 
miljømæssig korrekt måde. Hvis 
batteriet er defekt eller lækker, skal det 
bortskaffes på en miljømæssig korrekt 
måde i henhold til de lokale regler.
Kontakt din lokale 
affaldsmyndighed for oplysninger 
om tilgængelige genbrugs-
og/eller bortskaffelsesmuligheder.

Batteripakker/batterier:
Li-ion
Overhold venligst instruktionerne 
i afsnittet "Transport".

Der tages forbehold for ændringer uden varsel
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Français (French)
Déclaration CE de Conformité
1. Le sous signé, Peter Neckebroeck, de la part du 
représentant autorisé, déclare que la machine décrit ci-
dessous répond à toutes les dispositions applicables de 
* Directive Machine 2006/42/CE
* Directive 2014/30/UE sur la compatibilité 
électromagnétique
* Directive 2000/14/CE - 2005/88/CE des émissions
sonores dans l'environnement des matériels destinés à être 
utilisé à l'extérieur des batiments
* Directive 2011/65/UE - (UE) 2015/863 relative à la 
limitation de l’utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques
2. Description de la machine
a) Produit : Coupe-gazon / Débroussailleuse
b) Fonction : couper de l’herbre (tondre) / débrousailler
c) Modèle d) Type
e) Numéro de série
3. Constructeur
4. Représentant autorisé et en charge des éditions de
documentation technqiues
5. Référence aux normes appliquées
6. Directive des émissions sonores dans l'environnement
des matériels destinés à être utilisé à l'extérieur des 
batiments
a) Puissance accoustique mesurée
b) Puissance accoustique garantie
c) Paramétre du bruit
d) Procédure d'évaluation de conformité
e) Organisme notifié
7. Fait à 8. Date

Italiano (Italian)
Dichiarazione CE di Conformità
1. Il sottoscritto, Peter Neckebroeck, in qualità di
rappresentante autorizzato, dichiara qui di seguito che la 
macchina sotto descritta soddisfa tutte le disposizioni 
pertinenti delle:
* Direttiva macchine 2006/42/CE
* Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
* Direttiva sulla emissione acustica delle macchine e 
attrezzature destinate a funzionare all'aperto 2000/14/CE - 
2005/88/CE
* Direttiva 2011/65/UE - (UE) 2015/863 sulla restrizione 
dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche
2. Descrizione della macchina
a) Prodotto: Tagliaerba elettrici / Denominazione generica
b) Funzione: Taglio di erba 
c) Modello d) Tipo
e) Numero di serie
3. Costruttore
4. Rappresentante autorizzato e competente per la 
compilazione della documentazione tecnica
5. Riferimento alle norme applicate
6. Direttiva sulla emissione acustica delle macchine e 
attrezzature destinate a funzionare all'aperto
a) Livello di potenza sonora misurato
b) Livello di potenza sonora garantito
c) Parametri emissione acustica
d) Procedura di valutazione della conformità
e) Organismo notificato
7. Fatto a 8. Data

Deutsch (German)
EG-Konformitätserklärung
1. Der Unterzeichner, Peter Neckebroeck erklärt hiermit im
Namen der Bevollmächtigten, dass das hierunter genannte 
Maschine allen einschlägigen Bestimmungen der
entspricht. 
* Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
* Richtlinie der Elektromagnetischen Kompatibilität
2014/30/EU
* Geräuschrichtlinie im Freien 2000/14/EG - 2005/88/EG
* Richtlinie 2011/65/EU - (EU) 2015/863 zur Beschränkung 
der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeräten
2. Beschreibung der Maschine
a) Produkt: Rasentrimmer / Freischneider
b) Funktion: Gras schneiden / Sträucher schneiden
c) Modell d) Typ
e) Seriennummer
3. Hersteller
4. Bevollmächtigter und in der Position, die technische 
Dokumentation zu erstellen
5. Verweis auf aufwendbare Standards
6. Geräuschrichtlinie im Freien
a) gemessene Lautstärke
b) Schalleistungspegel
c) Geräuschvorgabe
d) Konformitätsbewertungs Ablauf
e) Benannte Stelle
7. Ort 8. Datum

Nederlands (Dutch)
EG-verklaring van overeenstemming
1. Ondergetekende, Peter Neckebroeck, in naam van de 
gemachtigde van de fabrikant, verklaart hiermee dat het 
hieronder beschreven machine voldoet aan alle 
toepasselijke bepalingen van:
* Richtlijn 2006/42/EG betreffende machines
* Richtlijn 2014/30/EU betreffende elektromagnetische 
overeenstemming
* Richtlijn 2000/14/EG - 2005/88/EG betreffende 
geluidsemissie (openlucht)
* Richtlijn 2011/65/EU - (EU) 2015/863 betreffende 
beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen 
in elektrische en elektronische apparatuur
2. Beschrijving van de machine
a) Product: Gazontrimmer / Bosmaaier 
b) Functie: gras maaien / struikgewas maaien
c) Model d) Type
e) Serienummer
3. Fabrikant
4. Gemachtigde van de fabrikant en in staat om de 
technische documentatie samen te stellen
5. Referentie voor toegepaste normen
6. Geluidsemissierichtlijn (openlucht)
a) Gemeten geluidsvermogensniveau
b) Gewaarborgd geluidsvermogensniveau
c) Geluidsparameter
d) Conformiteitsbeoordelingsprocedure
e) Aangemelde instantie
7. Plaats 8. Datum

Dansk (Danish)
EF OVERENSTEMMELSEERKLÆRING
1. UNDERTEGNEDE, Peter Neckebroeck, PÅ VEGNE AF
DEN AUTORISEREDE REPRÆSETANT, ERKLÆRER 
HERMED AT MASKINEN, SOM ER BESKREVET 
NEDENFOR, OPFYLDER ALLE RELEVANTE 
BESTEMMELSER IFØLGE:
* MASKINDIREKTIV 2006/42/EF
* EMC-DIREKTIV 2014/30/EU
* DIREKTIV OM STØJEMISSION 2000/14/EF - 2005/88/EF
* Direktiv 2011/65/EU - (EU) 2015/863 om begrænsning af
anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk 
udstyr
2. BESKRIVELSE AF PRODUKTET
a) Produkt:  Plænetrimmer / Buskrydder
b) ANVENDELSE: Græsklipning / Rydning af krat
c) Model d) TYPE
e) SERIENUMMER
3. PRODUCENT
4. AUTORISERET REPRÆSENTANT OG I STAND TIL AT
UDARBEJDE DEN TEKNISKE DOKUMENTATION
5. Henvisning til anvendte standarder 
6. DIREKTIV OM STØJEMISSION FRA MASKINER TIL 
UDENDØRS BRUG
a) MÅLT LYDEFFEKTNIVEAU
b) GARANTERET LYDEFFEKTNIVEAU
c) STØJPARAMETER
d) PROCEDURE FOR 
OVERENSSTEMMELSESVURDERING 
e) BEMYNDIGET ORGAN
7. STED 8. DATO

(Greek)
EK-
1. , Peter Neckebroeck,

: 
* 2006/42/
* 2014/30/EE

* 2000/14/  - 2005/88/EK 
. 

* 2011/65/  - ( ) 2015/863 

2. 
a) : ó /

b) : /
c) d) 
e) 
3. 

5. 
6
a
b
c
d
e
7 8.

Svenska (Swedish)
EG-försäkran om överensstämmelse
1. Undertecknad, Peter Neckebroeck, på uppdrag av
auktoriserad representant, deklarerar härmed att maskinen 
beskriven nedan fullföljer alla relevanta bestämmelser enl: 
* Direktiv 2006/42/EG gällande maskiner
* Direktiv 2014/30/EU gällande elektromagnetisk 
kompatibilitet
* Direktiv 2000/14//EG - 2005/88/EG gällande buller
utomhus
* Direktiv 2011/65/EU - (EU) 2015/863 om begränsning av 
användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och 
elektronisk utrustning
2. Maskinbeskrivning
a) Produkt: Gräsmattstrimmare / Röjsåg
b) Funktion: gräsklippning / sly och buskröjning
c) Modell d) Typ
e) Serienummer
3. Tillverkare
4. Auktoriserad representant och ska kunna sammanställa 
teknisk dokumentationen
5. Referens för tillämpad standard
6. Direktiv för buller utomhus
a) Uppmätt ljudnivå
b) Garanterad ljudnivå
c) Buller parameter
d) Förfarande för bedömning
e) Anmälda organ
7. Utfärdat vid 8. Datum

Español (Spanish)
Declaración de Conformidad CE
1. El abajo firmante, Peter Neckebroeck, en representación
del representante autorizado, adjunto declara que la 
máquina abajo descrita, cumple las cláusulas relevantes 
de:
* Directiva 2006/42/CE de maquinaria
* Directiva 2014/30/UE de compatibilidad electromagnética
* Directiva 2000/14/CE - 2005/88/CE de ruido exterior
* Directiva 2011/65/UE - (UE) 2015/863 sobre restricciones
a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos
2. Descripción de la máquina
a) Producto: Máquina para el acabado del césped /
Desbrozadora
b) Función: Cortar el césped / Cortar maleza 
c) Modelo d) Tipo
e) Número de serie
3. Fabricante
4. Representante autorizado que puede compilar el
expediente técnico
5. Referencia a normas aplicadas
6. Directiva sobre ruido exterior
a) Potencia sonora Medida
b) Potencia sonora Garantizada
c) Parámetros ruido
d) Procedimiento evaluación conformidad
e) Organismo notificado
7. Realizado en 8. Fecha

CE -Declaratie de Conformitate
1. Subsemnatul Peter Neckebroeck, in numele 
reprezentantului autorizat, declar prin prezenta faptul ca 
echipamentul descris mai jos indeplineste toate conditiile 
necesare din: 
* Directiva 2006/42/CE privind echipamentul
* Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea 
electromagnetica
* Directiva 2000/14/CE - 2005/88/CE privind poluarea 
fonica in spatiu deschis
* Directiva 2011/65/UE -

echipamentele 
2. Descrierea echipamentului
a) Produsul: Trimmer pentru gazon / Motocoasa
b) Domeniu de utilizare: tunderea ierbii / tunderea 
buruienilor
c) Model d) Tip
e) Serie produs
3. Producator

6. Directiva privind poluarea fonica in spatiu inchis
a) Puterea acustica masurata
b) Putere acustica maxim garantata
c) Indice poluare fonica
d) Procedura de evaluare a conformitatii
e) Notificari
7. Emisa la 8. Data
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Português (Portuguese)
Declaração CE de Conformidade
1. O abaixo assinado, Peter Neckebroeck, declara deste 
modo, em nome do mandatário, que a máquina abaixo 
descrito cumpre todas as estipulações relevantes da:
* Directiva 2006/42/CE relativa às máquinas
* Directiva 2014/30/UE relativa à compatibilidade 
electromagnética
* Directiva 2000/14/CE - 2005/88/CE relativa às emissões 
sonoras para o meio ambiente dos equipamentos para 
utilização no exterior
* Directiva 2011/65/UE - (UE) 2015/863 relativa à 
restrição do uso de determinadas substâncias perigosas 
em equipamentos eléctricos e electrónicos
2. Descrição da máquina
a) Produto: Máquina de aparar relva / Moto-roçadora
b) Função: corte de relva / corte de arbustos
c) Modelo d) Tipo
e) Número de série
3. Fabricante
4. Mandatário com capacidade para compilar 
documentação técnica
5. Referência às normas aplicadas
6. Directiva relativa às emissões sonoras para o meio 
ambiente dos equipamentos para utilização no exterior
a) Potência sonora medida
b) Potência sonora garantida
c) Parâmetro de ruído
d) Procedimento de avaliação da conformidade
e) Organismo notificado
7. Feito em 8. Data

Polski (Polish)

Peter Neckebroeck, w imieniu 

odpowiednie postanowienia:
* Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

2014/30/UE
- 2005/88/WE

* Dyrektywy 2011/65/UE - (UE) 2015/863 w sprawie 
ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych 

elektrycznym i elektronicznym

a) Produkt: Przycinarka do trawnika / Wykaszarka
b) Funkcja: /
c) Model d) Typ
e) Numery seryjne
3. Producent

do przygotowania dokumentacji technicznej
5. Odniesienie do zastosowanych norm
6
a) Zmierzony poziom mocy akustycznej
b) Gwarantowany poziom mocy akustycznej

e) Jednostka notyfikowana
7. Miejsce 8. Data

Suomi / Suomen kieli (Finnish)
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
1. Allekirjoittanut, Peter Neckebroeck valtuutettu 
valmistajan edustaja, vakuuttaa täten että alla mainittu
kone/tuote täyttää kaikki seuraavia määräyksiä:
* Konedirektiivi 2006/42/EY
* Direktiivi 2014/30/EU sähkömagneettinen 
yhteensopivuus
* Direktiivi 2000/14/EY - 2005/88/EY ympäristön melu
* Direktiivi 2011/65/EU - (EU) 2015/863 tiettyjen 
vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa 
2. TUOTTEEN KUVAUS
a) Tuote: Nurmikon viimeistelyleikkurilla / Raivaussaha
b) Toiminto: ruohon leikkaus / pensaiden leikkaus
c) Malli d) TYYPPI
e) SARJANUMERO
3. VALMISTAJA
4. Valmistajan edustaja ja teknisten dokumettien laatia
5. Viittaus sovellettuihin standardeihin
6. Ympäristön meludirektiivi
a) Mitattu melutaso
b) Todenmukainen melutaso
c) Melu parametrit
d) Yhdenmukaisuuden arvioinnin menetelmä
e) Tiedonantoelin
7. TEHTY 8. PÄIVÄMÄÄRÄ

Magyar (Hungarian)
EK-
1. Alulírott Peter Neckebroeck, a gyártó cég törvényes 

általunk gyártott gép 
megfelel az összes, alább felsorolt direktívának:
* 2006/42/EK Direktívának berendezésekre
* 2014/30/EU Direktívának elektromágneses

* 2000/14/EK - 2005/88/EK Diretívának kültéri zajszintre
* Tanács 2011/65/EU - (EU) 2015/863 egyes veszélyes 
anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben 
való alkalmazásának korlátozásáról
2. A gép leírása
a) Termék: Gyepvágó / Bozótvágó
b) Funkció: bozót kivágása
c) Modell d) Tipus
e) Sorozatszám
3. Gyártó

5. Referencia az alkalmazott szabványokhoz
6. Kültéri zajszint Direktíva

c) Zajszint paraméter
d) 
e) Kijelölt szervezet
7. Keltezés helye 8. Keltezés ideje

Cestina (Czech)
ES –
1. Podepsaný Peter Neckebroeck, jako autorizovaná 

2014/30/EU
na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility

- 2005/88/ES stanovující 
hlediska emisí hluku 

* Rady 2011/65/EU -

a) Výrobek: /
b) Funkce: Sekání trávy / Vysekávání porostu
c) Model d) Typ

3. Výrobce

technické dokumentace
5. Odkaz na platné standardy
6
a) 
b) Garantovaný akustický výkon
c) Parametr hluku

e) Notifikovaná osoba
7. Podepsáno v 8. Datum

Latviešu (Latvian)

1. Peter Neckebroeck

2014/30/ES

* Di -

* -

a) Produkts: /
b) Funkcija: /
c) Modelis          d) Tips

5. 
6

7. Vieta 8. Datums

ES vyhlásenie o zhode
1. Dolupodpísaný, Peter Neckebroeck, ako autorizovaný 

v zhode s nasledovnými smernicami:
* Smernica 2006/42/ES (Strojné zariadenia)
* Smernica 2014/30/EÚ (Elektromagnetická kompatibilita)
* Smernica 2000/14/ES - 2005/88/ES (Emisie hluku)
* Rady 2011/65/EÚ - (EÚ) 2015/863 o obmedzení 

elektronických zariadeniach
2. Popis stroja
a) Produkt: / Krovinorez
b) Funkcia: Kosenie trávy / Kosenie krovín
c) Model d) Typ

3. Výrobca 

dokumentáciu
5. 
6
a) Nameraná hladina akustického výkonu

c) Rozmer
d) Procedúra posudzovania zhody
e) Notifikovaná osoba
7. Miesto 8. Dátum

Eesti (Estonian)
EÜ vastavusdeklaratsioon
1. Käesolevaga kinnitab allakirjutanu, Peter Neckebroeck,
volitatud esindaja nimel, et allpool kirjeldatud masina 
vastab kõikidele alljärgnevate direktiivide sätetele:
* Masinate direktiiv 2006/42/EÜ
* Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL
* Välismüra direktiiv 2000/14/EÜ - 2005/88/EÜ
* Direktiiv 2011/65/EL - (EL) 2015/863 teatavate ohtlike 
ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja 
elektroonikaseadmetes
2. Seadmete kirjeldus
a) Toode: Murutrimmer / Võsalõikur
b) Funktsiooon: muru niitmine / võsa lõikamine
c) Mudel d) Tüüp
e) Seerianumber
3. Tootja
4. Volitatud esindaja, kes on pädev täitma tehnilist 
dokumentatsiooni
5. Viide kohaldatud standarditele
6. Välismüra direktiiv
a) Mõõdetud helivõimsuse tase
b) Lubatud helivõimsuse tase
c) Müra parameeter
d) Vastavushindamismenetlus
e) Teavitatud asutus
7. Koht 8. Kuupäev

ES izjava o skladnosti
1. Spodaj podpisani, Peter Neckebroeck, ki je 

proizvajalca izjavlja, da 
spodaj opisana stroj ustreza vsem navedenim direktivam:
* Direktiva 2006/42/ES o strojih
* Direktiva 2014/30/EU
* Direktiva 2000/14/ES - 2005/88/ES o hrupnosti
* Direktiva 2011/65/EU - (EU) 2015/863 o omejevanju 

opremi
2. Opis naprave
a) Proizvod: Obrezovalnik trat / Motorna kosa
b) Funkcija: košenje trave / košenje trave in podrasti
c) Model d) Tip
e) Serijska številka
3. Proizvajalec

dokumentacijo
5. Sklic na uporabljene standarde
6. Direktiva o hrupnosti

c) Parameter
d) Postopek
e) Postopek opravil
7. Kraj 8. Datum
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EB atitikties deklaracija
Peter Neckebroeck

* Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2014/30/ES
* Triukšmo lauke direktyva 2000/14/EB - 2005/88/EB
* Direktyva 2011/65/ES -

2. Prietaiso aprašymas
a) Gaminys: /
b) Funkcija: /
c) Modelis d) Tipas
e) Serijos numeris
3. Gamintojas

6. Triukšmo lauke direktyva
a) Išmatuotas garso galingumo lygis
b) Garantuojamas garso galingumo lygis
c) Triukšmo parametras
d) Tipas

7. Vieta 8. Data

Bulgarian)

Peter Neckebroeck

-

2014/30/EC

* O - 2005/88/EO

* -

: /
b : /

                   d
e

5. 
6

a
b a

d
e)
7 8

Norsk (Norwegian)
EF- Samsvarserklæring
1.Undertegnede Peter Neckebroeck på vegne av autorisert 
representant herved erklærer at maskineri beskrevet 
nedenfor innfrir relevant informasjon fra følgende forskrifter.
* Maskindirektivet 2006/42/EF
* Direktiv EMC: 2014/30/EU Elektromagnetisk kompablitet
* Direktiv om støy utendørs 2000/14/EF - 2005/88/EF
* Direktiv 2011/65/EU - (EU) 2015/863 om restriksjoner av 
bruk av visse farlige matrialer i eletrisk og eletronisk utstyr.
2. Beskrivelse av produkt
a) Produkt: Gresstrimmer / Ryddesag
b) Funksjon: Klippe gress / Kutte kratt/buskas
c) Modell d) Type
e) Serienummer
3. Produsent
4. Autorisert representant og i stand til å utarbeide den 
tekniske dokumentasjonen
5. Henvisning til brukte standarder
6. Utendørs direktiv får støy
a) Målt støy
b) Maks støy
c) Konstant støy
d) Verdi vurderings prosedyre
e) Gjeldene kjøretøy/kropp/stamme/skrog
7. Sted 8. Dato

Türk (Turkish)

Peter Neckebroeck, yetkili 

* Elektro 2014/30/AB

2000/14/AT-2005/88/AT
* 2011/65/AB - (AB) 2015/863 elektrikli ve elektronik 

a) Ürün: Çim biçici / F
: Çimlerin kesilmesi / F

c) Model               d) Tipi

5. Uygulanan standartlara istinaden
6
a) Ölçülen ses gücü
b) Garanti edilen ses gücü
c) Gürültü parametresi

e) 
7 8

Íslenska (Icelandic)
EB-Samræmisyfirlýsing
1. Undirritaður Peter Neckebroeck staðfestir hér með fyrir
hönd löggiltra aðila að upplýsingar um vélbúnað hér að
neðan eru tæmandi hvað varðar alla tilheyrandi málaflokka,
svo sem
* Leiðbeiningar fyrir vélbúnað 2006/42/EB
* Leiðbeiningar fyrir rafsegulsvið 2014/30/EU
* Leiðbeiningar um hávaðamengun 2000/14/EB-
2005/88/EB
* Tilskipun 2011/65/EU - (EU) 2015/863 varðandi 
leiðbeiningar um notkun á hættulegum efnum í raf og
rafeinda búnaði
2. Lýsing á vélbúnaði
a) Ökutæki: Gras kantskeri / Bursta skútu
b) Virkni: Gras slegið / Skera bursta
c) Gerð d) Tegund
e) Seríal númer
3. Framleiðandi
4. Löggildir aðilar og fær um að taka saman tækniskjölin
5. Tilvísun til viðeigandi staðla
6. Leiðbeiningar um hávaðamengun
a) Mældur hávaða styrkur
b) Staðfestur hávaða styrkur
c) Hávaða breytileiki
d) Staðfesting á gæðastöðlum
e) Merkingar
7. Gert hjá 8. Dagsetning

Hrvatski (Croatian)
EK Izjava o sukladnosti
1. Potpisani, Peter Neckebroeck, u ime ovlaštenog 
predstavnika, ovime izjavljuje da strojevi navedeni u 

* Propisa za strojeve 2006/42/EK
* Propisa o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU
* Propisa o buci na otvorenome 2000/14/EK-2005/88/EK
* Direktiva 2011/65/EU -
odredjenih opasnih supstanci u elektricnoj i elektronskoj 
opremi.
2. Opis strojeva
a) Proizvod: /
b) Funkcionalnost: Rezanje trave /
c) Model d) Tip
e) Serijeski broj

dokumentacije
5. Referencija na primijenjene standarde
6. Propis o buci na otvorenome
a) 

c) Parametar buke
d) Postupak za ocjenu sukladnosti
e) Obaviješteno tijelo
7. U 8. Datum
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d.c.

d.c.
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4x

d.c.

d.c.

2

3



78 | 

4



 | 79

d.c.

d.c.
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2x

4
17 cm 17 cm

==

3 6 mø2 0 mm =
2 0 mø2 mm =

7
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80009-Y0A -0031 80007-Y0A -0031

80011-Y0A -0031

80010-Y0A -0031

12

Silent/Stille/Silenziosa/
Silencieux/Stil/Tyst/

Tiché

18 m
65 m

72511-VF9-018SLGR
72511-VF9-065SLGR2,0 mm

12 m
35 m
70 m

72511-VF9-012SLRE
72511-VF9-035SLRE
72511-VF9-070SLRE

2,7 mm

10 m
30 m
60 m

3,0 mm
72511-VF9-010SLYE
72511-VF9-030SLYE
72511-VF9-060SLYE
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80008-Y0A -0031

DPW3660XA

- CV3680XABM (UK)
- CV3680XAEM (Europe)
- CV3680XASM (Switzerland)
- CV3680XAUM (Australia)

80005-Y0A -0031

80002-Y0A -0031

12

DPW3690XA DP3640XA DP3660XA

80001-Y0A -0031 80006-Y0A -0031 80003-Y0A -0030 80004-Y0A -0030
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