
D Betriebsanleitung
Elektro-Rasenmäher

GB Operating Instructions
Electric Lawnmower

F Mode d’emploi
Tondeuse électrique

NL Instructies voor gebruik
Elektrische grasmaaier

S Bruksanvisning
Elektrisk Gräsklippare

DK Brugsanvisning
Elektrisk Plæneklipper

N Bruksanvisning
Elektrisk Gressklipper

FIN Käyttöohje
Tehokas sähköleikkuri

I Istruzioni per l’uso
Rasaerba elettrico

E Manual de instrucciones
Cortacésped eléctrico

P Instruções de utilização
Máquina de cortar relva eléctrica

PL Instrukcja obsіugi
Elektryczna kosiarka

H Vevőtájékoztató
Elektromos fűnyíró

CZ Návod k obsluze
Elektrická sekačka

SK Návod na používanie
Elektrická kosačka

GR Oδηγíες χρήσεως
Ηλεκτρική χλooκoπτική μηχανή

RUS Инструкция по эксплуатации
Электрические газонокосилки

SLO Navodila za uporabo
Električna kosilnica

HR Uputstva za upotrebu
Električna kosilica

SRB  Uputstvo za rad
BIH    Električna kosilica
UA Інструкція з експлуатації

Eлектрична газонокосарка
RO Instrucţiuni de utilizare

Masina electrica de tuns gazonul
TR Kullanma Talimatı

Elektrikli Çim Biçme Makinesi
BG Инструкция за експлоатация

Eлектрокосачка
AL Manual përdorimi

Prerëse bari elektrike 
EST Kasutusjuhend

Elektriline muruniiduk
LT Eksploatavimo instrukcija

Elektrinė vejapjovė
LV Lietošanas instrukcija

Elektriskā zāles pļaujmašīna

PowerMax 34 E
Art. 4031-20
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D WICHTIGE INFORMATION
Übersetzung englischen
Originalbetriebsanleitung. Bitte vor dem
Benutzen des Gerätes durchlesen und gut
aufbewahren.

GB IMPORTANT INFORMATION
Original Instructions. Read before use and
retain for future reference.

F RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
Instructions d’origine. A lire avant usage et
à conserver pour référence ultérieure.

NL
BELANGRIJKE INFORMATIE
Oorspronkelijke instructies. Leest u deze
informatie voor het gebruik en bewaar ze
voor toekomstige raadpleging.

S
VIKTIG INFORMATION
Originalinstruktioner. Läs anvisningarna
före användningen och spara dem för
framtida behov.

N
VIKTIG INFORMASJON
Originalinstrukser. Les bruksanvisningen nøye
før bruk og oppbevar den for senere bruk.

FIN
VIGTIGE OPLYSNINGER
Alkuperäiset ohjeet. Du bør læse
brugsanvisningen før brug og gemme til
senere henvisning.

I
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Istruzioni originali. Leggere prima dell’uso
e conservare per ulteriore consultazione.

E
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Instrucciones originales. Léase antes de
utilizar y consérvela como referencia en el
futuro

P
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Instruções Originais.  Leia antes de utilizar
e guarde para consulta futura

VIGTIGE OPLYSNINGER
Originale instruktioner. Du bør læse
brugsanvisningen før brug og gemme til
senere henvisning.

SK

GR

PL

H

CZ

DK

UWAGA
Oryginalne Instrukcje. Zapoznać się z
treścią niniejszej instrukcji przed użyciem i
zachować ją do dalszego użytkowania
urządzenia.

RUS

FONTOS INFORMÁCIÓ
Eredeti Utasítás. Használat előtt olvassa
el, és tartsa meg későbbi felhasználásra.

DŮLEŽITÁ INFORMACE
Originální pokyny. Než začnete stroj používat,
přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte
jej pro další použití v budoucnu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
Pôvodné pokyny. Pred použitím si
prečítajte nasledovné informácie a odložte
si ich pre budúcu potrebu.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Aρχικές οδηγίες. ∆ιαβάστε αυτό το φυλλάδιο
πριν από τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε
το για µελλοντική αναφορά.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Иcxoдныe инcтрyкции. Прочитайте перед
тем, как включить триммер, и сохраните
для дальнейшего использования.

SLO POMEMBNA INFORMACIJA
Originalna navodila. Preberite pred
uporabo in shranite za prihodnjo uporabo.

HR VAŽNE INFORMACIJE
Originalne upute. Pročitati prije upotrebe i
sačuvati za buduće osvrte.

UA
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
Оригінальні інструкції. Прочитайте
перед початком роботи і збережіть для
подальшого використання.

RO
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
Instrucţiuni originale. Inainte să folosiţi
mașina de tuns pentru prima oară, citiţi cu
atenţie manualul de instrucţiuni pentru a-i
înţelege conţinutul.

TR
ÖNEMLİ BİLGİLER
Orijinal Talimatlar. Kullanmadan önce
okuyunuz ve ileride başvurmak üzere
saklayınız.

BG ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Оригиналните инструкции. очетете преди
употреба и запазете за бъдещи справки

EST
OLULINE TEAVE
Algsed juhised. Enne seadme
kasutuselevõtmist lugege kasutusjuhend läbi
ning säilitage see tuleviku tarbeks.

LT
OPERATORIAUS INSTRUKCIJŲ RINKINYS
Pagrindinės instrukcijos. Perskaitykite šį
instrukcijų rinkinį labai atidžiai, kad pilnai
suprastumėte turinį, prieš pradėdami naudoti
vejos/žolės pjovėją.

LV
SVARĪGA INFORMĀCIJA
Sākotnējās instrukcijas. Pirms lietošanas
izlasiet un saglabājiet turpmākām uzziņām.

SRB
BIH

VAŽNE INFORMACIJE
Originalna uputstva. Pročitajte pre upotrebe
i sačuvajte kao podsetnik u budućnosti

INFORMACION I RËNDËSISHËM
Udhëzimet origjinale.  Lexojini përpara se ta
përdorni pajisjen dhe ruajini për t'ju referuar
në të ardhmen.

AL
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D Verwenden Sie keine
Flüssigkeiten zur Reinigung.

GB DO NOT use liquids for
cleaning.

F NE PAS utiliser de produit
liquide pour le nettoyage.

NL Voor het reinigen NOOIT
vloeistoffen gebruiken.

S ANVÄND INTE vätskor för
rengöring.

DK BRUG IKKE væske til
rengøring.

N Flytende midler MÅ IKKE
brukes til rengjøring.

FIN ÄLÄ käytä nesteitä
puhdistamiseen.

I NON usare liquidi per la
pulizia.

E NO utilice líquidos para la
limpieza.

P NÃO use líquidos para
limpar.

PL NIE używać płynów do
czyszczenia.

H NE használjon folyadékokat
tisztításra.

CZ K čištění NEPOUŽÍVEJTE
kapaliny.

SK NEPOUŽÍVAJTE na
čistenie tekuté materiály.

GR MHN καθαρίζετε µε υγρά.
RUS НЕ используйте жидкости

для очистки.
SLO NE uporabljajte raznih

tekočin za čiščenje.
HR NEMOJTE koristiti tekućine

za čišćenje.
SRBNEMOJTE koristiti tečnosti za
BIH  čišénje.

UA Для очищення НЕ
ВИКОРИСТОВУЙТЕ
рідину.

RO NU utilizaţi pentru curăţire
lichide.

TR Temizleme için sıvılar
KULLANMAYIN.

BG НЕ използвайте течности
за почистване

AL MOS përdorni lëngje për
pastrim. 

EST ÄRGE kasutage
puhastamiseks vedelikke.

LT Nenaudokite skysčių
valymui.

LV Tīrīšanai NEIZMANTOJIET
šķidrumus.

D Reparaturen dürfen nur von
GARDENA Servicestellen
oder von GARDENA
autorisierten Fachhändlern
durchgeführt werden.

GB Repairs may only be carried
out by GARDENA service
centres or dealers
authorised by GARDENA.

F Pour des raisons de sécurité,
les réparations ne doivent être
effectuées que par le Service
Après- Vente de GARDENA
France ou l’un des Centres
SAV agrées GARDENA.

NL Reparaties mogen alleen door
de GARDENA technische
dienst of door GARDENA
geautoriseerde vakhandels
uitgevoerd worden.

S Reparationer får endast
utföras av GARDENA
service eller av
återförsäljares service
auktoriserad av GARDENA.

DK Reparationer må kun
udføres af GARDENA
service centre eller
forhandlere, der er
autoriseret af GARDENA.

N Reparasjon vil muligens kun bli
utført av GARDENAs
servicesenter eller autoriserte
GARDENA-forhandlere.

FIN Korjaukset voidaan
ainoastaan suorittaa
GARDENA’n
huoltokeskusten tai
GARDENA’n valtuuttamien
myyjien toimesta.

I Le riparazioni possono
essere eseguite solo dai
centri assistenza
GARDENA o da personale
specializzato autorizzato
GARDENA.

E Las reparaciones solo
pueden hacerlas los centros
de servicio de GARDENA o
los distribuidores
autorizados por GARDENA.

P As reparações podem não
ser feitas nos  centros de
serviço ou concessionários
autorizados da GARDENA.

PL Naprawy mogą być
wykonywane tylko w
placówkach serwisowych
GARDENA lub u dealerów
autoryzowanych przez
GARDENA.

H Javítást csak a GARDENA
szervizközpontok vagy a
GARDENA által
meghatalmazott
márkakereskedők
végezhetnek.

CZ Opravy mohou provádět
pouze servisní střediska
firmy GARDENA nebo
prodejci schválení firmou
GARDENA.

SK Opravy môžu byť prevedené
iba v servisnom stredisku
GARDENA alebo
u predajcov autorizovaných
spoločnosťou GARDENA.

GR Οι επισκευές διεξάγονται
μόνο από τα κέντρα σέρβις
της GARDENA ή από
εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους της
GARDENA.

RUS Починка устройства
может быть выполнена
только сервис-центрами
компании GARDENA или
официальными
посредниками GARDENA.

SLO Popravila lahko opravijo
samo servisni centri
GARDENA ali prodajalci, ki
jih je pooblastilo podjetje
GARDENA.

HR Popravak mogu izvršiti
GARDENA servisni centri ili
prodajna mjesta koje je
GARDENA za to ovlastila.

SRB Popravke smeju da 
BIH obavljaju samo GARDENA

servisni centri ili distributeri
koje je ovlastila kompanija
GARDENA.

UA Ремонт може
здійснюватися винятково
в сервісних центрах
GARDENA, або дилерами,
які авторизовані GARDENA.

RO Reparaţiile se vor efectua
doar de către centrele de
service GARDENA sau de
către dealerii autorizaţi de
către GARDENA.

TR Onarım çalışmaları, yalnızca
GARDENA servis
merkezleri veya GARDENA
tarafından onaylanan satıcılar
tarafından yürütülebilir.

BG Ремонти могат да се
извършват единствено от
центровете по подръжката
на GARDENA или
упълномощени от нея
представители.

AL Riparimet mund të bëhen
vetëm nga qendrat e shërbimit
të GARDENA-s ose nga
shitësit e autorizuar nga
GARDENA. 

EST Parandustöid tohivad teha
vaid GARDENA
teeninduskeskused või
GARDENA volitatud 
edasimüüjad.

LT Remontuoti prietaisą galima
tik GARDENA techninės
priežiūros centruose arba pas
įgaliotą GARDENA atstovą.

LV Remontu drīkst veikt tikai
GARDENA klientu
apkalpošanas centri vai
GARDENA apstiprināti
tirgotāji.



D - INHALT
1. Holm-Oberteil
2. Holm-Unterteil 
3. Kabelclips x 2
4. Flügelschraube orange x 2
5. Unterlegscheibe x 2
6. Schraube x 2
7. Tragegriff 
8. Oberteil Fangbox
9. Unterteil Fangbox
10.Warnsymbole
11.Produkttypenschild 
12.Betriebsanleitung
13.Schraube x 2 (Holm)

GB - CONTENTS
1. Upper handle
2. Lower handle 
3. Cable clip x2
4. Handle knob x 2
5. Washer x 2
6. Bolt x 2
7. Grassbox handle
8. Grassbox Upper
9. Grassbox lower 
10.Warning Symbols
11.Product rating label
12.Instruction Manual
13.Screw x 2 (Handle)

F - TABLE DES MATIÈRES
1. Guidon supérieur
2. Guidon inférieur 
3. Attache câble x 2
4. Bouton de Guidon x 2
5. Rondelles x 2
6. Boulons x 2
7. Poignée du bac 
8. Partie supérieure du bac

9. Partie inférieure du bac
10.Etiquette de précautions d’emploi
11.Plaquette des

Caractéristiques du Produit
12.Manuel d’Instructions
13.Vis x 2 (Guidon)

NL - INHOUD
1. Bovenstuk van duwboom
2. Onderstuk van duwboom
3. Snoerklem x 2
4. Knop voor duwboom x 2
5. Pakkingring x 2
6. Bout x 2
7. Handgreep grasbak
8. Bovenste deel grasvangbak
9. Onderste deel grasvangbak
10.Waarschuwingssymbolen
11.Product-informatielabel
12.Handleiding
13.Schroef x 2 (Duwboom)

S - INNEHÅLL
1. Övre handtag
2. Nedre handtag
3. Kabelklämma 2 st
4. Vingmutter 2 st
5. Bricka 2 st
6. Bult 2 st
7. Handtag för gräsuppsamlare 
8. Gräsuppsamlare överdel
9. Gräsuppsamlare underdel
10.Varningssymboler
11.Produktmärkning
12.Bruksanvisning
13.Skruv 2 st (Handtag)

DK - INDHOLD
1. Øvre håndtag
2. Nedre håndtag
3. Kabelklemme x 2
4. Håndtagsknop x 2
5. Spændeskive x 2
6. Bolt x 2
7. Opsamlerhåndtag 
8. Øverste del af græsboksen
9. Nederste del af græsboksen
10.Advarselssymboler
11.Produktets mærkeskilt
12.Brugsvejledning
13.Skrue x 2 (Håndtag)

N - INNHOLD
1. Øvr håndtak
2. Nedre håndtak
3. Kabelklemme x 2
4. Vingemutter x 2
5. Skive x 2
6. Bolt x 2
7. Håndtak til gressoppsamler 
8. Øvre del av

gressoppsamleren
9. Nedre del av

gressoppsamleren
10.Waarschuwingssymbolen
11.Produktmerking
12.Bruksanvisning
13.Skrue x 2 (Håndtak)

FIN - SISÄLTÖ
1. Ylempi kahva
2. Alempi kahva
3. Johdon pidike x 2
4. Kahvan nuppi x 2
5. Tiivistysrengas x 2
6. Pultti x 2
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Säkerhetsföreskrifter
Om du inte använder din maskin på rätt sätt kan den vara farlig!  Din maskin kan orsaka allvarlig skada på
användaren och andra.  Du måste följa  varningarna och säkerhetsinstruktionerna för att vara säker på att
du använder din maskin på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt.  Operatören är ansvarig för att följa
varingarna och säkerhetsinstruktionerna i denna handbok och maskinen.

Förklaring av symbolerna på din maskin

Varning

Läs användarinstruktionerna noggrannt så att Du
är säker på att Du förstår alla kontrollorgan och
vad de är för.

Se alltid till att gräsklipparen vilar på marken
när den arbetar. Om gräsklipparen lutas eller
lyfts kan stenar slungas ut.
Se till att övriga personer håller sig på
avstånd. Använd inte gräsklipparen när andra
personer, speciellt barn, befinner sig i det
område som ska klippas.

Se upp med de vassa bladen – ta ur el-
kontakten innan underhållning utförs eller om
sladden är skadad.
Bladen fortsätter att rotera efter att maskinen
har stängts av.

Håll sladden borta från klingan.

Generellt
1. Denna produkt är inte ämnad för personer (inkluderat

barn) med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala
kapaciteter, eller som saknar erfarenhet och kunskap,
om de är översedda eller instruerats i anledning med
användandet av produkten av en person ansvarig för
deras säkerhet.  Barn bör övervakas för att se till att de
inte leker med produkten.  Av säkerhetsskäl ska barn
under 16 år och personer som inte har läst denna
bruksanvisning inte använda denna produkt.

2. Låt aldrig barn eller personer ovana med dessa
instruktioner använda maskinen.

3. Sluta använda maskinen då personer, speciellt barn,
eller djur är i närheten.

4. Använd gräsklipparen enbart på det sätt och för de
syften som beskrivs i denna bruksanvisning.

5. Använd aldrig gräsklipparen när du är trött, sjuk eller
är påverkad av alkohol, droger eller medicin.

6. Användaren ansvarar för olyckor eller annat som
inträffar på person eller egendom.

Elektriskt
1. Vi rekommenderar att du använder en restströmsanordning

med en utlösningsström som inte är större än 30 mA.
Även med en restströmsanordning monterad kan vi
inte garantera 100% skydd och säkra arbetsmetoder
skall alltid användas.  Kontrollera din
restströmsanordning varje gång du använder den.

2. Se till att kabeln inte är skadad före användning. Byt
kabel om den gamla är skadad eller nött.

3. Använd inte gräsklipparen om de elektriska kablarna
är skadade eller nötta.

4. Bryt strömmen omedelbart om kabeln eller dess
isolering skadas. Vidrör inte den elkabeln innan
väggkontakten dras ut. Reparera inte en skadad kabel.
Byt ut den mot en ny.

5. Din förlängningskabel måste vara helt utrullad. En lindad
kabel kan överhettas och göra att din gräsklippare
arbetar mindre effektivt.

6. Se till att kabeln hålls på behörigt avstånd från din
gräsklippare. Arbeta alltid i riktning bort från strömkällan
och för gräsklipparen fram och tillbaka, aldrig i circlar.

7. Linda inte kabeln runt vassa föremål.
8. Stäng alltid av huvudströmbrytaren innan du drar ut

någon kontakt, kabelförbindning eller förlängningskabel.
9. Stäng av gräsklipparen, dra ur väggkontakten och se

till att elkabeln inte är skadad innan du rullar ihop den
för förvaring. Reprarera inte en skadad kabel. Byt ut
den mot en ny.

10.Se alltid till att kabeln rullas ihop på avsett vis och inte
snor sig.

11.Bär aldrig enheten i kablen
12.Dra aldrig i sladden för att dra ut stickkontakten.
13.Använd bara nätström enligt märkplåten.
14.Våra produkter är dubbelisolerade enligt EN60335.  En

jordledning får under inga omständigheter kopplas till
någon del av denna produkt.

Kablar
Om förlängningssladdar används, måste dessa vara
förenliga med minimumtvärsnitten i tabellen nedan:
Spänning Sladdlängd Tvärsnitt
220-240V/ 50Hz upp till 20 m 1.5 mm2

220-240V/ 50Hz 20 - 50 m 2.5 mm2

1. Använd endast förlängningssladdar specifikt
utformade för utomhusanvändande och som är
förenliga med en av de följande specifikationerna:
Vanlig gummi (60245 IEC 53), Vanlig PVC (60227 IEC
53) eller Vanlig PCP (60245 IEC 57)

Förberedelser
1. Använd alltid kraftiga skor och långbyxor när du

använder din gräsklippare. Använd inte utrustningen
när du är barfota eller har öppna sandaler.

2. Se till att gräsmattan är fri från kvistar, stenar, ben, kablar
och annat skräp. Dessa riskerar annars att kastas iväg av
det roterande kniven.

3. Innan maskinen används och efter varje gång den
utsats för hård stöt, kontrollera att det inte finns slitage
eller skador och reparera om så behövs.

4. Byt ut nötta eller skadade kniv och tillhörande
fastsättningsanordningar i par för att bibehålla full balans.

Användning
1. Använd gräsklipparen enbart i dagsljus eller fullgott

artificiellt ljus.
2. Undvik om möjligt att använda gräsklipparen på vått gräs.
3. Var försiktig när du klipper vått gräs så att du inte halkar.
4. På sluttande underlag är det speciellt viktigt att du

står stadigt och bär halksäkra skor.
5. Klipp alltid utmed sluttningar, aldrig upp och ner.
6. Var speciellt försiktig när du byter riktning på

sluttande underlag. Gå alltid, spring aldrig.
7. Se till att du alltid står säkert och stadigt medan du

arbetar, speciellt där det lutar.   Använd inte
gräsklipparen nära pooler eller trädgårdsdammar.

8. Gå inte bakåt när du klipper.  Tänk på fallrisken.
9. Klipp aldrig gräset genom att dra gräsklipparen mot dig.
10.Stäng av gräsklipparen innan du drar den över andra

ytor än gräs.
11.Använd aldrig gräsklipparen om skydden är skadade

eller borttagna.
12.Håll alltid händer och fötter borta från skärande delar

och speciellt när motorn startas.
13.Luta inte gräsklipparen när motorn är igång.
14.Placera inte händerna nära gräsutskastet.
15.Plocka aldrig upp eller bär en gräsklippare när den

arbetar eller fortfarande är kopplad till ett vägguttag.
16.Bryt strömmen:
- innan du lämnar gräsklipparen utan tillsyn under en
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Säkerhetsföreskrifter
längre tid,

- innan du rensar bort en tilltäppning,
- innan du undersöker, rengör eller utför

underhållsarbeten på gräsklipparen,
- om du stöter mot ett objekt. Använd inte din

gräsklippare tills du är säker på att gräsklipparen är
säker att använda,

- om gräsklipparen vibrerar på ett onormalt sätt.
Undersök omedelbart.  Stora vibrationer kan
förorsaka skador.

Underhåll och förvaring
1. Fara! Vidrör inte roterande klinga(klingor)
2. Håll gräsklipparen i ett arbetssäkert skick genom att

kontrollera att samtliga muttrar, bultar och skruvar är
åtdragna.

3. Kontrollera regelbundet gräsuppsamlaren för slitage
eller skador.

4. Byt ut nötta eller skadade maskindelar.
5. Använd enbart de reservdelar, knivbult, distansbrickor

och fläkt som är avsedda för denna produkt.
6. Var försiktig vid justering av gräsklipparen så att du

inte fastnar med fingrarna mellan de rörliga kniven
och maskinens fasta delar.

7. Förvara på en sval och torr plats utom räckhåll för
barn.  Förvara inte utomhus.
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Klipphöjdsjustering
• Klipphöjden justeras genom att lyfta eller sänka hjulen

med hjälp av höjdjusteringsspaken (H1)
• Det finns fem klipphöjder på denna produkt (20 - 60

mm).
Klipphöjd:-
1 & 2 - Låg, 3 - medium, 4 & 5 - Hög

• OBS!
En medium klipphöjd rekommenderas för de flesta
gräsmattor.  Kvalitén på din gräsmatta kommer att lida
och uppsamlingen blir sämre om du klipper för lågt.

Vart du kan använda din GARDENA PowerMax 34E gräsklippare
GARDENA-gräsklipparen är utformad för klippning av
gräsmattor i och runt trädgården.
Använd inte gräsklipparen på sluttningar som sluttar mer
än 20°.

För att förhindra skada får gräsklipparen inte användas
för trimning av snår, häckar, buskar, för beskärning och
klippning av klätterväxter eller gräs på tak eller i
balkonglådor.  Gräsklipparen får inte heller användas för
upphuggning av grenar, kvistar eller för utjämning av
ojämnheter i jorden.

Gräslådehandtagsmontering
1. Tryck gräslådans handtag in i öppningarna på

gräslådans övre del och tryck tills det klickar på plats.
(E1)

2. Titta på undersidan av locket (E2), se till att clipsen
från gräslådehandtagen sitter fast ordentligt.

Montering av gräslådan
1. Placera gräslådelocket på gräslådemonteringen

genom att rikta in clipsen.  Se till att clipsen sitter som
de ska innan de klickar på plats (E3)

Passa in fullt monterad gräslåda på gräsklipparen.
1. Lyft säkerhetsflappen (F1)
2. Se till att utloppsrännan är ren och fri från material (F2)
3. Placera den fullt monterade gräslådan på de 2

placeringspunkterna (F3) längst  bak på däcket
såsom illustrerat i bilden. G

4. Placera säkerhetsflappen ovanpå gräslådan.  Se till
att gräslådan sitter fast ordentligt.

• VIKTIGT!   EFTER PLACERING, SE TILL ATT INGA
GLIPOR KVARSTÅR MELLAN
SÄKERHETSFLAPPEN OCH GRÄSLÅDAN.

• Avlägsnande är den motsatta proceduren.
• För större gräsområden där gräsuppsamling inte

krävs kan du använda din gräsklippare utan
gräslådan.   Se till att säkerhetsflappen är fullständigt
stängd.  Designen av säkerhetsflappen låter klippt
gräs släppas ut nedåt bakom maskinen.

1. För in de nedre handtagen i maskinkroppen och
tryck ned (B).

2. Använd en pozidrive-skruvmejsel för att föra in
skruvarna i maskinkroppen och dra åt ordentligt (C).

Montering av gräslådan

Montering av lägre handtagen på gräsklipparen

Montering av övre handtagen på lägre handtagen
1. Se till att det övre handtaget är korrekt placerat med

låsknappen och  kopplingsdosan längst upp.
2. Se till att det övre handtaget (D1) och det lägre

handtaget (D2) är korrekt  inriktade. Det finns två hål
för justering av det övre handtaget.

3. Passa in skruven (D3), brickan (D4) och vingmuttern
(D5).  Skruva till  vingmuttern.

4. Upprepa på andra sidan.
5. Passa in sladden handtagen med de medföljande

clipsen. Se innehållssidan för position.
Se till att sladden inte fastnar mellan de övre och de
undre handtagen.

VIKTIG INFORMATION
När den kommer från tillverkaren befinner sig hjulen i rest position.  Sätt inte igång
produkten innan den resta positionen har ändrats till position 5. (Se fig A)



Underhåll av din gräsklippare
Rengöring
• ANVÄND HANDSKAR
• VIKTIGT! Det är mycket viktigt att hålla din

gräsklippare ren.  Gräsklipp som  lämnas kvar i något
av luftintagen eller under däcket skulle kunna bli en
potentiell brandfara.

1. Avlägsna gräs från däckets undersida med en borste.
(L1)

2. Med hjälp av en mjuk borste – Avlägsna gräsklipp från
alla luftintag (L2), utloppsrännan (L3) och gräslådan
(L4).

3. Med hjälp av en mjuk borste, avlägsna gräsklipp från
fönstret (L5).

4. Torka din gräsklippares yta med en torr trasa (L6).

• VIKTIGT! Använd aldrig vatten för rengöring av din
gräsklippare.  Rengör inte med kemikalier, inkluderat
bensin, eller lösningsmedel – vissa kan förstöra kritiska
plastdelar.

Förvaring av din gräsklippare:
• Lösgör vingmuttrarna för att kunna vika handtagen

över produkten M. 
• Förvara på en torr plats där gräsklipparen är skyddad

från skada.
Vid gräsklippningssäsongens slut
1. Byt ut bultar, muttrar och skruvar vid behov.
2. Rengör din gräsklippare noga.
3. Se till att elsladden förvaras korrekt för att förhindra

skada. 

Felsökningstips
Fungerar inte
1. Har den korrekta startprocessen följts?  Se ‘Att starta

din gräsklippare’
2. Är elen på?
3. Kolla kontaktens säkring, om trasig, byt ut.
4. Forstätter säkringen att gå?

Koppla omedelbart bort gräsklipparen från elnätet och
vänd dig till ditt GARDENA Service Centre.

Dålig gräsuppsamling
1. Koppla ur från elnätet.
2. Rengör utsidan på luftintagen, utloppsrännan och

undersidan av däcket.
3. Höj till en högre klipphöjd.  Se klipphöjdsjustering.
4. Om dålig uppsamling kvarstår:

Koppla omedelbart bort gräsklipparen från elnätet och
vänd dig till ditt GARDENA Service Centre.

Överdriven vibration
1. Koppla ur från elnätet.
2. Kolla om kniven sitter som den ska?
3. Om kniven är skadad eller sliten, byt ut med en ny.
4. Om vibration kvarstår:

Koppla omedelbart bort gräsklipparen från elnätet och
vänd dig till ditt GARDENA Service Centre.

Gräsklipparen blir tung att skjuta
1. Koppla ur från elnätet.
2. I högt gräs eller på ojämn mark, bör klipphöjden höjas

till en högre position.  Se klipphöjdsjustering.
3. Kontrollera att hjulen kan rotera fritt.
4. Om problem kvarstår:

Koppla omedelbart bort gräsklipparen från elnätet och
vänd dig till ditt GARDENA Service Centre.

Hur man klipper
Hur man klipper
1. Börja klippa längs med kanten av gräsmattan närmast

eluttaget så att kabeln ligger på gräsmatten som du
redan har klippt.

2. Klipp gräset två gånger i veckan under den period då
gräset växer. Gräsmattan tar skada om mer än en
tredjedel av längden klipps med en gång.

Överbelasta inte gräsklipparen
Att klippa högt tjockt gräs kan få motorhastigheten att gå
ner, och du kommer att höra en ändring i motorljudet.
Om motorhastigheten går ner kan du överbelasta din
gräsklippare, vilket kan orsaka skada.  Vid klippning i
högt tjockt gräs kommer en första klippning med
klipphöjden satt högre att hjälpa till att reducera
belastningen. Se klipphöjdsjustering.

Starta och stanna
Att starta din gräsklippare
1. Fäst förlängningssladden på baksidan av

kopplingsdosan.(J1)
2. Forma en ögla i sladden och för den genom

öppningen. (J2)
3. För att säkerställa, placera öglan över kroken och dra

sladden tillbaka genom  öppningen (J3).
4. Anslut kontakten till eluttaget och sätt på.
Kopplingsdosan har en lås-av-knapp (J4) för att
förhindra oavsiktlig start.

5. Tryck in och håll lås-av-knappen (J4) intryckt på
kopplingsdosan, krama sedan start/stopp-spakarna
mot det övre handtaget (J5).

6. Fortsätt att krama start/stopp-spaken mot det övre
handtaget och släpp lås-av-knappen (J6).

• OBS! Det finns två start/stopp-spakar. Vilken som kan
användas för att starta gräsklipparen.

1. Släpp trycket på start/stopp spaken.

Gräslåda full-fönstret
• Allteftersom gräslådan fylls, kommer gräset att synas

genom fönstret (K1).
• När fönstret/gräslådan är full är det dags att tömma

gräslådan.
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EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Undertecknade Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden, härmed intygar att, vid frakt från fabriken,
enheten indikerad nedan är i förenlighet med de harmoniserade EU-riktlinjerna, EU säkerhetsstandard och
produktspecifikationer. Detta intyg gäller inte längre om enheten modifieras utan vårt godkännande.
Beteckning:.......................Elektrisk roterande gräsklippare representerad av koden PM340E, PM = PowerMax, 
340 = Klippbredd, E = Elektrisk roterande gräsklippare 
Beteckning av typ(er):.......PM340E
CE-märkningsår................2011
EU-direktiv:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
Harmoniserad EN:
EN60335-1, EN60335-2-77, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Arbetsområdesrelaterade emissionskarakteristiska Nivå LpA enligt EN60335-2-77 givet i tabellen.

Vibrationsvärde avhw enligt EN ISO 20643 givet i tabellen.

Bullernivå LWA värden enligt 2000/14/EC givet i tabellen.
Konformitetsvärderingsprocedur.................. Annex VI
Underättat organ.......................................... Intertek, Cleeve Road

Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe  10/10/2011
Mike Bowden
Global R&D Director – Gå bakom
Hållare för tekniska dokument

Typ
Klippbredd (cm)
Varvtal på klippanordning (rpm)
Effekt (kW)
Uppmätt ljudeffekt LWA (dB(A))
Garanterad ljudeffekt LWA (dB(A))
Nivå LpA (dB(A))
Osäkerhet KpA(dB(A))
Vårde avhw (m/s2)
Oviss Kahw (m/s2)
Vikt. (Kg)

Garanti / service
GARDENA garanterar denna produkt under 2 år (med
början från inköpsdatumet).  Denna garanti täcker alla
allvarliga defekter hos enheten som kan visas vara på
grund av material eller tillverkningsfel.
Under garantin kommer vi antingen att byta enheten eller
reparera den utan kostnad om de följande förhållandena
föreligger:
• Enheten måste ha hanterats korrekt och i enlighet

med bruksanvisningen.
• Varken köparen eller en icke auktoriserad tredje part

har försökt reparera enheten.

Kniven är en nötningsdel och täcks inte av garantin.
Denna tillverkarens garanti påverkar inte användarens
existerande garantikrav gentemot
fackhandlaren/säljaren.
Om ett fel uppstår med din Powermax 34E gräsklippare,
returnera den felaktiga enheten tillsammans med en
kopia på kvittot och en beskrivning av felet, med betalt
porto till ett av GARDENA servicecentren listade på
baksidan av dessa instruktioner.

Miljöinformation
GARDENA produkter för användning utomhus tillverkas
enligt ett miljöstyrningssystem (ISO 14001) där vi, när så
är praktiskt möjligt, använder komponenter som tillverkas
enligt företagets metoder på ett sätt som tar hänsyn till
miljömässiga faktorer och med möjlighet för återvinning
när produkten ej längre är användbar.
• Förpackningen kan återvinnas och plastdelarna har

märkts (där så är praktiskt möjligt) för sortering för
återvinning.
• Man måste ta hänsyn till miljön när man gör sig av med

en produkt som ej längre är användbar.
• Om är nödvändigt, kontakta Din lokala myndighet för

information om hur Du skall göra dig av med
produkten.

Symbolen        på produkten eller dess förpackning
indikerar att denna produkt ej kan hantera som
hushållsavfall.  Den skall i stället överlämnas till
passande återvinningsstation för återvinning av elektrisk
och elektronisk utrustning.  Genom att se till att denna
produkt omhändertas ordentligt kan du hjälpa till att
motverka potentiella negativa konsekvenser på miljö och
människor, vilka annars kan orsakas genom oriktig
avfallshantering av denna produkt.  För mer detaljerad
information om återvinning av denna produkt, kontakta
din kommun, din hushållsavfallsservice eller affären där
du köpte produkten.

PM340E
34

3800
1.4
92
96

84.4
2.5

1.87
1.5

10.9
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Deutschland / Germany
GARDENA GmbH
Central Service
Hans-Lorenser-Straße 40
D-89079 Ulm
Produktfragen:
(+49) 731 490-123
Reparaturen:
(+49) 731 490-290
service@gardena.com

Albania
EIG Sh.p.k - Rruga. Siri Kodra
Blloku i Magazinave
Frigoriferi Metalik Blu
4000 Tirana
Argentina
Husqvarna Argentina S.A.
Vera 745
(C1414AOO) Buenos Aires
Phone: (+54) 11 4858-5000
diego.poggi@ar.husqvarna.com
Australia
Husqvarna Australia Pty. Ltd.
Locked Bag 5
Central Coast BC, NSW 2252
Phone: (+ 61) (0) 2 4352 7400
customer.service
husqvarna.com.au
Austria / Österreich
Husqvarna Austria GmbH
Consumer Products
Industriezeile 36 
4010 Linz
Tel. : (+43) 732 77 01 01- 90
consumer.service@husqvarna.at
Belgium
GARDENA Belgium NV/SA
Sterrebeekstraat 163
1930 Zaventem
Phone: (+32) 2 7 20 92 12
Mail: info@gardena.be
Bosnia / Herzegovina
SILK TRADE d.o.o.
Industrijska zona Bukva bb
74260 Tešanj
Brazil
Palash Comércio e
Importação Ltda.
Rua São João do Araguaia, 338
– Jardim Califórnia –
Barueri – SP - Brasil –
CEP 06409-060
Phone: (+55) 11 4198-9777
eduardo@palash.com.br
Bulgaria
Хускварна България ЕООД
Бул. „Андрей Ляпчев” Nº 72
1799 София
Тел.: (+359) 02/9753076
www.husqvarna.bg
Canada / USA
GARDENA Canada Ltd.
100 Summerlea Road
Brampton, Ontario L6T 4X3
Phone: (+1) 905 792 93 30
info@gardenacanada.com
Chile
Antonio Martinic y Cia Ltda.
Cassillas 272
Centro de Cassillas
Santiago de Chile
Phone: (+56) 2 20 10 708
garfar_cl@yahoo.com
Costa Rica
Compania Exim
Euroiberoamericana S.A.
Los Colegios, Moravia,
200 metros al Sur del Colegio
Saint Francis - San José
Phone: (+506) 297 68 83
exim_euro@racsa.co.cr

Croatia
SILK ADRIA d.o.o.
Josipa Lončara 3
10090 Zagreb
Phone: (+385) 1 3794 580
silk.adria@zg.t-com.hr
Cypru
FARMOKIPIKI LTD
P.O. Box 7098
74, Digeni Akrita Ave.
1641 Nicosia
Phone: (+357) 22 75 47 62
condam@spidernet.com.cy
Czech Republic /Slovak Republic
Husqvarna Česko s.r.o.
odštěpný zбvod GARDENA
Tuřanka 1222 /115
627 00 Brno
Phone: (+420) 548 217 777
gardena@gardenabrno.cz
Denmark
GARDENA / Husqvarna
Consumer Outdoor Products
Salgsafdelning Danmark
Box 9003
S-200 39 Malmö
info@gardena.dk
Estonia
Husqvarna Eesti OÜ
Consumer Outdoor Products
Kesk tee 10, Aaviku küla
Rae vald, Harju maakond
75305 Estoni
kontakt.etj@husqvarna.ee
Finland
Oy Husqvarna Ab
Consumer Outdoor Products
Lautatarhankatu 8 B / PL 3
00581 HELSINKI
info@gardena.fi
France
GARDENA France
Immeuble Exposial
9 -11 allée des Pierres Mayettes
ZAC des Barbanniers, B.P. 99
-F- 92232 GENNEVILLIERS
cedex
Tél. (+33) 01 40 85 30 40
service.consommateurs@
gardena.fr
Great Britain
Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
County Durham, DL5 6UP
info.gardena@husqvarna.co.uk
Greece
HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Υπ /μα Ηφαίστυ 33Α
Βι. Πε. Κρωπίυ
194 00 Κρωπί Αττικής
V.A.T. EL094094640
Phone: (+30) 210 66 20 225
info@husqvarna-consumer.gr
Hungary
Husqvarna Magyarország Kft.
Ezred u. 1- 3
1044 Budapest
Phone: (+36) 80 20 40 33
gardena@gardena.hu
Iceland
Ó. Johnson & Kaaber
Tunguhalsi 1, 110 Reykjavik
ooj@ojk.is
Ireland
McLoughlin’s RS
Unit 5,
Northern Cross Business Park
North Road, Finglas
Dublin 11

Italy
GARDENA Italia S.p.A.
Via Santa Vecchia 15
23868 VALMADRERA (LC)
Phone: (+39) 0341.203.111
info@gardenaitalia.it
Japan
KAKUICHI Co. Ltd.
Sumitomo Realty &
Development Kojimachi
BLDG., 8F, 5-1 Nibanncyo,
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0084
Phone: (+81) 33 264 4721
m_ishihara@kaku-ichi.co.jp
Latvia
Husqvarna Latvija
Consumer Outdoor Products
Bakužu iela 6
LV-1024 Riga
info@husqvarna.lv
Lithuania
UAB Husqvarna Lietuva
Consumer Outdoor Products
Ateities pl. 77C
LT-52104 Kaunas
centras@husqvarna.lt
Luxembourg
Magasins Jules Neuberg
39, rue Jacques Stas
Luxembourg-Gasperich 2549
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010
Phone: (+352) 40 14 01
api@neuberg.lu
Netherlands
GARDENA Nederland B.V.
Postbus 50176
1305 AD ALMERE
Phone: (+31) 36 521 00 00
info@gardena.nl
Neth. Antilles
Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196
P.O. Box 8200, Curaçao
Phone: (+599) 9 767 66 55
pgm@jonka.com
New Zealand
Husqvarna New Zealand Ltd.
PO Box 76437
Manukau City 2241
Phone: (+64) (0) 9 9202410
support.nz@husqvarna.co.nz
Norway
GARDENA / Husqvarna
Consumer Outdoor Products
Salgskontor Norge
Kleverveien 6
1540 Vestby
info@gardena.no
Poland
Husqvarna Poland Spółka z o.o.
ul. Wysockiego 15 b
03-371 Warszawa
Oddział w Szymanowie
Szymanów 9 d
05-532 Baniocha
Phone: (+48) 22 727 56 90
gardena@gardena.pl
Portugal
GARDENA Portugal Lda.
Sintra Business Park
Edifício 1, Fracção 0-G
2710-089 Sintra
Phone: (+351) 21 922 85 30
info@gardena.pt
Romania
Madex International Srl
Soseaua Odaii 117- 123,
RO 013603, Bucureєti, S1
Phone: (+40) 21 352.76.03
madex@ines.ro

Russia
ООО „Хускварна“
141400, Московская обл.,
г. Химки,
улица Ленинградская,
владение 39,
Химки Бизнес Парк,
Здание II, 4 этаж.
Serbia
Domel d.o.o.
Savski nasip 7
11070 Novi Beograd
Phone: (+381) 11 2772 204
miroslav.jejina@domel.co.yu
Singapore
Hy-Ray PRIVATE LIMITED
40 Jalan Pemimpin
#02-08 Tat Ann Building
Singapore 577185
Phone: (+65) 6253 2277
shiying@hyray.com.sg
Slovenia
GARDENA d.o.o.
Brodiљиe 15
1236 Trzin
Phone: (+386) 1 580 93 32
servis@gardena.si
South Africa
GARDENA 
South Africa (Pty.) Ltd.
P.O. Box 11534
Vorna Valley 1686
Phone: (+27) 11 315 02 23
sales@gardena.co.za
Spain
GARDENA IBÉRICA S.L.U.
C/ Basauri, nº 6
La Florida
28023 Madrid
Phone: (+34) 91 708 05 00
atencioncliente@gardena.es
Sweden
GARDENA / Husqvarna
Consumer Outdoor Products
Försäljningskontor Sverige
Box 9003
200 39 Malmö
info@gardena.se
Switzerland / Schweiz
Husqvarna Schweiz AG
Consumer Products
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Phone: (+ 41) (0) 848 800 464
info@gardena.ch
Turkey
GARDENA Dost Diş Ticaret
Mümessillik A.Ş.
Sanayi Çad. Adil Sokak
No: 1/B Kartal
34873 Istanbul
Phone: (+90) 216 38 93 939
info@gardena-dost.com.tr
Ukraine / Україна
ТОВ «Хусварна Україна»
вул. Васильківська, 34,
офіс 204-г
03022, Київ
Тел. (+38) 044 498 39 02
info@gardena.ua

4031-20.960.01 / 1011
Husqvarna AB
561 82
Huskvarna
Sweden

5780999-01




