
1 (2) 
 
 

Hej! 

 

Vi har fått en ny trimmer i Bod 4, de gemensamma verktygen – En Husqvarna 115iL 

 

Det blev nödvändigt att ta denna kostnad, eftersom batteriet/laddaren har slutat fungera för Ryobi-

trimmern och antalet trimmer har minskat drastiskt pga. att dessa har gått sönder av oviss anledning. 

 

Den nya trimmern har blivit utsedd som ”Bäst i Test” i inte mindre än 4 tester för år 2019. Trimmern 

är väldigt lätt att använda och är tystgående när man kör på ekonomifart.   

 

      
 

Det är nu väsentligt att trimmer och batteri samt laddare behandlas med största försiktighet och att 

vi tar väl vara på dessa resurser så att vi får behålla dom länge. 

 

Se denna instruktionsfilm, som visar hur lätt den nya trimmern är att sköta och hantera;  

https://www.youtube.com/watch?v=pOy_eSFRu6k 

 

 

KÖR IN HELT SLUT PÅ BATTERIET utan ladda om det INNAN det är helt tömt. Kolla här hur mycket 

laddning som finns kvar: 

 

      
Huqvarna trimmer Black & Decker trimmer 

 

(Enligt test är uppmätt batteritid för Husqvarna 115iL = 36 min om man kör på max och 48 min om 

man kör på ”eko”. Full laddningstid från 0% till 100% = ca 1 tim 10 min.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pOy_eSFRu6k
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Batterierna ska ALLTID sättas på laddning efter avslutad trimmning. 

Använd timern. 

OBS! Timern får INTE tas bort från eluttaget. Timern är en säkerhetsanordning samt begränsar el-

användningen. 

 

Trimmern ska ALLTID göras ren efter användandet. Det är oerhört lätt att borsta ur ansamlingen av 

gräsklipp som samlas under kåpan. Det finns borstar i det gemensamma utrymmet i Bod 4, för 

ändamålet. Gräsklippet utgör det bästa gödsel man kan få. Så ta gärna vara på det och lägg ut 

mellan dina grönsaksplantor eller ge bort det till någon annan odlare. 

 

OBS! Om man inte tar bort ansamlat gräsklipp i trimmern, så stelnar detta och blir hårt som packad 

lera med följd att det tar 100 gånger längre tid att ta bort det – i stället för 1 minut. Om man låter 

ansamlingen få växa efter flera trimnings-tillfällen, så lagras fasttorkat gräsklipp i trimmern som till 

slut inte kan användas. 

 

För de som ännu inte använt den tidigare inköpta Black & Decker trimmern kan man se hur den 

används på denna länk;  https://www.youtube.com/watch?v=xNBxrTm2C5U 

 

Vi önskar att alla ska få stor glädje av den nya trimmern 

 

Styrelsen 
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https://www.youtube.com/watch?v=xNBxrTm2C5U

