
 

Instruktioner för elgräsklippare 
Gräsklipparen drivs av el som lagras i batteriet. Om inte batteriet laddas kan man inte 
använda gräsklipparen så passa på att ladda det ena batteriet medan du klipper med det 
andra. Då kan du byta batteri om det du använder tar slut alternativt kan den som kommer 
efter dig börja klippa direkt utan att behöva vänta på att batteriet ska laddas. 
 
Man kommer åt batteriet i gräsklipparen genom att öppna luckan på höger sida om den gula 
plastkåpan, sett bakifrån -från handtaget. Innanför finns en gul spak, tryck på den så 
kommer batteriet ut. 

Så här klipper du 
1. Kolla att det andra batteriet är laddat (tryck på knappen på batteriet så ska tre lampor 

lysa, då är det fulladdat). Annars, ladda under tiden du klipper. 
2. Ställ in klipphöjden med den svarta spaken. Rekommerad klipphöjd är näst översta 

för att uppnå önskvärd mulchningseffekt och undvika att torka ut gräsmattorna. 
3. Starta klipparen genom att 

a. Trycka på “på -knappen” på handtaget 
b. Håll inne gul och svart paddel (dödmansgrepp), nu startar drivning 
c. Tryck igen på “på -knappen”, nu startar klippanordningen 
d. För att stanna drivningen släpper du den svarta paddeln, håll inne igen för att 

starta drivningen på nytt 
e. Snurra hjulet på handtaget för att justera hastigheten på drivningen 

4. Efter avslutad klippning sätt i det laddade batterier och ladda det andra batteriet som 
sedan placeras i boden 

Så här laddar du 
1. Sätt laddarens elkontakt i ett eluttag 
2. Putta i batteriet i laddaren som på bilden 
3. Indikatorlampan på laddaren blinkar så länge batteriet laddas, när lampan lyser utan 

att blinka är batteriet färdigladdat 
4. Ta ur batteriet och laddarens elkontakt 

Mer information 
Om du vill veta mer om gräsklipparen eller dess tillbehör kan du börja med att läsa 
instruktionsboken som finns i boden. Finns inte svaret där kan du vända dig till Stiga direkt 
eller någon i styrelsen som kanske har svar på din fråga. 
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