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Kundeservice og brugerrådgivning
www.bosch-garden.com
Det 10-cifrede typenummer på haveværktøjets typeskilt skal 
altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller 
oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Transport
De indeholdte Li-Ion-akkuer overholder bestemmelserne om 
farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren på of-
fentlig vej uden yderligere pålæg.
Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal særlige krav vedr. emballage og mærkning 
overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, før 
forsendelsesstykket forberedes.
Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilklæb åbne 
kontakter og indpak akkuen på en sådan måde, at den ikke 
kan bevæge sig i emballagen.
Følg venligst også eventuelle, videreførende, nationale for-
skrifter.

Bortskaffelse
Smid ikke haveværktøj, ladeaggregater og akkuer/batterier 
ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:

Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU 
skal affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE) og iht. det europæiske direktiv 
2006/66/EF skal defekte eller opbrugte ak-
kuer/batterier indsamles separat og genbru-
ges iht. gældende miljøforskrifter.

Akkuer/batterier:
Li-Ion:
Følg venligst henvisninger i afsnit „Trans-
port“.

Ret til ændringer forbeholdes.

Svenska
Säkerhetsanvisningar
Obs! Läs noggrant igenom anvisning-
arna. Gör dig förtrogen med träd-
gårdsredskapets manöverorgan och 
dess korrekta användning. Förvara 
bruksanvisningen för senare behov.
Förklaring till bildsymbolerna

Allmän varning för riskmoment.

Läs noga igenom bruksanvis-
ningen.

Se till att personer som står i 
närheten inte skadas av föremål 
som eventuellt slungas ut.
Varning: Håll ett betryggande 
avstånd från trädgårdsredska-
pet när det är igång.

Akku-kontrollampe  lyser hele tiden
Opladning er ikke mulig

Akku er ikke sat (rigtigt) i Sæt akku korrekt på ladeaggregat

Akkukontakter er snavset Rengør akkukontakter; f.eks. ved at sæt-
te akkuen i og tage den ud flere gange el-
ler erstatte den

Akku defekt Skift akkuen

Akku-ladeindikator  lyser ikke Ladeaggregatets netstik er ikke sat (rig-
tigt) i

Sæt netstikket (helt) ind i stikdåsen

Stikdåse, netkabel eller ladeaggregat er 
defekt

Kontrollér netspændingen, lad evt. lade-
aggregatet blive kontrolleret af en auto-
riseret servicecenter for Bosch-el-værk-
tøj

Symptom Mulig årsag Afhjælpning
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Gäller inte.

Ta bort batterierna innan 
inställnings- eller rengöringsar-
beten utförs på trädgårdsred-

skapet eller när trädgårdsredskapet är 
utan uppsikt en längre tid.

Bär hörselskydd och skydds-
glasögon.

Använd inte trimmern vid regn 
och låt den inte heller stå ute i 
regn.

Se till att personer som står i närheten 
inte skadas av föremål som eventuellt 
slungas ut.
Varning: Håll ett betryggande avstånd 
från trädgårdsredskapet när det är 
igång.
Användning

Trädgårdsredskapet får inte använ-
das av person (inklusive barn) med 
begränsad fysisk, sensorisk eller psy-
kisk förmåga och/eller som saknar 
den erfarenhet och kunskap som 
krävs för hantering. Undantag görs 
om personen övervakas av en ansva-
rig person som kan undervisa i träd-
gårdsredskapets användning.
Barn bör övervakas för att säkerställa 
att de inte leker med trädgårdsred-
skapet.
Trimmern får aldrig användas av barn 
eller personer som inte är förtrogna 

med bruksanvisningen. Nationella 
föreskrifter begränsar eventuellt tillå-
ten ålder för användning. När trim-
mern inte används ska den förvaras 
oåtkomlig för barn.
Trimmern får inte användas om kåpor 
och skyddsutrustningar saknas eller 
skadats eller om dessa monterats i fel 
läge.
Innan trädgårdsredskapet tas i bruk 
och efter eventuella slag kontrollera 
att det inte slitits eller skadats, låt vid 
behov repareras.
Använd inte trädgårdsredskapet när 
du är trött eller om du är påverkad av 
alkohol, droger eller mediciner.
Använd tjocka långbyxor, stadiga 
skor och handskar. Undvik alltid vida 
kläder, lösa smycken, korta byxor, 
sandaler och arbeta inte barfota. 
Bind upp långt hår över skuldrorna 
för att undvika att håret dras in av rör-
liga delar.
Under arbetet med trädgårdsred-
skapet använd skyddsglasögon 
och hörselskydd.
Se till att du står stadigt och håller 
balansen. Överansträng dig inte.
Använd aldrig trimmern när perso-
ner, speciellt då barn eller husdjur, 
uppehåller sig i närheten.
Användaren eller ägaren ansvarar för 
olyckor och skador som drabbar 
andra människor eller deras egen-
dom.
Vänta tills den roterande kniven stan-
nat fullständigt innan du griper tag i 
den. Kniven roterar en stund efter 
frånkoppling av motorn och kan då 
orsaka kroppsskada.

a.c.

d.c.
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Arbeta endast i dagsljus eller vid god 
belysning.
Vid dåligt väder, speciellt om åskvä-
der väntas, får trimmern inte använ-
das.
Om trimmern används i vått gräs 
minskar arbetseffekten.
Koppla från trimmern innan den 
transporteras från ett ställe till ett 
annat.
Koppla på trädgårdsredskapet först 
sedan händerna och fötterna är på 
betryggande avstånd från knivarna.
För inte händerna eller fötterna mot 
roterande skärelement.
Avlägsna batteriet före utbyte av 
kniv.
Använd aldrig skärelement i metall 
för denna trimmer.
Kontrollera och underhåll trimmern 
regelbundet.
Trimmern får repareras endast i en 
auktoriserad serviceverkstad.
Kontrollera att ventilationsöppning-
arna är fria och rena.
Avlägsna batteriet:
– alltid, när du lämnar trädgårdsred-

skapet utan uppsikt 
– innan kniven byts ut
– före rengöring eller om arbeten 

utförs på trimmern
Förvara trädgårdsredskapet på ett 
säkert och torrt ställe utom räckhåll 
för barn. Ställ inte upp andra föremål 
på trädgårdsredskapet.
Av säkerhetsskäl ska slitna eller ska-
dade delar bytas ut.
Kontrollera att reservdelarna är av 
Bosch-fabrikat.

Före start av trädgårdsredskapet 
kontrollera att alla tillhörande 
delar finns monterade. 

Anvisningar för korrekt hantering av 
batterimodulen

Kontrollera att trädgårdsredska-
pet är frånkopplat innan batteriet 
sätts in. Sätt inte in batteriet i ett 
inkopplat trädgårdsredskap detta 
kan leda till olyckor.
Använd endast Bosch batterier 
som är avsedda för trädgårdsred-
skapet. Om andra batterier används, 
finns risk för kroppsskada och brand.
Öppna inte batteriet. Detta kan leda 
till kortslutning.

Skydda batteriet mot hög 
värme som t. ex. längre solbe-
strålning, eld, vatten och fukt. 
Explosionsrisk föreligger.

Håll gem, mynt, nycklar, spikar, 
skruvar och andra små metallföre-
mål på avstånd från reservbatte-
rier för att undvika en bygling av 
kontakterna. En kortslutning av bat-
terimodulens kontakter kan leda till 
brännskador eller brand.
Om batteriet används på fel sätt 
finns risk för att vätska rinner ur 
batteriet. Undvik kontakt med 
vätskan. Vid oavsiktlig kontakt 
spola med vatten. Om vätska kom-
mer i kontakt med ögonen uppsök 
dessutom läkare. Batterivätskan 
kan medföra hudirritation och bränn-
skada.
I skadat eller felanvänt batteri kan 
ångor uppstå. Tillför friskluft och 
uppsök läkare vid åkommor. Ång-
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orna kan leda till irritation i andnings-
vägarna.
Ladda batterierna endast i de lad-
dare som tillverkaren rekommen-
derat. Om en laddare som är avsedd 
för en viss typ av batterier används 
för andra batterityper finns risk för 
brand.
Använd batteriet endast för pro-
dukter från Bosch. På så sätt skyd-
das batteriet mot farlig överbelast-
ning.
Batteriet kan skadas av vassa före-
mål som t. ex. spikar eller skruv-
mejslar eller på grund av yttre 
påverkan. En intern kortslutning kan 
uppstå och rök, explosion eller över-
hettning kan förekomma hos batte-
riet.
Kortslut inte batterimodulen. 
Explosionsrisk föreligger.
Skydda batterimodulen mot fukt och 
vatten.
Batterimodulen får endast lagras 
inom ett temperaturområde mellan 
–20 °C och 50 °C. Låt därför inte 
batterimodulen t. ex. på sommaren 
ligga kvar i bilen.
Rengör vid tillfälle batterimodulens 
ventilationsöppningar med en mjuk, 
ren och torr pensel.

Säkerhetsanvisningar för laddare
Läs noga igenom alla säker-
hetsanvisningar och 
instruktioner. Fel som upp-
står till följd av att säkerhets-

anvisningarna och instruktionerna inte 
följts kan orsaka elstöt, brand och/eller 
allvarliga personskador.

Ta väl vara på säkerhetsanvisning-
arna.
Använd laddaren endast om du är för-
trogen med dess funktioner och utan 
inskränkning behärskar hanteringen 
eller om du fått de anvisningar för 
manövrering som krävs.

Denna laddare är inte avsedd för 
användning av barn eller personer 
med begränsad fysisk, sensorisk 
eller mental förmåga eller med 
bristande kunskap och erfarenhet. 
Denna laddare får användas av 
barn från 8 år och personer med 
begränsad fysisk, sensorisk eller 
mental förmåga eller med bris-
tande kunskap och erfarenhet om 
de övervakas av en person som 
ansvarar för deras säkerhet, eller 
som instruerar dem i säker hante-
ring av laddaren och gör att de för-
står riskerna. I annat fall föreligger 
fara för felanvändning och skador.
Håll barn under uppsikt vid 
användning, rengöring och under-
håll. På så sätt säkerställs att barn 
inte leker med laddaren.
Ladda bara uppladdningsbara 
Bosch li-jon-batterier från en kapa-
citet på 1,5 Ah (från 5 battericel-
ler). Batterispänningen måste 
passa till laddarens spänning. 
Ladda inga engångsbatterier. 
Annars föreligger brand- och explo-
sionsrisk.

Skydda laddaren mot regn 
och väta. Tränger vatten in i 
laddaren ökar risken för elek-
trisk stöt.
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Ladda endast lithiumjonbatterier 
från Bosch. Batterispänningen 
måste passa till laddarens spän-
ning. Annars föreligger brand- och 
explosionsrisk.
Håll laddaren ren. Förorening kan 
leda till elektrisk stöt.
Kontrollera laddare, kabel och 
stickkontakt före varje använd-
ning. En skadad laddare får inte 
användas. Du får själv aldrig öppna 
laddaren, låt den repareras av kva-
lificerad fackman och endast med 
originalreservdelar. Skadade lad-
dare, ledningar eller stickkontakter 
ökar risken för elektrisk stöt.
Använd inte laddaren på lättan-
tändligt underlag (t. ex. papper, 
textilier mm) resp. i brännbar 
omgivning. Vid laddningen värms 
laddaren upp vilket kan medföra 
brandrisk.
Täck inte över laddarens ventila-
tionsöppningar. Laddaren kan i 
annat fall överhettas och fungerar då 
inte längre korrekt.

Symboler
Symbolerna nedan är viktiga för att kunna läsa och förstå 
bruksanvisningen. Lägg symbolerna och deras betydelse på 
minnet. Korrekt tolkning av symbolerna bidrar till bättre och 
säkrare användning av trädgårdsredskapet.

Ändamålsenlig användning
Elredskapet är avsett för trimning av gräs och ogräs under 
buskar samt på slänter och vid kanter som inte kan nås med 
gräsklipparen.
Elredskapet kan användas vid en omgivningstemperatur mel-
lan 0 °C och 40 °C.

Tekniska data

Symbol Betydelse

Bär skyddshandskar

Rörelseriktning

Reaktionsriktning

Vikt

Inkoppling

Urkoppling

Tillåten hantering

Förbjuden handling

Hörbart ljud

Tillbehör/reservdelar

CLICK!

Grästrimmer ART 23-18 LI ART 23-18 LI+ ART 26-18 LI ART 26-18 LI+

Produktnummer 3 600 HA5 C.. 3 600 HA5 C.. 3 600 HA5 E.. 3 600 HA5 E..

Tomgångsvarvtal min-1 7000/8000 7000/8000 7000/8000 7000/8000

Ställbart handtag

Klippdiameter cm 23 23 26 26

Vikt enligt EPTA-Procedure 
01/2003 kg 2,3 2,5 2,4 2,6

Batteri Li-jon Li-jon Li-jon Li-jon

Produktnummer
– 1,5 Ah
– 2,0 Ah
– 2,5 Ah

2 607 336 207
2 607 336 921
2 607 337 199

2 607 336 207
2 607 336 921
2 607 337 199

2 607 336 207
2 607 336 921
2 607 337 199

2 607 336 207
2 607 336 921
2 607 337 199
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Märkspänning V= 18 18 18 18

Kapacitet
– 2 607 336 207
– 2 607 336 921
– 2 607 337 199

Ah
Ah
Ah

1,5
2,0
2,5

1,5
2,0
2,5

1,5
2,0
2,5

1,5
2,0
2,5

Antal battericeller
– 2 607 336 207
– 2 607 336 921
– 2 607 337 199

5
5
5

5
5
5

5
5
5

5
5
5

Laddare AL 1830 CV AL 1830 CV AL 1830 CV AL 1830 CV

Produktnummer EU
UK
AU

2 607 225 965
2 607 225 967
2 607 225 969

2 607 225 965
2 607 225 967
2 607 225 969

2 607 225 965
2 607 225 967
2 607 225 969

2 607 225 965
2 607 225 967
2 607 225 969

Laddningsström A 3,0 3,0 3,0 3,0

Tillåtet temperaturområde för 
laddning °C 0– 45 0 – 45 0 – 45 0 – 45

Laddningstid (batteriet urladdat)
– 1,5 Ah
– 2,0 Ah
– 2,5 Ah

min
min
min

33
45
60

33
45
60

33
45
60

33
45
60

Vikt enligt EPTA-Procedure 
01/2003 kg 0,4 0,4 0,4 0,4

Skyddsklass  / II /II /II /II

Laddare AL 2215 CV AL 2215 CV AL 2215 CV AL 2215 CV

Produktnummer EU
UK

AUS

2 607 225 471
2 607 225 473
2 609 225 475

2 607 225 471
2 607 225 473
2 609 225 475

2 607 225 471
2 607 225 473
2 609 225 475

2 607 225 471
2 607 225 473
2 609 225 475

Laddningsström A 1,5 1,5 1,5 1,5

Tillåtet temperaturområde för 
laddning °C 0 – 45 0 – 45 0 – 45 0 – 45

Laddningstid vid batterikapaci-
tet, ca.
– 1,5 Ah
– 2,0 Ah

min
min

63
85

63
85

63
85

63
85

Vikt enligt EPTA-Procedure 
01/2003 kg 0,4 0,4 0,4 0,4

Skyddsklass /II /II /II /II

Laddare AL 2204 CV AL 2204 CV AL 2204 CV AL 2204 CV

Produktnummer EU
UK
AU

2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277

2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277

2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277

2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277

Laddningsström A 0,43 0,43 0,43 0,43

Tillåtet temperaturområde för 
laddning °C 0– 45 0 – 45 0 – 45 0 – 45

Laddningstid (batteriet urladdat)
– 1,5 Ah
– 2,0 Ah

min
min

207
290

207
290

207
290

207
290

Grästrimmer ART 23-18 LI ART 23-18 LI+ ART 26-18 LI ART 26-18 LI+
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Buller-/vibrationsdata

Försäkran om överensstämmelse

Produktkategori: 33
Nämnd provningsanstalt:
TÜV Rheinland Intercert Kft., Hungary Nr. 1008
Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG, 
2000/14/EG) fås från:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-PA2
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 21.09.2015

Vikt enligt EPTA-Procedure 
01/2003 kg 0,7 0,7 0,7 0,7

Skyddsklass  / II /II /II /II

Serienummer se dataskylten på trädgårdsredskapet

Grästrimmer ART 23-18 LI ART 23-18 LI+ ART 26-18 LI ART 26-18 LI+

Bullernivåvärde förmedlas enligt 
EN 50636-2-91.

ART 23-18 LI ART 23-18 LI+ ART 26-18 LI ART 26-18 LI+

3 600 ... HA5 C.. HA5 C.. HA5 E.. HA5 E..

Verktygets A-vägda ljudnivå är i 
typiska fall:
ljudtrycksnivå
ljudeffektnivå
onoggrannhet K
Använd hörselskydd!

dB(A)
dB(A)

dB

64
85
=3

64
85
=3

67
88
=3

67
88
=3

Totala vibrationsemissionsvärden 
ah (vektorsumma ur tre riktningar) 
och osäkerhet K framtagna enligt 
EN 50636-2-91:
Vibrationsemissionsvärde ah
osäkerhet K

m/s2

m/s2
< 2,5
=1,5

< 2,5
=1,5

< 2,5
=1,5

< 2,5
=1,5

ART 23-18 LI ART 23-18 LI+ ART 26-18 LI ART 26-18 LI+

3 600 ... HA5 C.. HA5 C.. HA5 E.. HA5 E..

Vi försäkrar under exklusivt ansvar att pro-
dukten som beskrivs i ”Tekniska data” över-
ensstämmer med alla bestämmelser i direk-
tiven till 19 april 2016: 2006/95/EG, från 
20 april 2016: 2014/35/EU, 2011/65/EU, 
till 19 april 2016: 2004/108/EG, från 
20 april 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EG, 
2000/14/EG samt deras ändringar och med 
följande standard: EN 60335-1, 
EN 50636-2-91 (Sladdlöst eldon), 
EN 60335-1, EN 60335-2-29 (batterilad-
dare).
2000/14/EG: Garanterad ljudeffektnivå:
Bedömningsmetod för överensstämmelse 
enligt bilaga VI.

dB(A) 88 88 91 91

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
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Montering och drift

Driftstart
För din säkerhet

Obs! Stäng av trädgårdsredskapet och ta bort batteri-
modulen innan inställnings- eller rengöringsarbeten 
utförs.
Efter frånkoppling av den sladdlösa grästrimmern rote-
rar kniven ännu några sekunder. Vänta tills 
motorn/kniven stannat innan nystart sker. 
Koppla inte från och på i korta intervaller.
Vi rekommenderar att endast använda knivar som 
Bosch godkänt. Om andra knivar används kan resulta-
tet avvika.

Batteriets laddning
Använd inte en laddare av annat fabrikat. Den medleve-
rerade laddaren är anpassad till i trädgårdsredskapet mon-
terat li-jonbatteri.
Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkällans 
spänning överensstämmer med uppgifterna på laddarens 
typskylt. Laddare märkta med 230 V kan även anslutas till 
220 V.

Batterimodulen är försedd med en temperaturövervakning 
som endast tillåter uppladdning inom ett temperaturområde 
mellan 0 °C och 45 °C. Härvid uppnår batterimodulen en lång 
livslängd.
Anvisning: Batteriet levereras ofullständigt uppladdat. För 
full effekt ska batteriet före första användningen laddas upp i 
laddaren.

Litiumjonbatteriet kan när som helst laddas upp eftersom 
detta inte påverkar livslängden. Batteriet skadas inte om 
laddning avbryts.
Litiumjonbatteriet skyddas mot djupurladdning med ”Electro-
nic Cell Protection (ECP)”. Vid urladdat batteri kopplar 
skyddskopplingen från trädgårdsredskapet: Trädgårdsred-
skapet fungerar inte längre.

Tryck inte på strömställaren efter det träd-
gårdsredskapet automatiskt kopplats från. 
Risk finns för att batterimodulen skadas.

Laddning
Laddningen startar när stickproppen anslutits till vägguttaget 
och batterimodulen  placerats i laddningsschaktet .
Den intelligenta laddningsmetoden registrerar automatiskt 
batterimodulens laddningstillstånd och laddar i relation till 
batteriets temperatur och spänning med optimal laddström.
Härvid skonas batteriet samtidigt som det alltid är fulladdat 
när det sitter kvar i laddaren.

Indikeringselementens betydelse

Blinkande ljus (snabbt) grön batteriladdnings-
visning 

Snabbladdningen signaleras med snabba 
blinkningar hos den gröna batteriladdnings-
visningen .

Anvisning: Snabbladdning är endast möjlig när batterimodu-
lens temperatur ligger inom tillåtet temperaturområde, se 
avsnitt ”Tekniska data”.

Blinkande ljus (långsamt) grön batteriladdnings-
visning 

Vid en laddningsnivå på batteriet på 80% blin-
kar den gröna batteriladdningsvisningen  lång-
samt.

Batteriet kan tas ut och användas omedelbart.

Laddningsindikatorn lyser med konstant grönt 
ljus 

Den konstant tända gröna batteriladdnings-
indikatorn  signalerar att batterimodulen är 
fullständigt uppladdad.

Om batterimodulen inte är insatt signalerar konstant ljus i 
laddningsindikatorn  att nätsladden är ansluten till väggutta-
get och att laddaren är klar för användning.

Laddningsindikatorn lyser med konstant rött ljus 
Den konstant tända röda batteriladdningsin-
dikatorn  signalerar att batterimodulens tem-

peratur ligger utanför tillåtet laddtemperaturområde, se 
avsnitt ”Tekniska data”. När tillåtet temperaturområde upp-
nås, kopplar laddaren automatiskt om till snabbladdning.
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Blinkande röd batteriladdningsindikator 
Den blinkande röda batteriladdningsindika-
torn  signaliserar en annan störning under ladd-
ning, se avsnitt ”Felsökning”.

Anvisningar för laddning
Vid kontinuerliga resp. efter varandra upprepade laddnings-
cykler utan avbrott kan laddaren bli varm. Detta är utan bety-
delse och är inte ett tecken på att laddaren har en teknisk defekt.
Är brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det på 
att batterierna är förbrukade och måste bytas mot nya.

Felsökning

Kundtjänst och användarrådgivning
www.bosch-garden.com
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställningar 
produktnumret som består av 10 siffror och som finns på 
trädgårdsredskapets typskylt.

Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Transport
De litiumjonbatterier som ingår är underkastade kraven för 
farligt gods. Användaren kan utan ytterligare förpliktelser 
transportera batterierna på allmän väg.
Vid transport genom tredje person (t. ex. flygfrakt eller spedi-
tion) ska speciella villkor för förpackning och märkning beak-
tas. I detta fall bör vid förberedelse av transport en expert för 
farligt gods konsulteras.
Batterier får försändas endast om höljet är oskadat. Tejpa 
öppna kontakter och förpacka batteriet så att det inte kan 
röras i förpackningen.
Beakta även tillämpliga nationella föreskrifter.

d.c.

Symptom Möjlig orsak Åtgärd

Skyddsskärmen kan inte dras över skär-
tallriken

Felaktig montering Ta bort skärtallriken och montera 
skyddsskärmen på nytt

Grästrimmern fungerar inte Batterimodulen är urladdad Vid laddning av batterimodulen följ 
anvisningarna

Sekundärbatteriet för kallt/hett Värm/kyl sekundärbatteriet

Grästrimmern går med avbrott Trädgårdsredskapets inre kablar 
defekta

Uppsök kundservicen

Strömställaren defekt Uppsök kundservicen

Trädgårdsredskapet är överbelastat För högt gräs Klipp i steg

Trädgårdsredskapet klipper inte Kniven skadad Byte av knivar

Förstärkta vibrationer Kniven skadad Byte av knivar

Laddningsindikatorn  lyser kontinuerligt
Laddning inte möjlig

Batterimodulen inte (korrekt) insatt Sätt upp batterimodulen korrekt på lad-
daren

Batterikontakterna är förorenade Rengör kontakterna t. ex. genom att 
upprepade gånger sätta in och ta ut bat-
terimodulen, eller byt batterimodulen 
vid behov

Batteriet är defekt Ersätt batterimodulen

Laddningsindikeringen  lyser inte Laddarens stickpropp är inte (korrekt) 
kopplad

Anslut stickproppen korrekt i väggutta-
get

Vägguttaget, nätsladden eller laddaren 
är defekt

Kontrollera nätspänningen, låt vid behov 
en auktoriserad serviceverkstad för 
Bosch el-verktyg kontrollera laddaren
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F 016 800 178

F 016 800 371
ART 23-18 LI/ART 23-18 LI+

F 016 800 372
ART 26-18 LI/ART 26-18 LI+

1 600 A00 5B3 (EU)
1 600 A00 5B4 (UK)
1 600 A00 5B5 (AUS)

1 600 Z00 000
(1,5 Ah)
1 600 Z00 03U
(2,0 Ah)
1 600 A00 5B0
(2,5 Ah)

F 016 800 292

F 016 800 386
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