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Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din 
nye hækkeklipper, beder vi dig gennemlæse 
denne brugsanvisning, før du tager 
hækkeklipperen i brug.

Vi anbefaler dig desuden at gemme 
brugsanvisningen, hvis du senere skulle 
få brug for at genopfriske din viden om 
hækkeklipperens funktioner.

Tekniske data

Motor: 1 cylindret, 2-takt

Motorstørrelse: 25 cm3

Motoreff ekt: 0,7 kW

Brændstof:  Olieblandet benzin, 1:40 (2,5%)
 (bland 125 ml totaktsolie og 
 5 liter blyfri benzin)

Maks. skærebredde:  55 cm

Maks. grentykkelse: Ø28 mm

Tørvægt: 6 kg

Brændstoftankkapacitet:  300 cm3

Maksimal hastighed: 10.500 o/min

Tomgangshastighed: 3.050 +/- 350 o/min

Bageste håndtag kan indstilles i vinklerne 
-90°, 0° og +90° i forhold til lodret

Medfølgende tilbehør: 1 ringgaff elnøgle, 
1 skruetrækker, 1 beholder til blanding 
af brændstof og 1 beskyttelseskappe til 
sværdet

Lydtryk, LPA: 90,9 dB(A), Kpa: 3 dB(A)

Lydeff ekt, LWALydeff ekt, LWALydeff ekt, L : 103,2 dB(A), Kpa: 3 dB(A)

Vibration, for: 2,92 m/s2 (K=1,5 m/s2)

Vibration:, bag 3,37 m/s2 (K=1,5 m/s2)

HÆKKEKLIPPER MED BENZINMOTOR
Om vibrationsværdien
Tabellen viser, hvor lang tid man 
dagligt må udsætttes for vibration, hvis 
vibrationsbelastningen på 2,5 m/s2 ikke skal 
overskrides:

Vibration Maksimal tid

2,5 m/s2 8 timer

3,5 m/s2 4 timer

5,0 m/s2 2 timer

7,0 m/s2 1 time

10,0 m/s2 30 minutter

Særlige sikkerhedsforskrifter

Sikkerhedsforskrifter ved brug af 
hækkeklipperen
Sørg altid for at bære passende personlige 
værnemidler, når du arbejder med 
hækkeklipperen: 

• Sikkerhedsbukser med skæreværn 
fremstillet og godkendt iht. EN381-5.

• Sikkerhedssko med snitbeskyttelse 
fremstillet og godkendt iht. 
EN17250:2004.

• Sikkerhedshjelm fremstillet og godkendt 
iht. EN397.

• Beskyttelsesbriller fremstillet og 
godkendt iht. EN166.

• Høreværn fremstillet og godkendt iht. 
EN352.

• Beskyttelseshandsker, som er beregnet til 
skovarbejde.
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Kraftige beskyttelseshandsker kan nedsætte 
vibrationer i hænderne. Hold regelmæssigt 
pauser i arbejdet med hækkeklipperen. 

Overskrid ikke den maksimale brugstid pr. 
dag i henhold til skemaet om vibration.

Personer under 18 år må ikke bruge 
hækkeklipperen.

Brugeren skal inden brug have læst 
brugsanvisningen, være grundigt instrueret 
i brug af hækkeklipperen og være vidende 
om de risici, der kan forekomme ved brug af 
hækkeklipperen.

Af hensyn til brugerens sikkerhed må der kun 
bruges originale reservedele ved reparation 
og vedligehold af hækkeklipperen.

Undlad af modi� cere hækkeklipperen på 
nogen måde!

Brug aldrig hækkeklipperen, hvis den ikke 
fungerer korrekt. 

Følg altid samtlige vedligeholdelses-
anvisninger for hækkeklipperen i afsnittet 
Vedligehold.

Start aldrig motoren, hvis luft� lteret ikke er 
monteret, eller hvis lyddæmperen er defekt. 

Stands omgående motoren, hvis der opstår 
motorproblemer.

Sluk motoren, og fj ern kablet fra tændrøret, 
inden du fj erner fastklemte genstande 
fra skæret, og inden rengøring eller 
vedligeholdelse af hækkeklipperen.

Brug altid beskyttelseshandsker, når du 
håndterer skæret. Hold skæret på afstand af 
krop, hænder og � ngre, mens det kører.

Skæret må ikke røre ved noget, når motoren 
startes.

Hold aldrig hækkeklipperen i hånden, når du 
starter den. Hvis skæret rammer dig, kan du 
komme alvorligt til skade.

Gå aldrig med hækkeklipperen, mens skæret 
kører. 

Læg aldrig hækkeklipperen fra dig, hvis den 
ikke er standset helt. Skæret fortsætter med 
at køre et kort øjeblik, efter at du slipper 
gashåndtaget.

Hold altid hækkeklipperen med begge 
hænder i det forreste håndtag og 
håndgrebet, når den er i brug.

Lad ikke andre personer eller dyr komme 
tættere end 3 meter på hækkeklipperen, 
mens den kører.

Vær opmærksom på, at hækkeklipperen kan 
ryste kraftigt eller slå tilbage, hvis skæret 
rammer hårde genstande.

Brug ikke hækkeklipperen til at klippe andet 
end hække.

Pas på, at du ikke ved et uheld kommer til 
at klippe elledninger, telefonkabler eller 
lignende over, og sørg altid for, at der ikke er 
mennesker eller dyr i nærheden af skæret, 
når hækkeklipperen startes eller er i brug.

Sæt altid beskyttelseskappen på 
skæret ved transport eller opbevaring 
af hækkeklipperen. Fastgør altid 
hækkeklipperen under transport, så den 
ikke kan bevæge sig og forårsage skade på 
personer og ting.

Sørg for, at hækkeklipperen ikke lækker 
brændstof under transport eller ved 
opbevaring.

Rengør altid hækkeklipperen inden 
opbevaring.

Vær opmærksom på, at støjen fra 
hækkeklipperen kan forhindre dig i at høre 
advarsler og lignende. Vær opmærksom 
på dine omgivelser, mens du bruger 
hækkeklipperen.
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Sikkerhedsforskrifter ved håndtering af 
brændstof
Motoren kører på olieblandet benzin 
1:40. Fyld derfor aldrig ren benzin, diesel, 
petroleum eller lignende i tanken. Bland kun 
totaktsolie til havemaskiner i benzinen. 

Bland brændstoff et i den medfølgende 
beholder. Sørg for, at benzinen og olien er 
blandet grundigt inden påfyldning.

Sørg for tilstrækkelig ventilation, når du 
blander og påfylder brændstof.

Påfyld aldrig brændstof, mens motoren kører 
eller er varm, da det kan medføre brandfare. 
Vent altid, indtil den er kølet af.

Rygning og brug af åben ild under 
påfyldning af brændstof og brug af 
hækkeklipperen er forbudt.

Påfyld aldrig brændstof i lukkede rum. 

Påfyldning af brændstof skal ske udendørs. 

Påfyld ikke for meget brændstof, da det 
medfører brandfare.

Aftør eventuelt spildt brændstof med en tør 
klud efter brændstofpåfyldning.

Kontrollér, at brændstofdækslet slutter 
tæt, da brændsto� ækager kan medføre 
brandfare.

Efter påfyldning skal hækkeklipperen 
startes i en afstand af mindst 3 meter fra 
brændstofbeholderen og påfyldningsstedet.

Brændstoff et skal opbevares utilgængeligt 
for børn i en tydeligt mærket og godkendt 
beholder.

Sikkerhedsforskrifter ved 
anvendelsesområde
Hækkeklipperen må kun bruges udendørs. 

Udstødningsgasserne indeholder kulilte 
og kulbrinte, der er livsfarlige for både 
mennesker og dyr, hvis de indåndes.

Brug ikke hækkeklipperen i kraftig blæst eller 
nedbør eller ved dårlig sigtbarhed.

Brug kun hækkeklipperen i dagslys.

Brug aldrig hækkeklipperen stående på en 
stige eller lignende. Sørg altid for at stå fast 
og sikkert på jorden.

Hold øje med underlaget, når du bruger 
hækkeklipperen. Hækaff ald på jorden udgør 
en sikkerhedsrisiko, hvis du snubler over det 
under arbejdet.

Motorens dele bliver varme under 
brug. Undgå at berøre dem, og lad ikke 
hækkeklipperen ligge på letantændeligt 
materiale (tørt græs, visne blade etc.), så 
længe motoren er varm.

Opbevar brændbare materialer på sikker 
afstand af motoren, da udstødningsgasserne 
er meget varme og kan antænde 
materialerne.

Risici for personskade
Ved brug af hækkeklipperen skal du være 
særligt opmærksom på følgende risici:

• Kontakt med uafskærmet skær (risiko for 
snitsår og læsion)

• Uforudset pludselig bevægelse af skæret 
(risiko for snitsår og læsion)

• Bortslyngning af afklippet hæk (risiko for 
læsion og øjenskader)

• Indånding af brændstofdampe og 
udstødningsgasser (risiko for forgiftning 
og lungeskade)

• Hudkontakt med benzin og olie (risiko for 
allergi og kræft)

• Kontakt med varm lyddæmper (risiko for 
forbrænding)

• Støj (risiko for høreskader ved manglende 
brug af godkendt høreværn)
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Hækkeklipperens dele

1. Skær

2. Håndbeskytter

3. Forreste håndtag

4. Lyddæmper

5. Starthåndtag

6. Afbryderknap

7. Sikkerhedsafbryder

8. Bageste håndtag, drejeligt

9. Gashåndtag

10. Udløserknap

11. Brændstoftank

12. Dæksel over luft� lter

13. Choker

14. Primer

15. Tændrørshætte

Påfyldning af brændstof

Skru dækslet af brændstoftanken 
(11), og påfyld brændstof (blanding 
af egnet totaktsolie og blyfri benzin i 
blandingsforholdet 1:40). Skru dækslet på 
igen, og kontrollér, at det slutter tæt. 

Brug

Start af kold motor
Kontroller, at gashåndtaget (9) ikke er trykket 
ind.

Vip afbryderknappen (6) til positionen I.

Skub chokeren (13) til lukket position (|\|)

Tryk � ere gange på primeren (14) for at 
pumpe benzin frem til motoren.
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Tilkøring af motor
Motoren skal køres til de første 20 driftstimer. 
Undlad at køre med fuld gas eller høj 
hastighed i længere tid ad gangen i de første 
20 driftstimer.

Vinkling af det bageste håndtag

Hækkeklipperen skal være slukket eller gå 
i tomgang, når du vil indstille håndtagets 
vinkel.

Tryk udløserknappen (10) ind, og drej det 
bageste håndtag (8) mod højre eller venstre, 
og slip udløserknappen. Drej håndtaget 
videre, til det låses fast i den ønskede vinkel, 
når udløserknappen går i indgreb med et 
hørbart klik.

Læg hækkeklipperen på jorden, hold 
den fast, og træk starthåndtaget (5) ud 
gentagne gange med et kraftigt ryk. Når 
motoren starter, men standser igen, skal du 
trykke gashåndtaget (9) ind, så chokeren 
automatisk går tilbage til åben position.

Træk i starthåndtaget igen. Når motoren 
starter, skal du trykke sikkerhedsafbryderen 
ind og gashåndtaget let ind. Lad motoren 
varme op ved let forhøjet omdrejningstal i 
forhold til tomgang. Kontroller, at chokeren 
er helt åben.

Vær opmærksom på, at skæret bevæger sig, 
når du giver motoren gas!

Skæret må ikke bevæge sig, når motoren går 
i tomgang. Hvis det gør det, skal du indstille 
tomgangshastigheden som beskrevet 
under Justering af karburator i afsnittet 
Vedligehold.

Start af varm motor
En varm motor startes på samme måde som 
en kold med den forskel, at du ikke skal lukke 
chokeren først. 

Standsning af motor
Slip gashåndtaget, og lad motoren gå i 
tomgang lidt tid.

Vip afbryderknappen nedad til positionen O.
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Brug

Kontroller før hver brug, at hækkeklipperen 
er i fuldt funktionsdygtig stand, og at der er 
påfyldt brændstof. 
Klip alle tykkere grene i arbejdsområdet 
over med en grensaks, inden du bruger 
hækkeklipperen.

Kontrollér, at skæret er smurt. Start motoren.

Tag fat om håndtaget (8), så du trykker 
sikkerhedsafbryderen (7) ind, og tag fat om 
det forreste håndtag (3) med den anden 
hånd. Tryk gashåndtaget (9) ind. Skæret 
begynder at køre. Hvis sikkerhedsafbryderen 
og/eller gashåndtaget slippes, standser 
skæret, og hækkeklipperen går i tomgang.

Før hækkeklipperen fra side til side med 
jævne bevægelser for at klippe hækken. 

Start altid nedefra og fra siden, og klip evt. i 
� ere omgange, hvis hækken er meget tæt.

Vær forsigtig, når du klipper tæt på 
mure, tykke grene, trådhegn eller andre 
forhindringer. Hvis skæret rammer en 
forhindring, kan det blive blokeret eller 
kastet tilbage. 

Stands omgående hækkeklipperen, hvis 
skæret blokeres. Skæret kan tage skade, hvis 
det kommer i kontakt med genstande af 
metal, sten eller lignende.

Rengøring og opbevaring

Lad hækkeklipperen køle af efter brug.

Rengør hækkeklipperen og skæret med en 
børste eller trykluft. Smør skæret med en 
smørespray eller lignende.

Aftør hækkeklipperens ydre dele med en 
hårdt opvredet klud.

Vær omhyggelig med at rengøre 
køleribberne omkring cylinderen, da 
hækkeklipperen ellers kan overophedes 
under brug.

Sæt beskyttelseskappen på skæret, inden 
hækkeklipperen stilles bort til opbevaring.

Aftøm brændstoff et i en egnet beholder, og 
opbevar hækkeklipperen utilgængeligt for 
børn på et tørt og frostfrit sted.

Vedligehold

Rengøring af luft� lter
Luft� lteret skal rengøres med jævne 
mellemrum. 

Afmonter dækslet over luft� lteret (12). 

Løft � lterelementet ud. 

Rengør � lterelementet ved hjælp af trykluft. 

Hvis det er meget snavset, kan du vaske det i 
varmt vand tilsat lidt rengøringsmiddel. Lad 
� lterelementet tørre helt og hæld lidt ren 
olie på det, inden det monteres igen. Aftør 
indersiden af � lterdækslet med en fugtig 
klud. Hvis � lterelementet er beskadiget eller 
slidt, skal det udskiftes.
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Rengøring af brændstoffi  lter
Brug et stykke ståltråd e.l. til at tage � lteret 
ud af brændstoftanken.

Skyl � lteret grundigt med benzin, eller 
udskift det. Pas på, at der ikke trænger støv 
eller snavs ind i tanken under rengøringen.

Rengøring af tændrør
Tændrøret sidder bag luft� lteret. Tag 
tændrørshætten (15) af af tændrøret.

Afmonter tændrøret ved hjælp af en 
tændrørsnøgle, og fj ern a� ejringer fra det 
med en stålbørste.

Kontrollér med et søgerblad, at 
elektrodeafstanden er 0,6-0,7 mm, og juster 
den, hvis den ikke er.

Hvis tændrøret er sodet til, skal det rengøres 
eller udskiftes. Udskift tændrøret med et nyt 
af samme type.

Rengøring af lyddæmper
Afmonter lyddæmperen (4), og fj ern 
eventuelle sod- eller kula� ejringer med en 
skruetrækker.

Justering af karburator
Hvis hækkeklipperen ikke fungerer optimalt, 
kan dens driftshastighed � njusteres på 
karburatoren. 

Rengør først luft- og brændstoffi  ltrene, og 
kontrollér, at der er påfyldt korrekt blandet 
brændstof.

Start motoren, og lad den varme op.

Tomgangsskruen T skal indstilles, så der 
er en passende sikkerhedsmargin mellem 
tomgang og tilkobling. Skæret må ikke køre, 
når motoren går i tomgang.

Skruen L skal indstilles, så motoren reagerer 
uden tøven på gashåndtaget.

Skruen H skal indstilles, så motoren giver 
maksimal eff ekt ved hækkeklipning.

Karburatoren er fra fabrikken indstillet på 
følgende måde (regnet fra, at L- og H-
skruerne er skruet helt ind, uden at være 
spændt hårdt):

L-skruen: 1-1¼ omgang 

H-skruen: 1½-2 omgange
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Fejlafhjælpning

Hvis hækkeklipperen ikke fungerer korrekt, skal du fejlsøge i henhold til skemaet nedenfor, 
inden du kontakter vores servicecenter (i garantiperioden) eller en kvali� ceret reparatør 
(efter garantiperiodens udløb).

Problem Mulig årsag Løsning

Motoren starter ikke Der er vand i 
brændstoff et

Tøm brændstoftanken, og påfyld nyt 
frisk brændstof

Motoren er druknet Skru tændrøret af, og tør det af

Der kommer ingen 
gnist

Kontroller og juster tændrørets 
elektrodeafstand, eller udskift 
tændrøret eller tændrørshætten

Motoren taber eff ekt Luft� lteret er snavset Rengør luft� lteret

Brændstoffi   lteret er 
tilstoppet

Rengør brændstoffi  lteret

Karburatoren er 
indstillet forkert

Juster karburatoren

Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer 
skal altid oplyses i forbindelse med din 
henvendelse. 
Modelnummeret fremgår af forsiden på 
denne brugsanvisning og af produktets 
typeskilt.

Når det gælder:

• Reklamationer

• Reservedele

• Returvarer

• Garantivarer

• Åbent hverdage fra 8.00 til 16.00 
(fredag til kl. 15.30)

• Tlf: +45 76 62 11 10

• Fax: +45 76 62 11 27

• E-mail: service@hpschou.com
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Fremstillet i Kina

Fabrikant:
jem & � x A/S
Skomagervej 12
DK–7100 Vejle

© 2017 HP Schou A/S 
Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejled-
ning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på 
nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske 
hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, 
oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og 
-hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Schou 
A/S.

EF-overensstemmelseserklæring

Bemyndiget repræsentant: HP Schou 
A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, Danmark 
erklærer hermed, at

HÆKKEKLIPPER
77796
0,7 kW

er fremstillet i overensstemmelse med 
følgende standarder:

EN / ISO 10517:2009+A1:2013

EN / ISO 14982:2009

i henhold til bestemmelserne i direktiverne:

2006/42/EF    Maskindirektivet

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

30.10.2017 − HP Schou A/S, 6000 Kolding
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Inledning

För att du ska få så stor glädje som möjligt 
av din nya häcksax rekommenderar vi att du 
läser denna bruksanvisning innan du börjar 
använda apparaten.

Vi rekommenderar dessutom att du sparar 
bruksanvisningen ifall du behöver läsa 
informationen om de olika funktionerna 
igen.

Tekniska data

Motor: 1 cylinder, 2-takt

Motorstorlek: 25 cm3

Motoreff ekt: 0,7 kW

Bränsle:  Oljeblandad bensin, 01:40: (2,5%)
 (blanda 125 ml tvåtaktsolja och 
 5 liter blyfri bensin)

Maximal skärbredd:  55 cm

Max. grentjocklek: Ø28 mm

Torrvikt: 6 kg

Bränsletankvolym:  300 cm3

Maximalt varvtal: 10 500 v/min

Tomgångsvarvtal: 3 050 +/- 350 v/min

Det bakre handtaget kan ställas in i vinklarna 
-90°, 0° och +90° i förhållande till lodrätt

Medföljande tillbehör: 1 blocknyckel, 1 
skruvmejsel, 1 behållare för blandning av 
bränsle och 1 skyddskåpa för svärdet

Ljudtryck, LPA: 90,9 dB(A), Kpa: 3 dB(A)

Ljudeff ekt, LWALjudeff ekt, LWALjudeff ekt, L : 103,2 dB(A), Kpa: 3 dB(A)

Vibration, fram: 2,92 m/s2 (K=1,5 m/s2)

Vibration, bak: 3,37 m/s2 (K=1,5 m/s2)

HÄCKSAX MED BENSINMOTOR
Om vibrationsvärden
Tabellen visar hur lång tid man 
dagligen får utsättas för vibration om 
vibrationsbelastningen på 2,5 m/s2 inte ska 
överskridas:

Vibration Maximal tid

2,5 m/s2 8 timmar

3,5 m/s2 4 timmar

5,0 m/s2 2 timmar

7,0 m/s2 1 timme

10,0 m/s2 30 minuter

Särskilda säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter vid användning av 
häcksaxen
Bär alltid passande personlig 
skyddsutrustning när du arbetar med 
häcksaxen: 

• Skyddsbyxor med skärskydd, tillverkade 
och godkända enligt EN381-5.

• Skyddsskor med skärskydd, tillverkade 
och godkända enligt EN17250:2004.

• Skyddshjälm, tillverkad och godkänd 
enligt EN397.

• Skyddsglasögon, tillverkade och 
godkända enligt EN166.

• Hörselskydd, tillverkade och godkända 
enligt EN352.

• Skyddshandskar som är avsedda för 
skogsarbete.
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Kraftiga skyddshandskar kan minska 
vibrationerna i händerna. Ta regelbundet 
pauser i arbetet med häcksaxen. 

Överskrid inte den maximala brukstiden per 
dag i enlighet med tabellen för vibration.

Personer under 18 år får inte använda 
häcksaxen.

Användaren ska före användning ha läst 
bruksanvisningen, ha grundliga kunskaper 
om hur häcksaxen används och känna till 
riskerna som kan förekomma vid användning 
av häcksaxen.

Av hänsyn till användarens säkerhet får 
endast originalreservdelar användas vid 
reparation och underhåll av häcksaxen.

Försök inte modi� era häcksaxen på något 
som helst sätt!

Använd aldrig häcksaxen om den inte 
fungerar som den ska. 

Följ alltid samtliga underhållsanvisningar för 
häcksaxen i avsnittet Underhåll.

Starta aldrig motorn om luft� ltret inte är 
monterat eller om ljuddämparen är trasig. 

Stanna motorn omgående om det uppstår 
motorproblem.

Stäng av motorn och dra ur tändkabeln från 
tändstiftet innan du tar bort fastklämda 
föremål från skärbladet, samt före rengöring 
och underhåll av häcksaxen.

Använd alltid skyddshandskar när du 
hanterar skärbladet. Håll skärbladet på 
säkert avstånd från kropp, händer och � ngrar 
medan det är igång.

Skärbladet får inte vidröra något när motorn 
startas.

Se till att häcksaxen har ett ordentligt stöd 
när du startar den. Om skärbladet träff ar dig 
kan du skadas allvarligt.

Gå aldrig omkring med häcksaxen medan 
skärbladet är i rörelse. 

Lägg aldrig ifrån dig häcksaxen om den inte 
har stannat helt. Skärbladet fortsätter att röra 
sig ett kort ögonblick efter det att du släppt 
gasreglaget.

Håll alltid häcksaxen med båda händerna 
om både det främre och bakre handtaget vid 
användning.

Låt inga andra personer eller djur komma 
närmare än tre meter från häcksaxen när den 
är igång.

Var uppmärksam på att häcksaxen kan rycka 
till kraftigt eller slå tillbaka om skärbladet 
träff ar hårda föremål.

Använd inte häcksaxen för att klippa annat 
än häckar.

Se upp så att du inte av misstag råkar 
klippa av elledningar, telefonkablar eller 
liknande, och se alltid till att det inte är några 
människor eller djur i närheten av skärbladet 
när häcksaxen startas eller används.

Sätt alltid på skyddet på skärbladet vid 
transport eller förvaring av häcksaxen. Sätt 
alltid fast häcksaxen under transport, så att 
den inte kan röra sig och orsaka skador på 
personer eller egendom.

Se till att häcksaxen inte läcker bränsle under 
transport eller vid förvaring.

Rengör alltid häcksaxen före förvaring.

Tänk på att oväsendet från häcksaxen 
kan göra så att du inte hör varningar och 
liknande. Var uppmärksam på omgivningen 
när du använder häcksaxen.
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Säkerhetsföreskrifter vid hantering av 
bränsle
Motorn kräver oljeblandad bensin 1:40. 
Fyll därför aldrig blyhaltig bensin, diesel, 
fotogen eller liknande i tanken. Blanda 
bara tvåtaktsolja för trädgårdsmaskiner i 
bensinen. 

Blanda bränslet i den medföljande 
behållaren. Se till att bensinen och oljan är 
ordentligt blandade före påfyllning.

Se till att ventilationen är tillräcklig när du 
blandar och fyller på bränsle.

Fyll aldrig på bränsle medan motorn kör eller 
är varm, eftersom det kan medföra brandfara. 
Vänta alltid tills den har svalnat.

Det är förbjudet att röka och tända eld under 
påfyllning av bränsle eller när häcksaxen 
används.

Fyll aldrig på bränsle i ett stängt rum. 

Påfyllning av bränsle ska ske utomhus. 

Fyll inte på för mycket bränsle eftersom det 
medför brandfara.

Torka bort eventuellt spill med en torr trasa 
när du har fyllt på bränsle.

Kontrollera att tanklocket sluter tätt eftersom 
bensinläckage kan medföra brandfara.

Efter påfyllning ska häcksaxen startas 
på ett avstånd av minst 3 meter från 
bränslebehållaren och påfyllningsplatsen.

Bränslet ska förvaras otillgängligt för barn i 
en tydligt markerad och godkänd behållare.

Säkerhetsföreskrifter vid 
användningsområdet
Häcksaxen får bara användas utomhus. 

Avgaserna innehåller kolmonoxid och 
kolväten, som är livsfarliga för både 
människor och djur att inandas.

Använd aldrig häcksaxeni kraftig blåst eller 
nederbörd eller vid dålig sikt.

Använd häcksaxen endast i dagsljus.

Stå aldrig på en stege eller liknande när 
du använder häcksaxen. Se alltid till att stå 
stadigt och säkert på marken.

Var uppmärksam på marken under dig när du 
använder häcksaxen. Häckavfall på marken 
utgör en säkerhetsrisk, om du snubblar över 
dem under arbetet.

Motorns delar blir varma under användning. 
Undvik att röra vid motorns delar och låt inte 
häcksaxen ligga på lättantändligt material 
(torrt gräs, vissna löv etc.), så länge motorn 
är varm.

Förvara brännbara material på säkert avstånd 
från motorn eftersom avgaserna är mycket 
varma och kan antända materialen.

Risk för personskada
Vid användning av häcksaxen ska du vara 
särskilt uppmärksam på följande risker:

• Kontakt med oavskärmat skärblad (risk 
för skärsår och skador)

• Oförutsedd plötslig rörelse av skärbladet 
(risk för skärsår och skador)

• Avklippt häckmaterial kan slungas bort 
(risk för skador och ögonskador)

• Inandning av bränsleångor och avgaser 
(risk för förgiftning och lungskada)

• Hudkontakt med bensin och olja (risk för 
allergi och cancer)

• Kontakt med varm ljuddämpare (risk för 
brännskador)

• Oljud (risk för hörselskador vid bristfällig 
användning av godkända hörselskydd)
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Häcksaxens delar

1. Skärblad

2. Handskydd

3. Främre handtag

4. Ljuddämpare

5. Starthandtag

6. Strömbrytare

7. Säkerhetsbrytare

8. Bakre handtag, vridbart

9. Gashandtag

10. Utlösare

11. Bränsletank

12. Lock över luft� lter

13. Choke

14. Primerknapp

15. Tändstiftshatt

Påfyllning av bränsle

Skruva av locket till bränsletanken (11) 
och fyll på bränsle (blandning av avsedd 
tvåtaktsolja och blyfri bensin med 
blandningsförhållande 1:40). Skruva på 
locket igen och kontrollera att det sluter tätt. 

Användning

Start av kall motor
Kontrollera att gashandtaget (9) inte är 
intryckt.

Vrid strömbrytaren (6) till läget I.

Skjut choken (13) till stängt läge (|\|).

Tryck � era gånger på primerknappen (14) för 
att pumpa bensin fram till motorn.

66
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Inkörning av motor
Motorn ska köras in de första 20 
driftstimmarna. Undvik att köra med full 
gas eller hög hastighet under längre tid åt 
gången under de första 20 driftstimmarna.

Vinkling av det bakre handtaget

Häcksaxen måste vara avstängd eller gå på 
tomgång när du vill ställa in handtagets 
vinkel.

Tryck in utlösaren (10), vrid det bakre 
handtaget (8) åt höger eller vänster och släpp 
utlösaren. Vrid handtaget vidare tills det låses 
fast i den önskade vinkeln när utlösaren går i 
ingrepp med ett hörbart klick.

Lägg häcksaxen på marken, håll fast den 
och dra ut starthandtaget (5) med ett 
kraftigt ryck upprepade gånger. När motorn 
startar, men stannar igen, ska du trycka in 
gashandtaget (9) så att choken automatiskt 
återgår till öppet läge.

Dra i starthandtaget igen. När motorn startar 
ska du trycka in säkerhetsbrytaren och 
gashandtaget. Låt motorn värma upp vid 
lätt förhöjt varvtal i förhållande till tomgång. 
Kontrollera att choken är helt öppen.

Observera att skärbladet rör sig när du gasar!

Skärbladet ska inte röra sig när motorn går 
på tomgång. Om det gör det ska du ställa in 
tomgångshastigheten enligt beskrivningen 
under Justering av förgasare i avsnittet 
Underhåll.

Start av varm motor
En varm motor startas på samma sätt som 
en kall med den skillnaden att du inte ska 
stänga choken först. 

Stanna motorn
Släpp gashandtaget och låt motorn gå på 
tomgång en liten stund.

Vrid strömbrytaren nedåt till läget O.
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Användning

Kontrollera före varje användning att 
häcksaxen är i helt funktionsdugligt skick 
och att bränsle har fyllts på. 
Klipp alla tjocka grenar i arbetsområdet med 
en grensax innan du börjar med häcksaxen.

Kontrollera att skärbladet är smort. Starta 
motorn.

Fatta tag om handtaget (8) så du trycker in 
säkerhetsbrytaren (7) och fatta tag om det 
främre handtaget (3) med den andra handen. 
Tryck in gashandtaget (9). Skärbladet börjar 
köra. Om säkerhetsbrytaren och/eller 
gashandtaget släpps, stannar skärbladet och 
häcksaxen går på tomgång.

För häcksaxen från sida till sida med jämna 
rörelser för att klippa häcken. 

Börja alltid nedifrån och från sidan och klipp 
eventuellt i � era omgångar om häcken är 
mycket tät.

Var försiktig när du klipper nära murar, tjocka 
grenar, ståltrådsstängsel eller andra hinder. 
Om skärbladet träff ar ett hinder kan det 
blockeras eller kastas bakåt. 

Stäng omedelbart av häcksaxen om 
skärbladet blockeras. Skärbladet kan ta skada 
om det kommer i kontakt med föremål av 
metall, sten eller liknande.

Rengöring och förvaring

Låt häcksaxen svalna efter användning.

Rengör häcksaxen och skärbladet med en 
borste eller tryckluft. Smörj skärbladet med 
smörjspray eller liknande.

Torka av häcksaxens yttre delar med en väl 
urvriden trasa.

Var noggrann vid rengöring av kyl� änsarna 
omkring cylindern eftersom häcksaxen 
annars kan överhettas under användning.

Sätt skyddskåpan på skärbladet innan 
häcksaxen ställs undan för förvaring.

Töm bränslet i en lämplig behållare och 
förvara häcksaxen utom räckhåll för barn på 
en torr och frostfri plats.

Underhåll

Rengöring av luft� lter
Luft� ltret måste rengöras med jämna 
mellanrum. 

Ta av locket över luft� ltret (12). 

Lyft ut � lterelementet. 

Rengör � lterelementet med hjälp av tryckluft. 

Om det är mycket smutsigt kan du tvätta det 
i varmt vatten med lite rengöringsmedel. Låt 
� lterelementet torka helt, och häll lite ren 
olja på det innan det monteras igen. Torka av 
insidan av luft� lterlocket med en fuktig trasa. 
Om � lterelementet är skadat eller slitet ska 
det bytas.
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Rengöring av bränsle� lter
Använd ett stycke ståltråd e.dyl. för att ta ut 
� ltret från bränsletanken.

Skölj av � ltret grundligt med bensin eller byt 
ut det. Se till att det inte tränger in damm 
eller smuts i tanken under rengöringen.

Rengöring av tändstift
Tändstiftet sitter bakom luft� ltret. Ta loss 
tändstiftshatten (15) från tändstiftet.

Ta av tändstiftet med hjälp av en 
tändstiftsnyckel och ta bort avlagringar med 
en stålborste.

Kontrollera med ett bladmått att 
elektrodavståndet är 0,6-0,7 mm, och justera 
det om så inte är fallet.

Om tändstiftet är smutsigt ska det rengöras 
eller bytas. Byt tändstiftet mot ett nytt av 
samma typ.

Rengöring av ljuddämpare
Demontera ljuddämparen (4) och avlägsna 
eventuella sot- eller kolavlagringar med en 
skruvmejsel.

Justering av förgasare
Om häcksaxen inte fungerar optimalt kan 
driftshastigheten � njusteras på förgasaren. 

Rengör först luft- och bränsle� ltren och 
kontrollera att det är påfyllt med korrekt 
blandat bränsle.

Starta motorn och låt den värma upp.

Tomgångsskruven T ska ställas in så det 
är en passande säkerhetsmarginal mellan 
tomgång och tillkoppling. Skärbladet ska 
inte köra när motorn går på tomgång.

Skruven L ska ställas in så motorn reagerar 
utan att tveka på gaspådrag.

Skruven H ska ställas in så motorn ger 
maximal eff ekt vid häckklippning.

Förgasaren är inställd på fabriken på följande 
sätt (från det att L- och H-skruvarna är helt 
inskruvade, utan att vara hårt spända):

L-skruven: 1-1¼ varv 

H-skruven: 1½-2 varv
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Problemlösning

Om häcksaxen inte fungerar korrekt ska du felsöka i enlighet med tabellen nedan innan 
du kontaktar vårt servicecenter (under garantiperioden) eller en kvali� cerad reparatör (när 
garantiperioden har gått ut).

Problem Möjlig orsak Lösning

Motorn startar inte Det är vatten i bränslet Töm bränsletanken och fyll på nytt 
rent bränsle

Motorn är sur Skruva av tändstiftet och torka av det

Det kommer ingen 
gnista

Kontrollera och justera tändstiftets 
elektrodavstånd eller byt tändstiftet 
eller locket till tändstiftet

Motorn tappar eff ekt Luft� ltret är smutsigt Rengör luft� ltret

Bränsle� ltret är tilltäppt Rengör bränsle� ltret

Förgasaren är felaktigt 
inställd

Justera förgasaren

Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid 
uppges vid kontakt med återförsäljaren. 
Modellnumret � nns på framsidan i denna 
bruksanvisning och på produktens 
märkplåt.

När det gäller:

• Reklamationer

• Reservdelar

• Returvaror

• Garantivaror

• Öppet vardagar från 07.00 til 17.00 
(fredag till kl. 15.30)

• Tel.: +46 (0)451 381 987

• Fax: +46 (0)451 414  00

• E-mail: service@hpverktyg.se
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EG-överensstämmelseförklaring

Tillverkarens representant: HP Schou 
A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, Danmark, 
förklarar härmed att

HÄCKSAX
77796
0,7 kW

är tillverkad i överensstämmelse med 
följande standarder:

EN / ISO 10517:2009+A1:2013

EN / ISO 14982:2009

enligt bestämmelserna i direktiven:

2006/42/EG    Maskindirektivet

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

30.10.2017 − HP Schou A/S, 6000 Kolding
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jem & � x A/S
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