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DK AKKU-HÆKKEKLIPPER
ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsforskrifter 
og alle anvisninger. Hvis du ikke følger alle 
forskrifter og anvisninger, risikerer du at 
udsætte dig selv for elektrisk stød, brand 
og/eller alvorlig personskade.
Gem alle forskrifter og anvisninger til 
eventuel senere brug.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

 BRUG ALTID BESKYTTELSESBRILLER OG 
HØREVÆRN

Elektrisk sikkerhed
Ved brug af elektrisk værktøj skal 
grundlæggende sikkerhedsanvisninger, bl.a. 
nedenstående punkter, altid følges for at 
nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød, 
personskader og materiel skade.

Læs hele vejledningen omhyggeligt, og 
sørg for at � nde ud af, hvordan de afbryder 
værktøjet i en nødsituation, inden du bruger 
det.

Gem disse anvisninger og andre dokumenter, 
der følger med værktøjet, til senere brug.

Opladeren er kun beregnet til 230 V og 240 
V. Kontrollér altid, at netspændingen svarer 
til spændingen, der er angivet på maskinens 
typeskilt. 

Bemærk: Forsyningen på 230 V og 240 V på 
XU1-værktøjer kan også bruges i Australien 
og New Zealand.

Dette værktøjs oplader 
er dobbeltisoleret i 
overensstemmelse med AS/NZS 
60335-1; der kræves derfor ingen 
jordledning.

Hvis det medfølgende netkabel er 
beskadiget, skal det udskiftes af en elektriker 
eller en elværktøjsreparatør, så du undgår 
farer.

Bemærk: Dobbelt isolering kan ikke gøre det 
ud for normale sikkerhedsforanstaltninger 
ved brug af maskinen.

Dette isoleringssystem er for ekstra 
beskyttelse mod kvæstelser ved en mulig fejl 
i den elektriske isolering i værktøjet. 

Brug af en forlængerledning
Brug altid en godkendt forlængerledning, 
der passer til dette værktøjs indgangseff ekt. 
Inden brug skal forlængerledningen 
undersøges for tegn på skade, slid og 
ældning. Udskift forlængerledningen, hvis 
den er beskadiget eller defekt. 

Ved brug af en forlængerledning på en 
tromle skal ledningen altid rulles helt ud. Hvis 
der bruges en forlængerledning, som ikke er 
beregnet til værktøjets indgangseff ekt, eller 
som er beskadiget eller defekt, kan resultere i 
en brand og elektrisk stød.

Strømforsyningen til dette produkts 
oplader skal være beskyttet af et 
fejlstrømsrelæ (svarer til 30mA eller mindre). 
Et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoen for 
elektrisk stød.

Beskrivelse af symboler

Læs brugsanvisningen

Må ikke udsættes for regn

Symbol for overholdelse af 
myndighedskrav

Dobbeltisoleret
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Brug høreværn

Brug sikkerhedsbriller

Advarsel

Termisk 
afbryderbeskyttelse

Eff ektivitets-
niveau (MEPS)

Transformerens 
energimærkning (MEPS)

mA Milliampere

dc Jævnstrøm

V Volt

~ Vekselstrøm

/min Omdrejninger, frem- og 
tilbagegående bevægelser 
eller vibrationer pr. minut

nO Omdrejningstal, ubelastet

Hz Hertz

W Watt

Lithium-ion-batteri

Må ikke bruges 
eller opbevares ved 
temperaturer over 50 °C 

Genbrug batteri

Må ikke bortskaff es med 
husholdningsaff aldet

Må ikke brændes

Batteriet må ikke blive vådt

Miljøbeskyttelse

Elektriske værktøjer, som 
ikke længere kan bruges, 
må ikke bortskaff es med 
husholdningsaff ald, men 
på en miljøvenlig måde. 
Læg til genbrug på de dertil 
indrettede steder. 

Spørg kommunen, hvis du har 
spørgsmål om genbrug.

Genbrug af emballage 
nedsætter behovet for 
aff aldspladser og råmaterialer.  
Genbrug af genbrugsmateriale 
reducerer miljøforureningen.  
Læg emballage til genbrug på 
de dertil indrettede steder. 

Spørg kommunen, hvis du har 
spørgsmål om genbrug.
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Generelle sikkerhedsanvisninger 
for elværktøj

ADVARSEL! Læs alle 
sikkerhedsforskrifter og alle 
anvisninger. 

Hvis du ikke følger alle forskrifter og 
anvisninger, risikerer du at udsætte dig selv 
for elektrisk stød, brand og/eller alvorlig 
personskade.

Gem alle forskrifter og anvisninger til 
eventuel senere brug. Ordet “elværktøj” 
i forskrifterne henviser til det netdrevne 
(ledningstilsluttede) elværktøj eller det 
batteridrevne (ledningsfri) elværktøj.

1) Sikkerhed i arbejdsområdet
a)   Sørg for, at arbejdsområdet er ryddeligt 

og godt oplyst. Rodede og mørke 
arbejdsområder giver større risiko for 
ulykker.

b)   Brug ikke elværktøj i eksplosive 
omgivelser, f.eks. i nærheden af 
brændbare væsker, gasser eller støv. 
Elværktøj kan danne gnister, som kan 
antænde dampe, gasser eller støv.

c)   Hold børn og tilskuere på afstand, når 
du bruger elværktøj. Hvis du bliver 
distraheret, kan du miste kontrollen over 
værktøjet.

2) Elektrisk sikkerhed
a)   Brug kun stik, som passer til 

stikkontakten. Undlad at ændre eller 
tilpasse et stik. Brug ikke adapterstik 
sammen med jordforbundet elværktøj. 
Uændrede stik og stikkontakter, der 
passer til dem, reducerer risikoen for 
elektrisk stød.

b)   Undgå at røre ved over� ader med 
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer og 
køleskabe). Risikoen for elektrisk stød 
øges, hvis din krop får jordforbindelse.

c)   Udsæt ikke elværktøjet for regn eller fugt. 
Hvis der kommer vand ind i elværktøjet, 
øges risikoen for elektrisk stød.

d)  Undgå at udsætte ledningen for overlast. 
Bær aldrig værktøjet i ledningen, og træk 
ikke i ledningen for at trække stikket ud 
af stikkontakten. Hold ledningen væk fra 
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige 
dele. En beskadiget eller sammen� ltret 
ledning øger risikoen for elektrisk stød.

e)   Brug altid forlængerledning til udendørs 
brug, når du bruger værktøjet udendørs. 
Ved at bruge en forlængerledning, som 
er beregnet til udendørs brug, nedsætter 
du risikoen for elektrisk stød.

f )   Hvis det ikke er muligt at undgå at 
bruge det elektriske værktøj i fugtige 
omgivelser, skal du bruge en afbryder 
med et fejlstrømsrelæ. Brugen af en 
afbryder med et fejlstrømsrelæ mindsker 
risikoen for elektrisk stød.

3) Personsikkerhed
a)   Vær opmærksom, se på det, du foretager 

dig, og brug din sunde fornuft, når du 
betjener elværktøj. Brug ikke et elværktøj, 
hvis du har indtaget stoff er, alkohol eller 
medicin. Et øjebliks uopmærksomhed 
under brug af elværktøj kan medføre 
alvorlig personskade.

b)   Brug altid dit eget beskyttelsesudstyr. 
Brug altid sikkerhedsbriller. Relevant 
personligt beskyttelsesudstyr, f.eks. 
støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, 
hjelm eller høreværn, reducerer risikoen 
for personskade.

c)   Undgå utilsigtet start. Kontrollér, at 
værktøjet er slukket, før du slutter det til 
lysnettet og/eller batteriet, tager det op 
eller bærer rundt på det. Undlad at bære 
elværktøjet med � ngeren på tænd-/
slukknappen, og undlad at sætte stikket i 
stikkontakten, mens tænd-/slukknappen 
er trykket ned, da det kan medføre uheld.
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d)   Fjern justeringsnøgler eller skruenøgler 

fra værktøjet, før du tænder det. En 
justerings- eller skruenøgle, der sidder 
på en bevægelig del på værktøjet, kan 
medføre personskade, når værktøjet 
tændes. 

e)   Undgå at bruge værktøjet med strakte 
arme. Sørg for at have et godt fodfæste 
og stå i balance. Derved har du bedre 
kontrol over værktøjet i uventede 
situationer.

f )   Vær altid passende klædt på. Bær ikke 
løstsiddende tøj eller smykker. Hold hår, 
tøj og handsker væk fra bevægelige dele. 
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår 
kan blive fanget af de bevægelige dele.

g)   Hvis maskinen leveres med støvpose 
og adapter til støvudsugning, skal du 
kontrollere, at delene er tilsluttet og 
bruges korrekt. På den måde reducerer 
du risici i relation til støv.

4) Brug og vedligeholdelse af elværktøjet
a)   Undlad at trykke for hårdt, når du bruger 

elværktøjet. Brug det rigtige elværktøj 
til arbejdsopgaven. Det rigtige elværktøj 
udfører jobbet bedre, hvis du anvender 
det ved den anbefalede hastighed.

b)   Undlad at bruge elværktøjet, hvis tænd-
/slukknappen ikke virker. Elværktøj, som 
ikke kan tændes og slukkes med tænd-
/slukknappen, er farligt og skal repareres.

c)   Tag stikket ud af stikkontakten og/eller 
batteriet, før du foretager justeringer 
af eller skifter tilbehør på elværktøj, og 
før du lægger det til opbevaring. På 
den måde nedsætter du risikoen for, at 
elværktøjet starter utilsigtet.

d)   Opbevar elværktøj utilgængeligt for 
børn, og tillad ikke, at personer, der 
ikke ved, hvordan elværktøjet bruges, 
betjener det. Elværktøj er farligt, hvis 
man ikke ved, hvordan det skal bruges.

e)   Sørg for at vedligeholde elværktøj. 
Kontrollér, at bevægelige dele ikke sidder 
skævt og ikke binder. 

  Kontrollér, at der ikke er beskadigede 
dele på værktøjet, som kan påvirke 
brugen af det. Beskadiget elværktøj 
skal repareres, før det tages i brug 
igen. Mange uheld sker som følge 
af manglende vedligeholdelse af 
elværktøjet.

f )   Hold skæreværktøj skarpt og rent. Når 
skæreværktøj er vedligeholdt korrekt 
og har et skarpt skær, er det mindre 
sandsynligt, at det går stramt under brug, 
og det er lettere at styre. 

g)   Brug elværktøj, tilbehør, skær osv. i 
henhold til disse anvisninger og på 
den tilsigtede måde for denne type 
elværktøj, idet du tager hensyn til 
arbejdsforholdene og det arbejde, der 
skal udføres. Brug af elværktøjet til andre 
formål end de tilsigtede kan resultere i 
farlige situationer.

5) Vedligehold
a)   Få elværktøjet serviceret af en autoriseret 

reparatør, og brug kun originale 
reservedele. Derved forbliver værktøjet 
sikkert at bruge. 

Sikkerhedsforskrifter for 
 hækkeklipper

•   Hold alle kropsdele væk fra klingen.  
Fjern ikke afskåret materiale, og hold 
ikke på materiale, der skal skæres, 
når klingerne bevæger sig. Kontrollér, 
at kontakten er slukket ved fj ernelse 
af fastklemt materiale. Et øjebliks 
uopmærksomhed under brug af 
hækkeklipperen kan medføre alvorlig 
personskade.

•   Bær hækkeklipperen i håndtaget med 
standset klinge. Når hækkeklipperen 
skal transporteres eller opbevares, 
skal afdækningen til skæreenheden 
altid sættes på. Korrekt håndtering 
af hækkeklipperen nedsætter mulig 
kvæstelse fra klingerne.
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•   Hold kun elværktøjet i de isolerede � ader, 

da klingen kan komme i kontakt med 
skjulte ledninger. Klingernes berøring 
med en strømførende ledning kan gøre 
værktøjets metaldele strømførende, så 
de kan give brugeren elektrisk stød. 

•   Gennemfør en visuel kontrol af den hæk, 
der skal klippes. Det er for at sikre, at 
hverken trådhegn eller fremmedlegemer 
kommer i kontakt med hækkeklipperen 
under drift.

•   Børn og personer, som ikke kender 
disse anvisninger, må ikke bruge 
hækkeklipperen.

•   Undgå at bruge hækkeklipperen, når 
personer, især børn, eller kæledyr 
opholder sig i nærheden.

•   Brug kun hækkeklipperen i dagslys eller 
god kunstig belysning.

•   Brug aldrig hækkeklipperen med 
beskadigede afskærmninger, eller uden 
at afskærmningerne er på plads.

•   Start kun hækkeklipperen, når hænder 
og fødder er på afstand af klingerne.

•   Brug kun reservedele og tilbehør, som 
producenten har anbefalet.

•   Afmontér altid batteriet fra 
hækkeklipperen, når den skal ligge uden 
opsyn.

•   Afmontér altid batteriet fra 
hækkeklipperen inden vedligeholdelse 
eller rengøring.

•   Undersøg og vedligehold 
hækkeklipperen jævnligt. Få kun 
hækkeklipperen repareret af en 
autoriseret reparatør.

•   Når hækkeklipperen ikke er i brug, 
skal den opbevares uden for børns 
rækkevidde.

•  Hold klingerne væk fra dig selv, andre 
personer og dyr, mens stikket til 
hækkeklipperen sidder i stikkontakten 
(især under drift).

•   Brug begge håndtag.

•   Hold udluftningsåbninger fri for snavs. 
Hold håndtagene tørre, rene og fri for 
olie og fedt.

•   Ræk aldrig under hækkeklipperen 
(klingeområdet), før den er standset helt 
og strømmen afbrudt.

 ADVARSEL! 
Reservedele skal svare nøjagtigt til den 
udskiftede del. Brug af andre reservedele 
kan forårsage fare eller skader på produktet. 
For at sikre sikkerhed og pålidelighed skal 
alle reparationer udføres af en kvali� ceret 
fagmand.

 ADVARSEL! 
Dette udstyr er ikke beregnet til brug af unge 
eller svagelige personer, medmindre de 
overvåges af en ansvarlig person for at sikre, 
at de kan bruge udstyret sikkert. Unge børn 
bør være under opsyn for at sikre, at de ikke 
leger med apparatet.

Sikkerhedsregler for batteri og 
oplader

DENNE VEJLEDNING INDEHOLDER VIGTIGE 
SIKKERHEDS- OG DRIFTSANVISNINGER 
FOR BATTERIOPLADEREN.

1.   Før du bruger opladeren, skal du læse 
alle anvisninger og advarselsmærker på 
opladeren, batteriet og produktet, der 
bruger batteriet. 

2.   Denne oplader er ikke beregnet til anden 
brug end opladning af genopladelige 
batterier. Enhver anden brug kan 
medføre risiko for brand eller elektrisk 
stød.

3.   Anbring ikke nogen genstand foroven på 
opladeren, og anbring ikke opladeren på 
en varm � ade, som kan resultere i stærk, 
indvendig varme. Anbring opladeren i 
en position, hvor den ikke er tæt på en 
varmekilde.



7

SE

DK
4.   For at nedsætte risikoen for skade på stik 

og ledning skal man trække i stikket og 
ikke i ledningen, når denne skal afbrydes 
fra opladeren.

5.   Kontrollér, at ledningen er placeret, så du 
ikke træder på den, falder over den eller 
på anden måde udsætter den for skade 
eller belaster den.

6.   En forlængerledning skal kun bruges, 
hvis det er absolut nødvendigt. Brug af 
en forkert forlængerledning kan resultere 
i risiko for brand eller elektrisk stød.

7.   Brug ikke opladeren, hvis den har fået et 
hårdt slag, er blevet tabt eller på anden 
vis beskadiget. Få den kontrolleret af en 
elektriker eller reparatør af elværktøj.

8.   Forsøg ikke at skille opladeren ad. Tag 
den med til en elektriker eller reparatør 
af elværktøj, når den skal serviceres 
eller repareres. Hvis den samles forkert 
igen, kan det risikere i elektrisk stød eller 
brand. 

9.  For at nedsætte risikoen for elektrisk 
stød skal opladerens stik tages ud 
af stikkontakten inden rengøring. 
Afmontering af batteriet nedsætter ikke 
denne risiko.

10.   Prøv aldrig på at forbinde 2 opladere 
sammen. 

11.  Værktøjet og batteriet MÅ IKKE 
opbevares eller bruges på steder, 
hvor temperaturen kan nå op på eller 
overstige 40 ºC (som f.eks. inde i skure 
eller metalbygninger om sommeren).

12.   Opladeren er beregnet til brug i 
almindelige husholdningsstikkontakter 
(240 volt). Prøv ikke på at bruge den med 
en anden spænding!

13.   Batteriet er ikke fuldt opladet, 
når det pakkes ud. Læs først 
sikkerhedsanvisningerne, og følg 
derefter fremgangsmåden for opladning. 

14.   Den længste levetid og bedste ydelse 
opnås, hvis batteriet oplades, når 
lufttemperaturen er mellem 18 - 24 °C. 
Oplad ikke batteriet ved lufttemperatur 
under 10 °C eller over 40 °C. Det er vigtigt 
og vil forhindre beskadigelse af batteriet.

15.   Brænd ikke batteriet, selv om det er 
alvorligt beskadiget eller helt defekt. 
Batteriet kan eksplodere, hvis det 
brændes. 

16.   Forsøg aldrig at åbne batteriet. Hvis 
plastkabinettet på batteriet revner eller 
går i stykker, skal du øjeblikkeligt holde 
op med at bruge eller oplade batteriet.

17.   Under opladning skal batteriet anbringes 
i et godt ventileret rum.
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1. Slagafskærmning

2. Dobbeltvirkende skær

3. Sikkerhedsafskærmning

4. Sikkerhedsafbryder

5. Forreste håndtag

6. Låsekontakt

7. Softgrip-håndtag

8. Batteri

9. Tænd-/slukknap

10. Batteriudløserknap

11. Indikatorknap for opladning

12. Indikatorer for batterioplader

13. Opladningsadapter

14. Oplader-LED

15. Opladerholder
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SPECIFIKATIONER

Spænding:  18 V

Batteri:  1,5 Ah li-ion 

Ladetid:  3-5 timer

Omdrejningstal, ubelastet:  1.200 o/min

Klippelængde:  510 mm

Klippekapacitet:  15 mm

Vægt:  3,8 kg

Støj:

  LpA: 81 dB(A) Kpa: 3 dB(A)

  LwA: 92 dB(A) Kpa: 3 dB(A)

Vibrationer: Ah: 2,5 m/s2; K: 1,5 m/s2

BRUG AF HÆKKEKLIPPEREN

  ADVARSEL! 
Inden brug skal sikkerhedsanvisningerne 
bagest i denne vejledning altid læses. Hvis de 
angivne forholdsregler ikke overholdes, kan 
det medføre brand, alvorlig kvæstelse eller 
dødsfald.

Akku-hækkeklipperen XU1 er beregnet til 
klipning og afretning af buske og hække. 

Dette værktøj er beregnet til gør det selv-
formål.  Det er ikke lavet til vedvarende 
daglig brug i erhvervsmæssigt øjemed.

Gem disse anvisninger og de andre 
dokumenter, der følger med værktøjet, til 
senere brug. 

Akku-hækkeklipperen leveres med følgende 
tilbehør:

• 18 V li-ion-batteri

• Batterioplader

SAMLING

 ADVARSEL! 
Sørg for, at værktøjet er slukket og batteriet 
afbrudt, inden nogle af følgende opgaver 
udføres

Klingeafskærmning
Klingeafskærmningen beskytter klingen, 
når den ikke er i brug. Skub den blot af 
klingen inden brug. Efter brug anbringes 
afskærmningen igen over klingen FIG. A. 

 ADVARSEL! 
Start aldrig hækkeklipperen, mens 
klingeafskærmningen sidder på 

 ADVARSEL! 
Ved håndtering af klingesamlingen 
skal der bruges skridsikre, kraftige 
beskyttelseshandsker. Sæt ikke dine hænder 
eller � ngre mellem klinger eller i en position, 
hvor de kan blive klemt eller skåret. Rør 
aldrig ved klinger, og lav ikke service på 
maskinen, når batteriet er installeret.

Kontrollér, at sikkerhedsafskærmningen er 
monteret sikkert på hækkeklipperen inden 
brug. Spænd evt. skruerne på begge sider. 
FIG. B.

 ADVARSEL! 
Brug aldrig hækkeklipperen, medmindre 
sikkerhedsafskærmningen er monteret.

Opladning af batteriet

 FORSIGTIG! 
Opladeren til dette produkt skal være 
beskyttet af et fejlstrømsrelæ (svarer til 30 
mA eller mindre).

Værktøjets batteri er kun lidt opladet fra 
fabrikken og skal oplades inden brug.  Oplad 
og a� ad (ved brug af værktøjet) � ere gange, 
for at batteriet kan yde optimalt.
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1.   Sæt opladningsadapteren i 

stikkontakten.

2.  Stil de hævede ribber på opladerholderen 
på linje med fordybningen i batteriet, 
og skub holderen på batteriet, indtil den 
sidder på plads. FIG. C.

3.  Opladerens LED lyser rødt for at indikere, 
at batteriet oplader.

  Bemærk: Hvis batteriet er forbundet 
med opladeren, og den røde LED på 
batteriopladningsindikatoren blinker, er 
batteriet ikke inden for det anbefalede 
temperaturområde, eller det er defekt

4.   Opladerens LED lyser grønt, når batteriet 
er helt opladet. Et batteri er ca. 3-5 timer 
om at blive helt opladet.

 Bemærk: Batteriet udvikler ikke en 
hukommelse, det behøver ikke være helt 
a� adet inden genopladning.

5.   Når holderen afmonteres fra batteriet, 
skal du først trykke på batteriets 
frigørelsesknap og derefter skubbe 
holderen fra dens position. FIG. D.

Indikator for batteriopladning
Hækkeklipperens batteri er udstyret med 
en indikator for batteriopladning for at 
vise batteriopladningens tilstand. Tryk på 
opladningsindikatorknappen, og se hvor 
mange grønne LED’er, der tænder.

•   1 RØD LED indikerer, at batteriet straks 
skal oplades.

•   2 - 3 GRØNNE LED’er indikerer, at 
batteriet kun er lidt opladet og snart skal 
oplades igen.

•   4 GRØNNE LED’er indikerer, at batteriet er 
fuldt opladet.

BRUG

 ADVARSEL! 
Brug ikke hækkeklipperen med nogen form 
for tilbehørsdele. En sådan brug kan være 
farlig.

Montering af batteriet i hækkeklipperen.
 ADVARSEL! 

Sluk altid værktøjet inden isætning eller 
afmontering af batteriet.

1.   Stil de hævede ribber på hækkeklipperen 
på linje med rillerne på batteriet. Skub 
batteriet på hækkeklipperen. Sørg for, at 
udløseren på batteriet klikker på plads, 
og at batteriet sidder korrekt og sikkert. 
FIG. E.

Afmontering af batteriet fra 
hækkeklipperen
1.   Tryk på batterifrigørelsesknappen, og 

hold den inde. FIG. F.

2.   Skub batteriet ud af dets position.

Tænde
Af sikkerhedshensyn er denne hække klip-
per konstrueret med en tohånds-sikker-
hedskontakt. Det forhindrer, at den starter 
utilsigtet. Hvis du kun trykker på tænd-/
slukknappen, starter hækkeklipperen ikke.

1.   Med den ene hånd trykkes 
sikkerhedsafbryderen ned og holdes i 
det forreste håndtag. Med den anden 
hånd skal du bruge tommel� ngeren til at 
holde låsekontakten inde, tryk på tænd-
/slukknappen i det bageste håndtag for 
at starte hækkeklipperen. FIG. G.

Slukke
1.   Slip enten tænd-/slukkknappen eller 

sikkerhedsafbryderen.

Klingebremse
Hækkeklipperen er monteret med en 
elek trisk bremse, som meget hurtigt får 
klin gerne til at standse, så snart enten 
tænd-/slukknappen på det bageste håndtag 
eller sikkerhedsafbryderen på det forreste 
håndtag er sluppet.
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Det er en vigtig sikkerhedsfunktion, som i 
høj grad minimerer risikoen for, at brugeren 
bliver kvæstet, hvis en hånd smutter af det 
forreste eller bageste håndtag, og kontrollen 
mistes midlertidigt.

Når enheden er slukket, og motorbremsen 
arbejder, kan der være nogle gnistdannelser 
i området for de øverste motorventilationså
bninger. Det er normalt og indikerer ikke et 
problem.

Arbejdsposition
 ADVARSEL! 

Ryd området, der skal klippes, inden hver 
brug. Fjern alle genstande, som f.eks. tove, 
lys, ledninger eller snore, som kan blive viklet 
ind i klingen. Klingeafskærmningen beskytter 
klingen, når den ikke er i brug. 

Stå rigtigt, hold altid balancen, og brug 
ikke maskinen i strakte arme. Brug 
sikkerhedsbriller, skridsikkert fodtøj og 
gummihandsker ved beskæring. Hold 
værktøjet fast i begge hænder, og tænd det 
ved at trykke på begge kontakter. 

Hold altid klipperen med den ene hånd 
på det forreste håndtag og en hånd på 
det bageste. Hold aldrig i værktøjet i 
sikkerhedsafskærmningen.

Klipning i toppen
Brug en fejende bevægelse. Det bedste 
klipningsresultat opnås ved at vippe 
klingerne lidt nedad i bevægelsesretningen.

Klipning i siden
Ved klipning af hækkens sider skal man 
starte forneden og klippe opad. Klip siden af 
hækken, så den bliver lidt smallere i toppen. 
Denne form vil blotlægge mere af hækken 
og resultere i en mere ensartet vækst.

Klipning af ny vækst
Den mest eff ektive måde at klippe ny 
vækst på er at bruge en fejende bevægelse, 
så klingetænderne indføres via de små 
grene. Det bedste klipningsresultat 
opnås ved at vippe klingen lidt nedad i 
bevægelsesretningen.

Brug ikke klipperen til at klippe stængler over 
15 mm i diameter. Brug kun klipperen til at 
klippe normale buskadser omkring huse og 
bygninger.

 ADVARSEL! 
Hvis klingen sætter sig fast i en elledning, 
må klingen ikke røres! Den kan blive 
strømførende og meget farlig. Bliv ved med 
at holde hækkeklipperen i det isolerede 
bageste håndtag, eller læg den ned og væk 
fra dig på sikker vis.

Afbryd elinstallationen til den ødelagte 
ledning, inden du prøver på at få frigjort 
klingen. Overtrædelse af denne advarsel kan 
resultere i alvorlig personskade og måske 
endda døden.

VEDLIGEHOLDELSE

 ADVARSEL! 
Sørg altid for, at værktøjet er helt standset og 
batteriet afmonteret inden vedligeholdelse.

Smøring af klingen
For at opnå den bedste drift og længere 

levetid for klingen skal hækkeklipperens 
klinge smøres med let maskinolie før og 
efter hver brug. 

1.   Afmontering af batteriet fra 
hækkeklipperen.

2.   Læg hækkeklipperen på en � ad � ade. 
Smør let maskinolie langs kanten af 
topklingen.

 ADVARSEL! 
•  Smør ikke olie på, mens hækkeklipperen 

kører.

•   Hold luftindsugningen ren og 
udluftningshullerne fri for snavs for ikke 
at overophede motoren.

•   Brug aldrig rengøringsmidler til 
rengøring af værktøjets plastdele. Brug 
en klud, der er hårdt vredet op i en mild 
sæbeopløsning. Maskinen må aldrig 
komme i kontakt med vand.
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•   Hvis klipperen vibrerer abnormt, skal 

motoren straks standses. Abnorm 
vibration indikerer normalt et mekanisk 
problem, og fortsat drift kan medføre 
kvæstelse eller beskadigelse.

•   Anbring altid klingeafskærmningen på 
klingen inden opbevaring eller transport 
af hækkeklipperen. Vær forsigtig, og pas 
på klingens skarpe tænder.

•   Når værktøjet ikke bruges, skal det 
opbevares på et tørt, frostfrit sted uden 
for børns rækkevidde.

•   Det er ikke nødvendigt med smøring, da 
motoren er forsynet med levetidssmurte 
lejer

Bemærk:

HP SCHOU påtager sig ikke ansvar for skader 
eller kvæstelser forårsaget af en reparation 
af værktøjet ved en uautoriseret person eller 
forkert brug af værktøjet.

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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Miljøoplysninger

Elektrisk og elektronisk udstyr 
(EEE) indeholder materialer, 
komponenter og stoff er, der kan 
være farlige og skadelige for 

menneskers sundhed og for miljøet, når 
aff aldet af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE) ikke bortskaff es korrekt. Produkter, 
der er mærket med nedenstående 
”overkrydsede skraldespand”, er elektrisk 
og elektronisk udstyr. Den overkrydsede 
skraldespand symboliserer, at aff ald 
af elektrisk og elektronisk udstyr ikke 
må bortskaff es sammen med usorteret 
husholdningsaff ald, men skal indsamles 
særskilt.

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, Denmark 
erklærer hermed, at

AKKU-HÆKKEKLIPPER 
77773

18 V
er fremstillet i overensstemmelse med 
følgende standarder:

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-15:2009+A1:2010

i henhold til bestemmelserne i direktiverne:

2006/42/EF Maskindirektivet 

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

18.10.2017 - HP Schou A/S, DK-6000 Kolding
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SLADDLÖS HÄCKSAX
VARNING! Läs alla säkerhetsvarningar 
och alla instruktioner. Underlåtenhet att 
följa varningarna och instruktionerna kan 
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/eller 
allvarlig personskada.
Spara alla varningar och instruktioner för 
framtida referens.

SÄKERHETSANVISINGAR

 ANVÄND ALLTID SKYDDSGLASÖGEN 
OCH HÖRSELSKYDD

Elsäkerhet
När du använder eldrivna verktyg måste 
alltid grundläggande säkerhetsåtgärder, 
inklusive följande, följas för att minska risken 
för brand, elektriska stötar, personskador och 
materiella skador. 

Läs hela bruksanvisningen noggrant och se 
till att du vet hur man stänger av verktyget i 
en nödsituation innan du börjar använda det. 

Spara dessa instruktioner och andra 
dokument som följer med det här verktyget 
för framtida referens. 

Laddaren är endast avsedd för 230 V och 240 
V.  Kontrollera alltid att strömförsörjningen 
motsvarar spänningen på märkplåten.   

Obs! Utbudet av 230 V och 240 V på XU1-
verktyg är utbytbara för Australien och Nya 
Zeeland.

Denna laddare är dubbelisolerad 
i enlighet med AS/NZS 60335-1, 
därför behövs ingen jordkabel.

Om sladden är skadad måste den bytas ut av 
en elektriker eller en elverktygsreparatör för 
att undvika fara.

Obs! Dubbelisolering ersätter inte normala 
försiktighetsåtgärder när du använder detta 
verktyg.

Isoleringssystemet är till för extra skydd mot 
skada till följd av ett eventuellt elektriskt 
isoleringsfel i verktyget.

Användning av förlängningssladd
Använd alltid godkänd förlängningssladd 
lämplig för strömstyrkan för detta 
verktyg. Före användning, kontrollera 
förlängningssladden för tecken på 
skador, slitage och åldrande. Byt ut 
förlängningssladden om den är skadad eller 
defekt. 

Vid användning av en förlängningssladd 
på en rulle, rulla alltid ut sladden helt. 
Användning av en förlängningsladd som inte 
lämpar sig för ineff ekten av verktyget eller 
som är skadad eller defekt kan medföra risk 
för brand och elstötar.

Strömförsörjningen för produktens laddare 
bör skyddas av en jordfelsbrytare (eff ekt 
på 30 mA eller mindre). Användning av en 
jordfelsbrytare minskar risken för elektrisk 
stöt.

Beskrivning av symboler

Läs 
bruksanvisningen

Utsätt inte för regn

R.C.M. Regel-
efterlevnadsmärke

Dubbelisolerad
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Använd hörselskydd

Använd ögonskydd

Varning

Termiskt 
överlastningsskydd

Verknings grad (MEPS)

Transformator 
energi� öde (MEPS)

mA Milliampere

dc Direktström

V Volt

~ Växelström

/min Rotationer, varv eller 
slag per minut

nO Tomgångshastighet

Hz Hertz

W Watt

Litiumjonbatteri

Undvik att använda 
eller lagra i 
temperaturer över 
50 °C 

Återvinn batteri

Lägg inte i 
hushållssoporna

Bränn inte

Låt inte batteriet bli 
blött

Miljöskydd

Elverktyg som inte längre kan 
användas ska inte kastas i 
hushållssoporna utan kasseras 
på ett miljövänligt sätt. 
Återvinn där anläggningar 
� nns. 

Kontakta din kommun för 
information om återvinning.

Återvinning av förpackningar 
minskar behovet av 
deponering och råvaror. 
Återanvändning av återvunnet 
material minskar föroreningar i 
miljön. Återvinn förpackningar 
där anläggningar � nns. 

Kontakta din kommun för 
information om återvinning.
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Allmänna säkerhetsföreskrifter för 
elverktyg

VARNING! Läs alla 
säkerhetsvarningar och alla 
instruktioner. 

Underlåtenhet att följa varningarna och 
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, 
eldsvåda och/eller allvarlig personskada.

Spara alla varningar och instruktioner 
för framtida referens. Underlåtenhet att 
följa varningarna och instruktionerna kan 
resultera i elstötar, brand och/eller allvarliga 
skador. 

1) Arbetsplatssäkerhet
a) Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. 

Belamrade eller mörka områden inbjuder 
till olyckor.

b) Använd inte elektriska verktyg i 
explosiva atmosfärer, såsom i närvaro av 
lättantändliga vätskor, gaser eller damm. 
Elektriska verktyg bildar gnistor som kan 
antända dammet eller ångorna.

c) Håll barn och åskådare borta medan du 
arbetar med ett elverktyg. Om du blir 
distraherad kan du tappa kontrollen.

2) Elsäkerhet
a) Verktygets elkontakt måste passa 

till vägguttaget. Modi� era aldrig 
stickkontakten på något sätt. Använd 
inte adaptrar med jordade verktyg. 
Omodi� erade kontakter och matchande 
uttag minskar risken för elektrisk stöt.

b) Undvik kroppskontakt med jordade 
ytor som rör, värmeelement, spisar 
och kylskåp. Det � nns en ökad risk 
för elektrisk stöt om din kropp är 
jordansluten eller jordad.

c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn 
eller väta. Vatten som tränger in i ett 
elverktyg ökar risken för elstötar.

d) Hantera inte elkabeln felaktigt. Använd 
aldrig sladden till att bära, dra eller 
koppla bort elverktyget från strömmen. 
Håll sladden borta från värme, olja, 
vassa kanter eller rörliga delar. Skadade 
eller tilltrasslade sladdar ökar risken för 
elektrisk stöt.

e)   När du arbetar med ett elverktyg 
utomhus, använd en förlängningssladd 
som passar för utomhusanvändning. 
Användning av en sladd som passar för 
utomhusanvändning minskar risken för 
elektrisk stöt.

f )  Om arbete med ett elverktyg i en fuktig 
lokal är oundvikligt, använd ett uttag 
som är skyddat med jordfelsbrytare 
(RCD). Användning av en jordfelsbrytare 
minskar risken för elektrisk stöt.

3) Personlig säkerhet
a) Var uppmärksam, kontrollera vad du gör 

och använd sunt förnuft när du arbetar 
med ett elektriskt verktyg. Använd inte 
elverktyget om du är påverkad av droger, 
alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks 
ouppmärksamhet under arbetet kan 
resultera i allvarliga personskador.

b) Använd personlig skyddsutrustning. 
Bär alltid ögonskydd. Personlig 
skyddsutrustning såsom 
damm� lterskydd, halksäkra 
säkerhetsskor, skyddshjälm eller 
hörselskydd som används för lämpliga 
förhållanden minskar personskador.

c) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se 
till att strömbrytaren är i frånläge innan 
du ansluter till strömkällan och/eller 
batteriet, plockar upp eller bär verktyget. 
Om du bär elverktyg med ditt � nger 
på strömbrytaren eller ansluter ett 
påkopplat elverktyg till nätströmmen kan 
en olycka inträff a.

d) Avlägsna eventuell justeringsnyckel 
eller skiftnyckel innan du sätter på 
elverktyget. En skiftnyckel eller en nyckel 
som sitter kvar på en roterande del av 
elverktyget kan resultera i personskada. 
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e) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid 

ordentligt fotfäste och balans. Detta 
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i 
oväntade situationer.

f ) Bär lämpliga kläder. Bär inte löst sittande 
kläder eller smycken. Håll hår, kläder och 
handskar borta från rörliga delar. Lösa 
kläder, smycken eller långt hår kan fastna 
i rörliga delar.

g)   Om enheterna är försedda med 
anordningar för dammutsugning, 
kontrollera att dessa är anslutna och 
används på rätt sätt. Användning 
av dammuppsamling kan minska 
dammrelaterade risker.

4) Användning och skötsel av elverktyg
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det 

korrekta elverktyget för din tillämpning. 
Det korrekta elverktyget gör arbetet 
bättre och säkrare vid den hastighet för 
vilket det konstruerades.

b) Använd inte elverktyget om 
strömbrytaren inte sätter på och stänger 
av det. Ett elverktyg som inte kan 
kontrolleras med strömbrytaren är farligt 
och måste repareras.

c) Ta ur kontakten från strömkällan och/
eller batteriet från elverktyget innan du 
gör några justeringar, byter tillbehör eller 
lägger elverktygen i förvaring. Sådana 
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar 
risken att oavsiktligt starta elverktyget.

d) Förvara elektriska verktyg utom 
räckhåll för barn och låt inte personer 
som är oerfarna eller inte har läst 
bruksanvisningen använda verktyget. 
Elektriska verktyg är farliga i händerna på 
oerfarna användare.

e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera 
för feljustering eller om rörliga delar har 
fastnat, bristning hos delar och andra 
eventuella förhållanden som kan komma 
att påverka elverktygets funktion. Om 
det är skadat, se till att elverktyget 
blir reparerat före användning. Många 
olyckor orsakas av dåligt underhållna 
elverktyg.

f ) Håll skärverktyg vassa och rena. 
Ordentligt underhållna skärverktyg med 
vassa sågkanter är mindre sannolika att 
fastna och är lättare att kontrollera. 

g) Använd elverktyget, tillbehören och 
verktygssatserna, etc. i enlighet med 
dessa instruktioner, och ta hänsyn till 
arbetsförhållandena och det arbete som 
ska utföras. Användningen av elverktyget 
för andra verksamheter än de som det är 
avsett för skulle kunna resultera i en farlig 
situation.

5) Service
a) Se till att ditt elverktyg får service av 

en kvali� cerad reparatör, som endast 
använder identiska ersättningsdelar. 
Detta säkerställer att elverktygets 
säkerhet bibehålls. 

Säkerhetsvarningar häcksax

•   Håll alla kroppsdelar borta från 
skärkniven. Ta inte bort kapat material 
eller håll material som ska kapas 
när knivarna är i rörelse. Se till att 
strömbrytaren är avstängd när du rensar 
bort fastnat material. Ett ögonblicks 
ouppmärksamhet under arbetet kan 
resultera i allvarliga personskador.

•   Bär häcksaxen i handtaget med kniven 
stannad. Vid transport eller lagring av 
häcksaxen, sätt alltid på skyddskåpan. 
Korrekt hantering av häcksaxen kommer 
att minska risk för personskador från 
skärknivarna.
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•  Håll endast elverktyget i de isolerade 
handtagen eftersom skärkniven kan 
komma i kontakt med dolda ledningar 
Skärknivar som kommer i kontakt med 
en “levande” ledning kan göra utsatta 
metalldelar av elektriska verktyget 
“levande” och kan ge operatören en 
elektrisk stöt. 

•   Utför visuell inspektion på häcken som 
ska trimmas. Detta görs för att garantera 
att det inte � nns några trådstängsel eller 
främmande föremål som häcksaxen kan 
komma i kontakt med under drift.

•   Låt aldrig barn eller personer som inte 
känner till dessa instruktioner använda 
häcksaxen.

•   Undvik att använda häcksaxen när 
personer, särskilt barn, eller husdjur är i 
närheten.

•   Använd endast häcksaxen i dagsljus eller 
med bra belysning.

•   Använd aldrig häcksaxen med skadade 
skydd eller utan skydd på plats.

•   Slå på häcksaxen endast när händer och 
fötter är borta från skärknivarna.

•   Använd endast tillverkarens 
rekommenderade reservdelar och 
tillbehör.

•   Ta alltid ut batteriet ur häcksaxen när du 
lämnar häcksaxen obevakad.

•   Ta alltid ut batteriet ur häcksaxen 
innan du utför underhåll och 
rengöringsarbeten.

•   Kontrollera och underhåll häcksaxen 
regelbundet. Låt endast häcksaxen 
repareras av en auktoriserad reparatör.

•   När du inte använder den, förvara 
häcksaxen utom räckhåll för barn.

•  Vänd knivarna bort från dig själv, andra 
människor och djur när strömmen är 
ansluten till häcksaxen (speciellt under 
drift).

•   Använd båda handtagen.

•   Håll ventilationsöppningarna fria från 
skräp. Håll handtagen torra, rena, och fria 
från olja och fett.

•   Grip aldrig tag under häcksaxen 
(området för skärkniven) förrän den har 
stannat helt och strömmen har kopplats 
ur.

 VARNING! 
Vid service, använd bara identiska 
reservdelar. Användning av andra delar 
kan medföra fara eller orsaka skador på 
produkten. För att garantera säkerhet och 
tillförlitlighet bör alla reparationer utföras av 
en kvali� cerad servicetekniker.

 VARNING! 
Denna apparat är inte avsedd att 
användas av barn eller personer med vissa 
funktionsnedsättningar utan tillsyn från en 
ansvarig person för att säkerställa att de kan 
använda apparaten på ett säkert sätt. Barn 
bör övervakas för att garantera att de inte 
leker med apparaten.

Säkerhetsvarningar batteri och 
laddare

DENNA BRUKSANVISNING 
INNEHÅLLER VIKTIGA SÄKERHETS- 
OCH BRUKSANVISNINGAR FÖR DIN 
BATTERILADDARE.

1.   Innan du använder laddaren, läs alla 
anvisningar och varningar på laddaren, 
batteriet och produkter som använder 
batteriet.

2.   Denna laddare är inte avsedd för någon 
annan användning än laddning av 
uppladdningsbara batterier. All annan 
användning kan resultera i brandrisk, 
elektriska stötar eller död med elektrisk 
ström.

3.   Placera inga föremål ovanpå laddaren 
eller placera laddaren på ett mjukt 
underlag som kan leda till överdriven 
inre värme. Placera laddaren på säkert 
avstånd från alla värmekällor.
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4.   För att minska risken för skador på den 

elektriska kontakten och sladden, dra 
i kontakten i stället för sladden när du 
kopplar ur laddaren.

5.   Se till att sladden placeras så att ingen 
går på den, snubblar på den eller att den 
på annat sätt riskerar att skadas.

6.   En förlängningssladd bör inte 
användas, såvida den inte är absolut 
nödvändig. Användning av en felaktig 
förlängningssladd kan leda till risk för 
brand, elektriska stötar eller dödsfall via 
elektricitet.

7.   Använd inte laddaren om den utsatts 
för kraftiga stötar, tappats eller skadats 
på annat sätt. Låt den kontrolleras av en 
elektriker eller elverktygsreparatör.

8.   Demontera inte laddaren. Ta med den till 
en elektriker eller elverktygsreparatör när 
det krävs service eller reparation. Felaktig 
montering kan resultera i risker för 
elektriska stötar, dödsfall via elektricitet 
eller brand.

9.  För att minska risken för elektriska stötar, 
koppla ur laddaren från vägguttaget 
innan rengöring. Borttagning av batteriet 
minskar inte risken.

10.   Försök aldrig ansluta två laddare 
tillsammans. 

11.  Förvara INTE eller använd verktyget och 
batteriet på platser där temperaturen kan 
nå upp till eller överstiga 40 ˚C (såsom 
utomhusskjul eller metallbyggnader 
under sommaren).

12.   Laddaren är avsedd att fungera med 
standardhushållsström (240 volt). Försök 
inte att använda den på någon annan 
spänning!

13.   Batteriet är inte fulladdat vid leverans. 
Läs först säkerhetsinstruktionerna och 
följ sedan laddningsanvisningarna.

14.   Längst livslängd och bäst prestanda 
kan erhållas om batteriet laddas när 
lufttemperaturen är mellan 18-24 °C. 
Ladda inte batteriet i en lufttemperatur 
under 10 °C eller över 40 °C. Detta 
är viktigt för att förhindra skador på 
batteriet.

15.   Bränn inte batteriet, även om det är svårt 
skadat och helt utslitet. Batteriet kan 
explodera i elden. 

16.   Försök aldrig att öppna batteriet 
av någon anledning. Om batteriets 
plasthölje går sönder eller sprickor, sluta 
omedelbart att använda det och ladda 
inte mer.

17.   Under laddning måste batteriet placeras i 
ett väl ventilerat utrymme.
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1. Stötskydd

2. Dual Action-knivar

3. Säkerhetsskydd

4. Säkerhetsbrytare

5. Främre handtag

6. Upplåsningsknapp

7. Soft Grip-handtag

8. Batteri

9. På/av-knapp

10. Batterifrigöringsknapp

11. Laddningsindikeringsknapp

12. Batteriladdarindikatorer

13. Laddningsadapter

14. Laddlysdiod

15. Laddarhållare
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SPECIFIKATIONER

Spänning:  18 V

Batteri:  1,5 Ah Li-jon

Laddningstid:  3-5 timmar

Tomgångshastighet:  1 200 v/min

Kaplängd:  510 mm

Kapkapacitet:  15 mm

Vikt:  3,8 kg

Buller:

  LpA: 81 dB(A) Kpa: 3 dB(A)

  LwA: 92 dB(A) Kpa: 3 dB(A)

Vibrationer: Ah: 2,5 m/s2; K: 1,5 m/s2

ANVÄNDNING AV HÄCKSAXEN

 VARNING! 
Före användning ska alltid 
säkerhetsinstruktionerna på baksidan av den 
här bruksanvisningen läsas.  Underlåtenhet 
att följa de försiktighetsåtgärder som anges 
kan leda till en brand, allvarlig skada eller 
dödsfall. 

Din XU1 sladdlösa häcksax har utformats 
för klippning och formning av buskar och 
häckar.  

Detta verktyg är avsett att användas 
i gör-det-själv-sammanhang eller för 
hobbyändamål.  Det är inte byggd för 
kontinuerlig daglig användning.

Spara dessa instruktioner och andra 
dokument som följer med det här verktyget 
för framtida referens. 

Din sladdlösa häcksax levereras med följande 
tillbehör:

• 18 V litiumjonbatteri

• Batteriladdare

MONTERING

 VARNING! 
Se till att verktyget är avstängt och batteriet 
frånkopplat innan du utför någon av följande 
uppgifter:

Knivskydd
Knivskyddet skyddar kniven när den inte 
används. Skjut bara av det från kniven före 
användning. När du är färdig sätter du 
tillbaka skyddet över kniven FIG. A.

  VARNING! 
Starta aldrig häcksaxen medan knivskyddet 
är på. 

 VARNING! 
Vid hantering av kniven, bär halkfria, tunga 
skyddshandskar.  Placera inte din hand eller 
dina � ngrar mellan bladen eller i någon 
position där de kan klämmas eller skäras.  
Rör aldrig knivar eller reparera enheten med 
batteriet installerat. 

Se till att säkerhetsskyddet är säkert fastsatt 
på häcksaxen före användning.  Dra åt 
skruvarna på vardera sidan om det behövs.  
FIG. B.

 VARNING! 
Använd aldrig häcksaxen om inte 
säkerhetsskyddet är på.

Ladda batteriet

 FÖRSIKTIGHET: 
Laddaren till denna produkt bör skyddas 
av en jordfelsbrytare (eff ekt på 30 mA eller 
mindre).

Verktygets batteri har levererats i ett lågt 
laddningstillstånd, och behöver laddas före 
användning.  Tillåt � era cykler av laddning 
och urladdning (genom användning 
av verktyget) för att batteriet ska nå sin 
optimala prestanda.
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1.   Anslut laddaradaptern till ett vägguttag. 

2.  Rikta de upphöjda ribborna på laddarens 
hållare mot urtaget i batteriet och skjut 
hållaren på batteriet tills det låses på 
plats.  FIG. C.

3.  Laddarens lysdiod kommer att lysa rött 
vilket innebär att batteriet laddas. 

  Obs! Om batteriet är anslutet till laddaren 
och den röda batteriindikatorn blinkar är 
batteriet utanför det rekommenderade 
temperaturområdet, eller så är det 
trasigt.

4.   Lysdioden lyser grönt när batteriet är 
fulladdat.  Ett batteri tar cirka 3-5 timmar 
för att bli fulladdat. 

 Obs! Batteriet kommer inte att utveckla 
ett minne, men det behöver inte vara 
helt urladdat innan du laddar. 

5.   När du tar bort hållaren från batteriet, 
tryck först på batteriupplåsningsknappe
n, skjut sedan hållaren från sin position. 
FIG. D.

Batteriladdarindikator
Häcksaxens batteri är utrustat med en 
batteriladdindikator för att visa statusen 
för batteriladdningen.  Tryck på laddningsi
ndikatorknappen och se hur många gröna 
lysdioder som lyser.

•   1 röd lysdiod indikerar att batteriet kräver 
omedelbar laddning.

•    2-3 gröna lysdioder indikerar att 
batteriet har bara en låg laddnivå och 
behöver laddas snart. 

•   4 gröna lysdioder indikerar att batteriet 
är fulladdat.

ANVÄNDNING

 VARNING! 
Använd inte häcksaxen med någon typ 
av tillbehör eller fastsättning.  Sådan 
användning kan vara farlig. 

Montering av batteriet i häcksaxen. 
 VARNING! 

Stäng alltid av verktyget innan du sätter in 
eller tar ut batteriet.

1.   Rikta de upphöjda ribborna på 
häcksaxen i spåren på batteriet.  Skjut på 
batteriet på häcksaxen. Se till att spärren 
på batteriet klickar på plats och att det 
sitter ordentligt och säkert. FIG. E.

Borttagning av batteriet från häcksaxen.
1.   Tryck in och håll kvar batteriupplåsningsk

nappen. FIG. F.

2.   Skjut batteriet ur sitt läge. 

Slå på 
För din egen säkerhet är denna häcksax är 
utformad med en tvåhands säkerhetsbrytare.  
Detta förhindrar oavsiktlig start. Om du 
bara trycker på på/av-knappen startar inte 
häcksaxen.

1.   Med ena handen tryck och håll 
ner säkerhetsbrytaren i det främre 
handtaget.  Med den andra handen, 
använd tummen för att hålla in 
upplåsningsknappen, tryck på på/av-
knappen på det bakre handtaget för att 
starta häcksaxen.  FIG. G.

Avstängning
1.   Släpp antingen på/av-knappen eller 

säkerhetsbrytaren

Knivbroms
Häcksaxen är försedd med en elektrisk broms 
som mycket snabbt låter kniven stoppa så 
snart som antingen på/av-knappen på det 
bakre handtaget eller säkerhetsbrytaren på 
det främre handtaget släpps.
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Detta är en viktig säkerhetsfunktion som 
kraftigt minskar risken för skador på 
operatören om en hand glider av det främre 
eller bakre handtaget och kontrollen förloras 
tillfälligt.

När enheten är avstängd och motorbromsen 
fungerar det kan uppstå viss gnistbildning 
(eller blinkande) i området för de övre 
motorventilationshålen. Detta är normalt och 
tyder inte på några problem.

Arbetsläge
 VARNING! 

Rensa området som ska klippas före varje 
användning. Ta bort alla objekt, såsom 
sladdar, lampor, kabel eller tråd som kan 
fastna i skärkniven. Knivskyddet skyddar 
kniven när den inte används. 

Bibehåll alltid ordentligt fotfäste och 
balans och luta dig inte för långt. Använd 
skyddsglasögon, halkfria skor och 
gummihandskar vid klippning. Håll verktyget 
stadigt med båda händerna och vrid 
verktyget genom att trycka in båda brytarna. 

Håll alltid saxen med en hand på bakre 
handtaget och en hand på främre handtaget. 
Håll aldrig verktyget i säkerhetsskyddet.

Toppklippning
Använd en vid svepande rörelse. En 
lätt nedåtriktad lutning av skärbladen i 
rörelseriktningen ger bästa klippresultat.

Sidoklippning
Vid trimning av sidorna på häcken, börja 
längst ner och klipp uppåt. Klipp sidan av 
häcken så att den blir något smalare upptill. 
Denna form kommer att exponera mer av 
häcken, vilket resulterar i en mer enhetlig 
tillväxt.

Klippning av ny tillväxt
Det mest eff ektiva sättet att trimma ny 
tillväxt är att använda en vid svepande 
rörelse, och mata knivens tänder genom 
kvistarna. En lätt nedåtriktad lutning 
av kniven i rörelseriktningen ger bästa 
klippresultat.

Använd inte häcksaxen för kapning av 
grenar större än 15 mm i diameter. Använd 
häcksaxen endast vid klippning av normalt 
buskage som � nns runt hus och byggnader.

 VARNING! 
Om kniven fastnar i någon elektrisk sladd 
eller ledning, rör inte kniven! Den kan bli 
strömförande och mycket farlig. Fortsätt 
att hålla häcksaxen i det isolerade bakre 
handtaget eller lägg ner den och bort från 
dig på ett säkert sätt.

Koppla bort elen från den skadade ledningen 
eller sladden innan du försöker frigöra 
kniven. Underlåtenhet att följa denna 
varning kan leda till allvarliga personskador 
eller möjligt dödsfall.

UNDERHÅLL

 VARNING! 
Se alltid till att verktyget har stannat helt och 
batteriet avlägsnas innan något underhåll 
sker.

Smörjning av bladet
För bästa funktion och längre livslängd för 

kniven, smörj häcksaxens kniv med 
lätt maskinolja före och efter varje 
användning 

1.   Borttagning av batteriet från häcksaxen.

2.   Lägg häcksaxen på en plan yta. Applicera 
en lätt maskinolja längs kanten av den 
övre kniven.

 VARNING! 
•  Olja inte medan häcksaxen är igång.

•   Håll luftintagen rena och luftventilerna 
fria från skräp för att undvika 
överhettning av motorn..

•   Använd inte rengöringsmedel för att 
rengöra verktygets plastdelar. Ett milt 
rengöringsmedel på en fuktig trasa 
rekommenderas. Verktyget får inte 
komma i kontakt med vatten.
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•   Om häcksaxen vibrerar onormalt, stoppa 
motorn omedelbart. Onormal vibration 
indikerar vanligtvis ett mekaniskt 
problem, fortsatt drift skulle kunna leda 
till person- eller materialskador.

•   Placera alltid knivskyddet på kniven 
innan förvaring eller transport av 
häcksaxen. Var försiktig för att undvika de 
skarpa tänderna på kniven.

•   När det inte används bör verktyget 
förvaras på en torr, hög eller låst plats, 
utom räckhåll för barn.

•   Ingen smörjning är nödvändig eftersom 
motorn är försedd med livstidssmorda 
lager.

Obs!

HP SCHOU ansvarar inte för eventuella 
skador och personskador som orsakats av 
reparation av verktyget av en obehörig 
person eller genom misskötsel av verktyget.

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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Miljöinformation

Elektriska och elektroniska 
produkter (EEE) innehåller material, 
komponenter och ämnen som 
kan vara farliga och skadliga för 

människors hälsa och för miljön om avfallet 
av elektriska och elektroniska produkter 
(WEEE) inte bortskaff as korrekt. Produkter 
som är markerade med nedanstående 
överkryssade sophink är elektriska och 
elektroniska produkter. Den överkryssade 
sophinken symboliserar att avfall av 
elektriska och elektroniska produkter inte 
får bortskaff as tillsammans med osorterat 
hushållsavfall, utan de ska samlas in separat.
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