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DK ELEKTRISK HÆKKEKLIPPER
FORKLARING AF SYMBOLER

Der bruges symboler i denne brugsanvisning 
for at henlede din opmærksomhed på mulige 
risici. Læs og forstå symbolerne og deres 
forklaringer. Advarslerne forhindrer ikke i 
sig selv risici og kan ikke erstatte korrekte 
metoder til forebyggelse af ulykker.

Læs det tilsvarende afsnit i 
denne brugsanvisning før 
brug.

Dette symbol før en 
sikkerhedsbemærkning 
angiver en forholdsregel, en 
advarsel eller en fare. Hvis 
denne advarsel ignoreres, 
kan der opstå fare for ulykker 
for dig eller andre. Den 
angivne anbefalinger skal 
altid følges for at begrænse 
risikoen for personskade, 
brand eller elektrisk stød.

I overensstemmelse med 
europæiske standarder.

Dette symbol angiver, at 
der skal bruges høreværn, 
beskyttelsesbriller, handsker 
og solidt fodtøj under brug 
af produktet.  

Værktøjet må ikke udsættes 
for og bruges i regnvejr. 

Fare for skader som følge af 
� yvende dele!

Hold altid en tilstrækkelig 
sikkerhedsafstand.

Tag straks stikket ud af 
kontakten, hvis kablet er 
beskadiges eller skæres over.

Genbrug uønskede 
materialer i stedet for at 
smide dem ud som aff ald. 
Alt værktøj, slanger og 
emballage skal sorteres 
og a� everes på den 
lokale genbrugsstation 
og bortskaff es på en 
miljømæssig korrekt måde.

GENEREL SIKKERHEDSVEJLEDNING

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) Arbejdsområde
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.
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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, 
komfurer 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 forlængerledninger til 
udendørs brug, når du anvender 
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 
anvende det elektriske værktøj i 
fugtige omgivelser, skal du bruge 
en afbryder med et fejlstrømsrelæ 
(med en udløsningsstrøm på højst 
30 mA) . Brugen af en afbryder med 
et fejlstrømsrelæ mindsker risikoen 
for elektrisk stød. BEMÆRK: Begrebet 
“fejlstrømsrelæ” kan være erstattet af 
begrebet “fejlstrømsafbryder” eller 
“sikkerhedsafbryder”.

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

dig, og brug din sunde fornuft, når 
du betjener elværktøj. Brug ikke 
elværktøjet, hvis du er træt eller påvirket 
af narkotika, alkohol eller medicin. 
Et øjebliks uopmærksomhed under 
brug af elværktøj kan medføre alvorlig 
personskade.

b)  Brug altid dit eget beskyttelsesudstyr. 
Brug altid sikkerhedsbriller. Brug af 
relevant 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-/sluk-
knappen, og undlad at sætte stikket i 
stikkontakten, mens tænd-/sluk-knappen 
er trykket ned, da det kan medføre uheld.

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 et godt fodfæste og 
en god 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.
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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-/
sluk-knappen, er farligt og skal repareres.

c)  Tag stikket ud af stikkontakten og/eller 
batteriet ud, 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 eller går for stramt. Kontrollér, 
at der ikke er beskadigede dele på 
værktøjet og andre forhold, 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 og skær i 
henhold til disse anvisninger, 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.

SÆRLIGE SIKKERHEDS-
ANVISNINGER

- Sluk for maskinen, og tag stikket ud 
af kontakten, når maskinen efterlades 
uden opsyn, under udførelse af 
vedligeholdelse, under rengøring, under 
smøring af klingen, eller når klingen er 
blokeret, eller der skal fj ernes et objekt 
fra klingen.

- Kontrollér, at sikkerhedsskærmen 
altid er monteret på maskinen, når 
hækkeklipperen anvendes. Fjern aldrig 
nogen af maskinens dele, brug aldrig 
en beskadiget eller ufuldstændig 
maskine, og foretag aldrig nogen form 
for modi� kation af maskinens dele 
eller manipulation af hækkeklipperens 
originale konstruktion.

- Der skal anvendes en strømkreds til 
maskiner til udendørs brug. Maskinen 
skal sluttes til en jordet stikkontakt.

- Der skal altid bruges en stænktæt 
forlængerledning, som er godkendt og 
mærket til udendørs brug.

- Lav en løkke på forlængerledningen, og 
hæng den i kabelholderen som vist i (6).

- Før hækkeklipperen anvendes skal 
maskinen, forlængerledningen og 
stikket kontrolleres. Hvis en eller � ere 
komponenter er slidte eller beskadigede, 
skal de efterses, repareres eller udskiftes 
på et godkendt serviceværksted.

- Tag straks stikket ud af kontakten, hvis 
kablet eller forlængerledningen er 
beskadiget eller skåret over.
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- Bær altid egnet påklædning, skridsikre 

sko og tætsiddende tøj, som ikke kan 
sætte sig fast. Det må dog ikke begrænse 
bevægelsesfriheden. Langt hår skal 
sættes op eller beskyttes med hårnet. 
Bær ikke armbånd eller lange smykker, 
som kan hænge fast i bevægelige dele.

- Bær altid beskyttelsesbriller eller visir, 
beskyttelseshandsker samt høreværn, 
hvis støjniveauet overstiger 85 dB(A).

- Klip ikke hæk, når det regner, eller når 
hækken er våd.

- Personer under 16 år og personer, der 
ikke har læst brugsanvisningen, må ikke 
bruge maskinen.

- I arbejdsområdet er den person, som 
bruger maskinen, ansvarlig for eventuelle 
skader på personer eller ejendom, 
som forårsages af maskinen. Hold 
øje med arbejdsområdet, og lad ikke 
uvedkommende eller dyr opholde sig i 
området.

- Udvis stor forsigtighed under brug af 
maskinen, og hold altid godt fast i den 
med begge hænder. Sørg for at stå stabilt 
og sikkert, især på stiger.

- Kontrollér jævnligt, at alle skruer er 
korrekt spændt. Kontrollér klingen 
jævnligt. Hvis den er beskadiget skal den 
repareres eller udskiftes på et autoriseret 
serviceværksted.

- Lær arbejdsområdet at kende, og vær 
forberedt på eventuelle farer, du muligvis 
ikke kan høre på grund af motorstøjen.

- Den ubeskyttede klinge må aldrig 
berøres, og maskinen må aldrig bæres 
ved at holde i klingen.

- Når hækkeklipperen ikke er i brug, skal 
den opbevares tørt og utilgængeligt for 
børn, og beskytteren skal altid være sat 
på klingen.

- Brug kun originale reservedele og 
tilbehør, som følger med maskinen eller 
anbefales af producenten.

-  Kontrollér hækken for fremmedlegemer, 
f.eks. trådhegn.

-  Anvend et fejlstrømsrelæ med en 
udløsningsstrøm på højst 30 mA.

-  Hold fast i hækkeklipperen med begge 
hænder.

BESKRIVELSE AF MASKINENS DELE

1. Bagerste håndtag med tænd-/slukknap

2. Hus

3. Forreste håndtag med tænd-/slukknap

4. Klinge

5. Kabel og stik
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Før du starter maskinen

Tilslutning
- Denne hækkeklipper kan kun 

sluttes til en enfaset AC-strømkilde. 
Kontrollér, at netspændingen svarer til 
driftsspændingen på mærkepladen.

- Sæt stikket i stikdåsen på en egnet 
forlængerledning. Lav en løkke, før 
den gennem åbningen i det bagerste 
håndtag, og hæng den på kabelholderen.

Start af maskinen

Advarsel!  Maskinen må kun bruges til de 
anvendelsesområder, der er beskrevet i 
kapitlet “anvendelse”
- Tænde: Tryk på tænd-/slukknappen (3) 

på det forreste håndtag og knappen (1) 
på det bagerste håndtag med begge 
hænder samtidig.

- Slukke: Slip en af kontakterne (3) eller (1).

- Klingebremsen standser klingerne 
øjeblikkelig inden for 0,5 sek. Det 
lille glimt i området i de øverste 
udluftningsåbninger er normalt og 
ufarligt for dig og maskinen.

Hækkeklipning

- Får du begynder på arbejdet skal du 
vælge grene med en diameter på 
højst 20 mm og klippe dem med en 
beskæringssaks. Et trapezformet snit 
svarer til planternes naturlige vækst og 
sikrer optimal hækvækst.

- Klip først siderne nedefra og op. Klip 
toppen i den ønskede form: vandret, 
tagformet eller afrundet.

- Vaterpasset hjælper dig til at holde 
klingen vandret

- Sikkerhedsklingen har tænder, der at 
afrundet i siden for at reducere risikoen 
for personskade. Desuden beskytter 
stødsikringen mod ubehagelige 
tilbageslag, når klingen kommer i 
kontakt med mure, hegn mm.

- Hvis klingen sidder fast eller blokeres 
af forhindringer, skal motoren straks 
slukkes, og den genstand, der blokerer 
klingen, skal fj ernes.

- Forsigtig! Metalforhindringer som hegn 
mm. kan beskadige klingen.

- Sørg altid for at holde 
forlængerledningen bag ryggen, og start 
altid hækkeklipningen på det sted, der 
er nærmest stikkontakten. Du skal derfor 
planlægge arbejdsretningen, før du går i 
gang.

Vedligeholdelse og rengøring

- Tag stikket ud af kontakten, før der 
udføres kontrol eller vedligeholdelse.

- Kontrollér maskinen regelmæssigt, før 
arbejdet påbegyndes.

- Hvis klingen er beskadiget, skal den 
repareres eller udskiftes af en autoriseret 
tekniker, før maskinen må bruges.

- Efter brug skal klingen rengøres 
med en blød børste og en klud med 
smøreolie, og der sprayes et tyndt lag 
beskyttelsesolie på klingen.

- Hold altid udluftningsåbningerne i huset 
rene.

- Maskinen må aldrig rengøres eller 
sprayes med vand. Motorhuset må 
kun rengøres med en fugtig klud uden 
rengøringsmiddel eller opløsningsmidler! 
Disse kan ødelægge maskinens plastdele. 
Til sidst tørres motorhuset forsigtigt.

- Maskinen skal opbevares med den 
medfølgende beskyttelseskappe.

- Brug kun originalt tilbehør og originale 
reservedele.
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SPECIFIKATIONER

Mærkespænding: 230-240 V ~ 50 Hz 
Eff ekt: 710 W  

Elmotorens hastighed uden belastning: 

 1700 o/min.

Maks klippediameter: 24 mm

Klingestørrelse: 550 mm

Mekanisk bremse: Ja

Garanteret støjniveau: 102 dB(A) 

Vibrationer                                

Forreste håndtag: 4,062 m/s² k= 1,5 m/s²

Bageste håndtag: 4,027 m/s² k= 1,5 m/s²

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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EF-overensstemmelseserklæring

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

ELEKTRISK PLÆNEKLIPPER 
77774

230-240 V - 710 W
er fremstillet i overensstemmelse med 
følgende standarder:

EN 60745-1:2009+A11

EN 60745-2-15:2009+A1

i henhold til bestemmelserne i direktiverne:

2006/42/EF  Maskindirektivet 

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

26.10.2017 - HP Schou A/S, DK-6000 Kolding

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.
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DKELEKTRISK HÄCKSAX
BESKRIVNING AV SYMBOLER

I denna bruksanvisning används ett antal 
symboler för att uppmärksamma möjliga 
faror. Alla användare av maskinen måste 
förstå dessa symboler och deras förklaringar 
till fullo. Att läsa varningarna räcker inte för 
att förebygga farorna. Åtgärder måste vidtas 
för att undvika olyckor.

Läs det relevanta avsnittet 
i bruksanvisningen före 
användning.

Den här symbolen föregår 
vissa säkerhetsanvisningar 
och signalerar varning, fara 
eller att försiktighet krävs. 
Om denna varning ignoreras 
kan du skada dig själv eller 
andra. Följ alltid dessa 
rekommendationer för att 
minimera risken för skador, 
brand eller elektriska stötar.

Uppfyller europeiska 
standarder.

Dessa symboler indikerar 
att hörselskydd, 
skyddsglasögon, 
skyddshandskar respektive 
skyddsskor måste användas 
tillsammans med produkten.  

Utsätt inte verktyget för 
regn. 

Risk för skador från � ygande 
delar!

Håll alltid ett säkert avstånd.

Dra omedelbart ut 
stickproppen ur nätuttaget 
om sladden skadas eller 
skärs av.

Återvinn överblivet 
material i stället för att 
kasta det som avfall. Alla 
verktyg och slangar och allt 
förpackningsmaterial ska 
sorteras, tas till den lokala 
återvinningscentralen och 
deponeras på ett sätt som 
inte hotar miljön.

ALLMÄNNA SÄKERHETS-
ANVISNINGAR

VARNING! Läs alla säkerhetsvarningar 
och anvisningar. Om varningarna och 
anvisningarna inte följs kan det leda till 
elektriska stötar, brand och/eller allvarliga 
skador.

Spara alla säkerhetsvarningar och 
anvisningar för framtida referens.

Termen ”elverktyg” i säkerhetsanvisningarna 
avser ditt nätanslutna elverktyg (med sladd) 
eller ditt batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.

1)  Säkert arbetsområde
a)  Håll arbetsområdet rent och väl 

belyst. Stökiga eller dåligt belysta 
arbetsområden ökar risken för olyckor.

b)  Använd inte elverktyg i explosionsfarliga 
miljöer, till exempel där det � nns 
brännbara vätskor, gaser eller damm. 
Elverktyg alstrar gnistor som kan antända 
dammet eller gaserna.
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c)  Håll barn och obehöriga personer på 
säkert avstånd under arbetet med 
elverktyget. Om du störs av obehöriga 
personer kan du förlora kontrollen.

2)  Elsäkerhet
a)  Elverktygets stickpropp måste passa 

i nätuttaget. Stickproppen får inte 
manipuleras på något vis. Använd inte 
några adapterkontakter tillsammans med 
jordade elverktyg. Intakta stickproppar 
och passande nätuttag minskar risken för 
elektriska stötar.

b)  Undvik kroppskontakt med jordade ytor 
som rör, element, spisar eller kylskåp. 
När din kropp är jordad ökar risken för 
elektriska stötar.

c)  Skydda elverktyget mot regn och väta. 
Om vatten tränger in i ett elverktyg ökar 
risken för elstötar.

d)  Behandla inte nätsladden vårdslöst. 
Använd aldrig nätsladden för att bära 
eller dra elverktyget, och inte heller för 
att dra ut stickproppen ur nätuttaget. 
Håll nätsladden på avstånd från värme, 
olja, vassa kanter och rörliga maskindelar. 
Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar 
risken för elstötar.

e)  När du arbetar med elverktyg utomhus, 
använd endast förlängningssladdar 
som är avsedda för utomhusbruk. 
Om en lämplig förlängningssladd för 
utomhusbruk används minskar risken för 
elstötar.

f )  Om du inte kan undvika att använda 
elverktyget i en fuktig miljö, använd en 
jordfelsbrytare med en utlösningsström 
på högst 30 mA. Jordfelsbrytaren 
minskar risken för elstötar. OBS! Termen 
”jordfelsbrytare” är liktydig med termen 
”felströmsskydd”.

3) Personsäkerhet
a)  Var uppmärksam på vad du gör och 

använd elverktyget med förnuft. 
Använd inte elverktyg när du är trött 
eller om du är påverkad av droger, 
alkohol eller mediciner. Vid användning 
av elverktyg kan även en kort stunds 
ouppmärksamhet leda till allvarliga 
kroppsskador.

b)  Använd personlig skyddsutrustning. 
Använd alltid skyddsglasögon. 
Användning av personlig 
skyddsutrustning som damm� ltermask, 
halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm och 
hörselskydd i relevanta förhållanden 
minskar risken för kroppsskador.

c)  Förhindra oavsiktlig start av elverktyget. 
Kontrollera att strömbrytaren är i AV-
läget innan elverktyget ansluts till en 
strömkälla och/eller ett batteri, samt 
innan du plockar upp verktyget. Om 
du bär elverktyget med � ngret mot 
strömbrytaren eller sätter i dess nätsladd 
med strömbrytaren intryckt ökar risken 
för olyckor.

d)  Ta bort alla eventuella justeringsnycklar 
innan du aktiverar elverktyget. En 
justeringsnyckel som sitter fast i en 
roterande komponent kan orsaka 
kroppsskador.

e)  Undvik onormala arbetsställningar. Stå 
alltid stadigt på båda fötterna. Det gör 
det lättare att behålla kontrollen över 
elverktyget i oväntade situationer.

f )  Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst 
sittande kläder eller smycken. Låt inte 
hår, kläder eller handskar komma för 
nära elverktyget. Löst sittande kläder, 
långt hår och smycken kan fastna i rörliga 
delar.

g)  Om utrustning medföljer för anslutning 
av ett dammuppsamlingssystem, 
kontrollera att systemet är anslutet på 
rätt sätt. Användning av dammuppsaml
ingsutrustning kan minska de faror som 
damm medför.
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4) Användning och skötsel av elverktyg
a)  Överansträng inte elverktyget. Använd 

rätt verktyg för det planerade arbetet. 
Det rätta verktyget gör jobbet bättre och 
säkrare i den takt som det är avsett för.

b)  Använd inte elverktyget om 
strömbrytaren inte fungerar. Ett elverktyg 
med en defekt strömbrytare är farligt och 
måste repareras.

c)  Dra ut kontakten ur nätuttaget och/
eller batteriet innan några justeringar 
utförs, tillbehör byts ut eller elverktyget 
läggs undan för förvaring. Denna 
säkerhetsåtgärd förhindrar oavsiktlig 
aktivering av elverktyget.

d)  Förvara elverktyg som inte används utom 
räckhåll för barn. Låt inte personer som 
är obekanta med elverktyget eller denna 
bruksanvisning använda elverktyget. 
Elverktyg är farliga i händerna på 
oerfarna personer.

e)  Sköt om och underhåll elverktyget. 
Undersök elverktyget för felinriktningar 
eller rörliga delar som har fastnat, gått 
sönder eller andra problem som kan 
påverka verktygets drift. Reparera 
elverktyget före användning om det är 
skadat. Många olyckor orsakas av dåligt 
skötta elverktyg.

f )  Håll alltid skärverktyg vassa och rena. 
Välskötta skärverktyg med vassa 
eggar kärvar mindre och är lättare att 
kontrollera.

g)  Använd elverktyget och dess tillbehör, 
insatser osv. enligt dessa anvisningar 
och ta hänsyn till arbetsförhållandena 
och arbetsmomenten. Om elverktyget 
används för andra syften än det är avsett 
för kan farliga situationer uppstå.

5) Service
a) Låt bara kvali� cerad fackpersonal 

reparera elverktyget och enbart med 
identiska reservdelar. På så vis garanteras 
elverktygets säkerhet.

SÄRSKILDA SÄKERHETS-
INSTRUKTIONER

- Stäng av maskinen och dra ut 
stickproppen ur nätuttaget om maskinen 
ska lämnas obevakad, om underhåll, 
rengöring eller oljning av kniven ska 
utföras, eller om knivarna har blockerats 
och föremål måste avlägsnas.

- Kontrollera alltid att skyddsskärmen 
är monterad på häcksaxen innan du 
använder den. Ta aldrig bort eller 
modi� era någon av häcksaxens 
komponenter, och använd aldrig en 
skadad eller ofullständig maskin. 
Manipulera aldrig häcksaxens 
ursprungliga konstruktion på något sätt.

- Maskiner som används utomhus måste 
vara jordade. Elverktyget måste därför 
anslutas till ett nätuttag med jord.

- Använd endast stänktåliga 
förlängningssladdar som har godkänts 
och märkts för utomhusbruk.

- Gör en ögla i förlängningssladden och 
häng den i sladdhållaren likt (6).

- Inspektera maskinen, 
förlängningssladden och stickproppen 
innan du använder häcksaxen. Om några 
delar är slitna eller skadade måste de 
undersökas, repareras eller ersättas av ett 
behörigt servicecenter.

- Dra ut stickproppen omedelbart om 
sladden eller förlängningssladden har 
skadats eller skurits av.
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- Bär alltid lämplig klädsel, halksäkra 
skor och åtsittande kläder som inte kan 
fastna, men som inte heller begränsar 
din rörlighet. Sätt upp långt hår i nacken 
eller skydda det med ett hårnät. Bär inte 
armband eller långa smycken som kan 
fastna i rörliga delar.

- Använd alltid skyddsglasögon eller 
ansiktsmask, skyddshandskar och, om 
bullret överstiger 85 dB(A), använd även 
hörselskydd.

- Använd inte maskinen på våta häckar 
eller i regn.

- Personer som är under 16 år gamla 
eller som inte är införstådda med 
denna bruksanvisning får inte använda 
maskinen.

- Den person i arbetsområdet som 
använder maskinen är den som bär 
ansvar för skador på person eller 
egendom som drabbar någon tredje part 
och där maskinen är inblandad. Bevaka 
ditt arbetsområde och låt inte obehöriga 
personer eller djur komma nära.

- Var försiktig när du använder maskinen 
och håll den alltid stadigt med båda 
händerna. Välj en säker och stabil 
arbetsställning, särskilt i trappor.

- Kontrollera regelbundet att alla skruvar 
är ordentligt åtdragna. Inspektera 
regelbundet knivarna och låt ett behörigt 
servicecenter reparera eller byta ut dem.

- Bekanta dig med arbetsområdet och 
var uppmärksam på möjliga faror som 
kanske inte hörs på grund av ljudet från 
maskinen.

- Ta aldrig i knivarna när de är oskyddade, 
och bär aldrig maskinen i knivarna.

- När häcksaxen inte används och ska 
transporteras eller förvaras, lägg den på 
en torr plats utom räckhåll för barn. Trä 
alltid på skyddsfodralet över knivarna.

- Använd bara originalreservdelar och 
-tillbehör som levererades tillsammans 
med maskinen eller rekommenderas av 
tillverkaren.

-  Kontrollera alltid före arbetet att 
häcken är fri från främmande föremål, 
exempelvis stängsel.

-  Använd en jordfelsbrytare med en 
utlösningsström på högst 30 mA.

-  Håll alltid häcksaxen med båda händerna.

BESKRIVNING AV MASKINENS 
DELAR

1. Bakre handtag med strömbrytare

2. Motorhölje

3. Främre handtag med strömbrytare

4. Kniv

5. Nätsladd och stickpropp
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Innan du startar maskinen

Elektrisk anslutning
- Denna häcksax får bara anslutas till en 

enfas växelströmskälla. Kontrollera att 
nätspänningen är densamma som anges 
på maskinens märkskylt.

- Sätt i stickproppen i uttaget på en 
lämplig förlängningssladd. Gör en ögla 
som du sticker in genom det bakre 
handtagets öppning och hakar fast i 
kabelhållaren.

Starta maskinen

Varning!  Använd maskinen uteslutande 
för tillämpningar som beskrivs i kapitlet 
”avsedd användning”.
- Sätt på maskinen: Tryck in strömbrytaren 

på det främre handtaget (3) och 
strömbrytaren på det bakre handtaget 
(1) med vardera hand samtidigt.

- Stänga av: Släpp någon av de två 
strömbrytarna (3) eller (1).

- Knivbromsen gör att knivarna stannar 
omedelbart inom 0,5 sekunder. Små 
gnistor från de övre ventilationshålen 
är normalt och kan inte skada dig eller 
maskinen.

Klippa en häck

- Innan du börjar arbeta, välj grenar 
med en diameter som inte är större 
än 20 mm, och skär dem med en 
sekatör. Trapetsformad klippning 
överensstämmer med buskars naturliga 
sätt att växa och gör att häcken växer på 
bästa möjliga sätt.

- Klipp först häckens sidor nerifrån 
och upp. Klipp ovandelen enligt dina 
preferenser; i en rak horisontell form, 
som ett tak eller rundat.

- Spakens stöd hjälper dig att kontrollera 
knivarna i horisontellt läge.

- Säkerhetsknivarnas tänder är rundade 
tänder med varierande längd för att 
minska risken för skador. Maskinens 
stötskydd förhindrar obehagliga bakslag 
om knivarna skulle komma i kontakt med 
väggar, stängsel, osv.

- Om knivarna kärvar eller blockeras av 
något, stäng genast av motorn, dra ut 
stickproppen och avlägsna sedan det 
föremål som har fastnat i knivarna.

- Varning! Metallföremål som stängsel 
o.dyl. kan skada knivarna.

- Försäkra dig alltid om att 
förlängningssladden är bakom din rygg, 
och börja alltid klippa vid den punkt som 
är närmast vägguttaget. Du behöver 
alltså planera i vilken riktning du ska 
arbeta innan du börjar.

Rengöring och underhåll

- Dra ut stickproppen från nätuttaget 
innan några inspektioner eller underhåll 
utförs.

- Inspektera regelbundet din maskin innan 
du påbörjar arbetet.

- Skadade knivar måste repareras eller bytas 
ut av en kvali� cerad fackperson innan 
maskinen används igen.

- Efter avslutat klippningsarbete, rengör 
alltid knivarna med en mjuk borste och 
en trasa med smörjolja. Spreja även 
ett tunt lager skyddande olja över hela 
knivarna.

- Håll alltid motorhöljets ventilationshål 
rena.



14

SE

- Rengör aldrig maskinen med vatten 
och spreja aldrig vatten på den. Rengör 
motorhöljet med enbart en mjuk 
trasa. Använd aldrig rengöringsmedel 
eller lösningsmedel! De kan förstöra 
maskinens plastdelar. Var noga med att 
låta motorhöljet torka.

- Förvara maskinen med det medföljande 
skyddsfodralet på.

- Använd uteslutande originaltillbehör och 
-reservdelar.

SPECIFIKATIONER

Märkspänning: 230-240 V ~ 50 Hz 
Eff ekt: 710 W  

Elmotorns tomgångshastighet: 1 700 v/min

Skärdiameter: 24 mm

Knivstorlek: 550 mm

Mekanisk broms: ja

Garanterad bullernivå: 102 dB(A) 

Vibrationer                                

Främre handtag: 4,062 m/s² k = 1,5 m/s²

Bakre handtag: 4,027 m/s² k = 1,5 m/s²

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-försäkran om överensstämmelse

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

ELEKTRISK GRÄSKLIPPARE 
77774

230-240 V - 710 W
är framställd i överensstämmelse med 
följande standarder:

EN 60745-1:2009+A11

EN 60745-2-15:2009+A1

enligt bestämmelserna i direktiven:

2006/42/EG Maskindirektivet 

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

26.10.2017 - HP Schou A/S, DK-6000 Kolding

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.

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)

Tillverkare:
HP Schou A/S
Nordager 31
DK-6000 Kolding

© 2017 HP Schou A/S 
Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksan-
visning får inte på några villkor, varken i sin helhet eller 
delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska 
hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering eller fotografer-
ing, ej heller översättas eller sparas i ett informationsla-
grings- och informationshämtningssystem, utan skriftligt 
medgivande från HP Schou A/S.


