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ELEKTRISK HÆKKEKLIPPER 
  
 

Brugervejledning 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Art nr 76700551 
                              Ean code 5709133911850 
 
Læs brugervejledningen omhyggeligt før hækkeklipperen 
tages i brug. Gem brugervejledning til senere brug. 
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I denne brugervejledning er der brugt forskellige symboler. Symbolerne skal gøre dig opmærksom 
potentielle risici ved brugen af redskabet, og betydningen af disse symboler skal forstås og overholdes. 
Symbolerne i sig selv kan ikke afværge uheld og er ikke en erstatning for brug af sund fornuft til at undgå 
uheld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

SYMBOLERNES BETYDNING 
 

Læs brugervejledningen der refererer til de pågældende punkter. 

Dette symbol før en sikkerhedsnote betyder forholdsregel, advarsel eller fare. 
Hvis advarslen ignoreres, kan det føre til personskader på dig eller andre. For at 
begrænse risiko for personskader, brand eller elektrisk stød, så følg altid 
anbefalingerne. 

Redskabet opfylder europæiske standarder. 

Brug personlige værnemidler, høreværn, sikkerhedsbriller og 
robuste handsker og robust fodtøj. 

Udsæt ikke redskabet for regn og fugt, og brug det ikke i regnvejr. 

Der er fare for flyvende genstande. 

Hold altid en tilstrækkelig sikkerhedsafstand. 

Træk omgående stikproppen ud hvis strømkablet klippes over 
eller bliver beskadiget. 

Dette redskab må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. 
Det skal afleveres på en genbrugsstation, så de genanvendelige 
materialer kan oparbejdes, og de ikke-genanvendelige 
materialer bortskaffes på miljørigtig måde. 
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Advarsel! 
Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. Hvis de ikke følges, kan det resultere i elektrisk stød, 
brand og/eller alvorlige personskader. 
Gem sikkerhedsanvisningerne til senere brug. 
Begrebet ”elektroredskab” i advarslerne gælder redskaber der drives af strøm fra lysnettet eller 
batteridrevne redskaber. 
 
1. Arbejdsområdet 
 a. Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst. Rodede og mørke områder inviterer til ulykker. 
 b. Brug ikke redskabet i eksplosionsfarlige område med brandfarlige væsker, dampe eller 
           støv. Elektroredskaber kan danne gnister der kan antænde støv eller dampe. 
 c. Hold børn og omkringstående på afstand. 
     Du kan blive distraheret og miste overblik og kontrol. 
 
2. Elektrisk sikkerhed 
 a. Elektroredskabets stikprop skal passe til stikkontakten. Modificér aldrig stikproppen på nogen 
          måde. Brug ikke adaptorer til redskaber der kræver jordforbindelse. Stikpropper der ikke er ændret 
          samt passende stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk stød. 
 b. Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som rør, radiatorer og jordforbundne 
     hvidevarer. Der er forøget risiko for elektrisk stød hvis din krop berører jordforbundne ting. 
 c. Udsæt ikke redskabet for fugt eller regn. Hvis der kommer vand i redskabet er der forøget fare 
     for elektrisk stød.  
 d. Mishandl ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at bære redskabet i eller trække stikproppen ud 
           med. Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige dele. En ødelagt eller  
     indfiltret ledning øger risikoen for elektrisk stød. 
 e. Brug en forlængerledning der er godkendt til udendørs brug, det reducerer risikoen for elektrisk 
     stød. 
 f. Hvis det ikke kan undgås at bruge redskabet i fugtige områder, skal det være tilsluttet en 
    tavlegruppe med HFI eller HPFI relæ, hvilket reducerer risikoen for elektrisk stød 
 
3. Personlig sikkerhed  
 a. Vær opmærksom, se efter hvad du gør og brug almindelig sund fornuft. Brug ikke et 
     elektroredskab hvis du er træt, under indflydelse af narkotika, medicin eller alkohol.  Et øjebliks 
     uopmærksomhed kan resultere i alvorlige personskader. 
 b. Brug personlige værnemidler. Brug altid beskyttelsesbriller. Værnemidler som støvmaske, 
     skridsikre sko, hjelm og høreværn skal bruges efter behov, og brugt rigtigt vil de reducere risikoen 
     for personskader. 
 c. Undgå utilsigtet start. Start/stop kontakten skal være i stop-stilling når strømmen tilsluttes. At 
     bære et elektroredskab tændt eller med fingeren på startkontakten inviterer til ulykker. 
 d. Fjern alt værktøj fra redskabet før det startes. En stykke værktøj fra en roterende del kan 
     forårsage alvorlige personskader.  
 e. Ræk ikke for langt. Hold altid godt fodfæste og balance. Dette giver bedre kontrol over redskabet i 
     uventede situationer. 
 f. Brug korrekt beklædning. Bær ikke løst tøj eller løsthængende smykker. Hold hår, tøj og handsker 
     væk fra roterende dele.  
 g. Sørg for at dele til beskyttelse mod støv samt opsamlingsudstyr er korrekt monterede. 
 
4. Elektroredskaber, brug og pleje 
 a. Overbelast ikke redskabet. Brug det korrekte redskab. Et korrekt redskab vil gøre arbejdet bedre 
     og sikrere når det bruges til det det er beregnet til.  
 b. Brug ikke redskabet hvis start/stop ikke fungerer.  Et redskab det ikke kan kontrolleres er farligt at 
     arbejde med og skal repareres. 
 c. Afbryd strømmen til redskabet før der foretages justeringer, skift af tilbehør eller redskabet sættes 
     til opbevaring. Disse præventive regler hjælper til at undgå utilsigtet start. 
 d. Opbevar elektroredskaber uden for børns rækkevidde og tillad ikke personer som ikke kender 
     redskabet at bruge det. Elektroredskaber er farlige i hænderne på utrænede brugere. 
 e. Vedligehold redskabet. Kontroller for skæve dele, dele der klemmer eller andre ting der hindrer 
     korrekt brug. Hvis dele er ødelagte, skal de repareres før brug. Mange ulykker skyldes dårligt 
     vedligeholdte redskaber. 

GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER 
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 f. Hold skær skarpe og rene. Korrekt vedligeholdte redskaber med skarpe skærende dele klemmer 

ikke og er lettere ar kontrollere.  
 g. Brug redskabet i henhold til disse instruktioner og i forhold til arbejdsbetingelserne og det arbejde 

der skal udføres. Brug af et elektroredskab til andet end det er beregnet til, det kan føre til farlige 
situationer. 

 
5. Service          
 Lad redskabet servicere af en fagmand og brug kun identiske reservedele. Dette vil tilsikre at 

sikkerheden kan bibeholdes.     
 
 
 
 
 
 Hold alle dele af kroppen væk fra roterende dele og skær. Fjern ikke klippede grene og hold ikke grene 

op til at skulle klippes når skæret kører. Sluk for redskabet før fastkørt materiale bliver fjernet . Et 
øjebliks uopmærksomhed kan forårsage alvorlige personskader 

 Bær hækkeklipperen i håndtaget og med strømmen afbrudt når den skal transporteres. Påsæt altid 
skærbeskytteren når redskabet skal transporteres. Korrekt behandling vil reducere risikoen for skader 
fra skæret. 

 Hold ledningen væk fra klippeområdet. Under arbejdet kan ledningen blive fanget af grene og blive 
klippet over. 

 
 Stop redskabet og afbryd strømmen hvis redskabet efterlades uden opsyn, når der fortages justeringer, 

rengøring og smøring samt når skæret er blokeret eller der fjernes grene fra skæret. 
 Sørg for, at beskyttelseskomponenter altid er monteret når hækkeklipperen bruges. Fjern aldrig 

komponenter og brug aldrig en beskadiget klipper eller en klipper der ikke er komplet. Modificer aldrig 
klipperen og lav aldrig om på nogen af klipperens originale komponenter. 

 Klipperen skal tilsluttes en kontakt med jordforbindelse. 
 Brug kun forlængerledninger godkendt til udendørs brug. 
 Lav en løkke på forlængerledningen og fastgør den til ledningsholderen på håndtaget. 
 Før klipperen tages i brug, så kontroller stikprop og forlængerledning. Hvis de er udslidte eller 

beskadiget, skal de kontrolleres og evt. udskiftes af en fagmand. 
 Træk omgående stikproppen ud, hvis ledningen bliver klippet over eller beskadiges. 
 Brug altid tøj der passer til opgaven, skridsikre sko og tætsiddende tøj, der ikke kan blive grebet af de 

skærende dele, men som ikke hindrer bevægelse. Sæt langt hår op eller brug hårnet. Bær ikke 
armbånd eller lange smykker, der kan fanges af de bevægelige dele. 

 Brug altid beskyttelsesbriller, arbejdshandsker og, hvis støjniveauet overstiger 85 dB(A), også 
høreværn.  

 Brug ikke klipperen når det regner eller til våde hække. 
 Personer under 16 år, eller personer der ikke fuldstændigt klar over instruktionerne, bør ikke bruge 

klipperen. 
 Brugeren af klipperen i arbejdsområdet, er fuldt ansvarlig for skade på ejendom eller personer 

forårsaget af klipperen. 
 Hold øje med arbejdsområdet, og tillad ikke personer eller dyr at være i arbejdsområdet. 
 Hold altid klipperen i et fast greb med begge hænder. Vælg en stabil og sikker position, specielt på trin 

og trapper. 
 Kontroller jævnligt, at alle skruer er fastspændt. Kontroller jævnligt skæret, og få det repareret af en 

fagmand hvis det er beskadiget. 
 Gør dig bekendt med arbejdsområdet og vær opmærksom på eventuelle farer, som du måske ikke 

hører på grund af motorstøjen. 
 Rør aldrig ved et ubeskyttet skær og bær ikke klipperen i skæret. 
 Når hækkeklipperen ikke er i brug, på grund af transport eller opbevaring, så opbevar den på et tørt 

sted udenfor børns rækkevidde. Sæt altid skærbeskytteren på.  
 Det anbefales at bruge originale reservedele og tilbehør, anbefalet af producenten. 
 Kontroller at der ikke er fremmede genstande, f.eks. ståltråd. 
 Tilslut til en tavlegruppe med HPF eller HPFI relæ. 
 Hold altid klipperen med begge hænder. 
 
 
 
 

SPECIELLE SIKKERHEDSANVISNINGER 
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1. Bageste håndtag med start/stop kontakt 
2. Hus 
3. Forreste håndtag med start/stop kontakt 
4. Skær 
5. Ledning og stikprop 
 
 
 
 
Forbindelse 
Denne maskine kan kun tilsluttes en 1-fast 230 Volt tilslutning. 
Tilslut en godkendt forlængerledning. Lav en løkke, før den gennem åbningen i det bageste håndtag og 
sæt den fast på kabelholderen (krogen). 
 
 
 
 
Start:  
Tryk på start/stop kontakten (3) på det forreste håndtag og (1) på det bageste håndtag med begge 
hænder på samme tid. 
Stop: 
Slip én af kontakterne (3) eller (1). 
Skærbremsen stopper maskinen omgående indenfor 0,5 sekund. Det lille glimt i den øverste 
ventilationsåbning er normalt og skader ikke klipperen. 
 
 
 
 
Før du begynder, så udvælg grene der ikke er tykkere end 20 mm og klip dem med en havesaks. Et 
trapezformet snit svarer til plantens naturlige vækst og optimerer groningen. 
 
Først klippes siderne fra bunden mod toppen. Klip den øverste del i den form du foretrækker, horisontalt, 
tagformet eller rundet. 
 
Vaterpasset vil hjælpe til at holde skæret vandret. 
 
Sikkerhedsskæret har sidelæns afrundede og forskudte tænder for at forhindre skader. Chockbeskyttelsen 
beskytter mod ubehagelige tilbageslag hvis skæret rammer vægge, hegn etc. 
 
Hvis skæret hindres eller blokeres, så sluk omgående for motoren, træk stikproppen ud og fjern blokering 
fra skæret. 
 

HÆKKEKLIPPERENS HOVEDDELE 
 

FØR MASKINEN STARTES 
 

START AF KLIPPEREN 
 

KLIPPE HÆKKE 
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Advarsel! Metalgenstande som hegn o.l. kan ødelægge skæret. 
 
Hold altid forlængerledningen bag dig og start med at klippe nærmest ved stikkontakten. Planlæg 
arbejdsretningen før du begynder.  
 
 
 
 
Træk stikproppen ud før enhver kontrol og rengøring. 
 
Kontroller klipperen regelmæssigt før start. 
 
Et beskadiget skær skal repareres eller udskiftes af en fagmand. 
 
Efter hver brug, så rengør klipperens skær med en blød børste og en klud med smøreolie, og spray et 
tyndt lag beskyttelsesolie på skæret. 
 
Hold ventilationsåbningerne rene. 
 
Rengør aldrig klipperen med vand og sprøjt aldrig vand på den. Rengør kun motorhuset med en fugtig 
klud, og brug aldrig rengøringsmidler. Aftør efterfølgende motorhuset omhyggeligt. 
 
Opbevar altid klipperen med den medleverede skærbeskytter påsat. 
 
Brug kun originale reservedele og originalt tilbehør. 
 
 
 
 
 
 
Mærkespænding 1x230 V~ 50 Hz 

Mærkeeffekt 600 W 

Motoromdrejningstal ubelastet 1700 min-1 

Klippediameter, max. 20 mm 

Skærlængde 510 mm 

Elektrisk bremse Ja 

Garanteret lydtryk 103 dB(A) 

Vibrationsenergi 2,7 m/s2   K=1,5 m/s2 

 
 
”Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige 
for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.  
Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand’, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den 
krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elek- tronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med 
usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.  
Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis 
kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. 
Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning” 
Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk eller elektronisk udstyr sammen med 
husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige 
belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og øge mulighederne for 
genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Importør: QuineQuintax ApS, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst. 

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 
 

SPECIFIKATIONER 
 


