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DKKANT- OCH HÄCKKLIPPARE
Kant- och häckklipparens delar

1. Kantklipparskär

2. Lysdioder

3. Knapp för visning av batterinivån

4. Säkerhetsknapp

5. Strömbrytare

6. Handtag med inbyggt batteri

7.  Laddningsuttag

8. Laddare (visas inte)

9.  Häckklipparskär (visas inte)

Särskilda säkerhetsföreskrifter

Håll fingrar och andra kroppsdelar på 
avstånd från bladet.

Sätt aldrig fast säkerhetsknappen eller 
strömbrytaren så den hela tiden är 
aktiverad. 

Om skärbladen blockeras ska du genast 
släppa strömbrytaren så motorn inte blir 
överbelastad.

Introduktion

För att du ska få så stor glädje som möjligt 
av din nya laddningsbara kant- och 
häckklippare rekommenderar vi att du läser 
denna bruksanvisning och de medföljande 
säkerhetsföreskrifterna innan du börjar 
använda den. 

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

Tekniska specifikationer

Batteri: 3,6 V 1,3 Ah Li-jon 

Driftstid: Cirka 40 minuter.

Hastighet: 1 000 v/min

Skär, kantklippare: 80 mm

Skär, häckklippare: 110 mm

Spänning/frekvens, laddare: 230 V ~ 50 Hz

Laddningstid: 3-5 timmar

1

3
2

4

5
76



8

SE

Kontroll av laddningstillstånd

Håll knappen (3) intryckt. 

Lysdioderna anger batterinivån:

Endast röd lysdiod lyser: <20%

Röd+gul lysdiod lyser: 20-70%

Alla 3 lysdioderna lyser: >70%

Om bara den röda lysdioden lyser ska 
batteriet laddas upp innan du använder 
maskinen igen.

Byte av skärblad

Maskinen levereras med ett skärblad till 
kantklippning (1) och ett till häckklippning 
(9). Du kan skifta mellan de två skärbladen 
genom att följa nedanstående procedur.

Lossa eggskyddet genom att trycka in 
låsknappen (A), lyfta eggskyddet (B) uppåt, 
och dra det bakåt. 

Slå inte på maskinen om eggskyddet inte är 
monterat korrekt.

Använd endast batteriladdaren och 
batteriet vid rumstemperatur (högst 40 °C). 

Använd aldrig batteriladdaren om batteriet, 
laddaren eller sladden har skador.

Laddning av batteri 

Batteriet är inte fullt uppladdat vid 
leveransen. Det ska laddas upp i 5 timmar 
före användning. 

Sätt laddaren i vägguttaget och 
sätt stickproppen från laddaren i 
laddningsuttaget bak på maskinen. 

Dioderna lyser (2) medan batteriet laddas. 
En full uppladdning tar ca 3-5 timmar. 

När alla 3 dioder lyser är batteriet fulladdat, 
och laddaren kan stängas av.

Batteriet uppnår bästa möjliga driftlivslängd 
om du laddar upp det vid en temperatur på 
18-24°. Då batteriet är av Li-jontyp har det 
ingen minneseffekt och behöver inte vara 
helt urladdat när du ska ladda upp det igen.

OBS! Batteriet får aldrig laddas ur helt 
eftersom det då kan skadas. 

A
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Lyft därefter bort eggskyddet.

Ta av skäret. 

OBS! Du kan nu komma åt maskinens 
växelhus. Det är mycket viktigt att det inte 
kommer in gräs, löv eller andra föremål i 
växelhuset! Rengör försiktigt växelsystemet 
vid behov.

Sätt försiktigt det önskade skäret ner 
på växelsystemet. Se till att tapparna på 
växelsystemet går in in hålen i skäret.

Kontrollera att skäret sitter korrekt på 
maskinen.

Sätt eggskyddet försiktigt ner på skäret och 
maskinen.

Skjut eggskyddet fram mot skäret så det 
klickar på plats.

Användning

Montera önskat skär.

Tryck in säkerhetsbrytaren, och tryck in 
strömbrytaren för att sätta på maskinen.

Klipp med lugna rörelser utan att 
överbelasta maskinen. 

Om den röda dioden tänds, ska batteriet 
laddas upp innan du fortsätter att använda 
maskinen.

Rengöring och underhåll

Torka av kant- och häckklipparen med 
en väl urvriden trasa. Smörj regelbundet 
skärbladet med en lämplig olja eller spray 
när du använder maskinen och innan 
du ställer den till förvaring. Kontrollera 
skärbladen före varje användning och byt ut 
dem om de är defekta.
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Överensstämmelseförklaring 

Vi förklarar härmed, att 

KANT- OCH HÄCKKLIPPARE 
77224 (HS-GT-01)

3,6 V
är framställd i överensstämmelse med 
följande standarder eller normativa 
dokument:

EN55014-1:2006

EN55014-2:1997+A1

EN60335-2-29:2004

EN60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13

EN60745-1:2006

EN60745-2-15:2006

EN61000-3-2:2006

EN61000-3-3:1995+A1+A2

EN62233:2008

enligt bestämmelserna i direktiven

2006/95/EEG Lågspänningsdirektivet

2004/108/EEG EMC-direktivet

2010

Stefan Schou 
Inköpschef

10.12.2010 - HP Værktøj A/S, DK-7080 Børkop

Överensstämmelseförklaring 

Vi förklarar härmed, att 

LADDARE
(XR-DC030300)
230 V ~ 50 Hz

är framställd i överensstämmelse med 
följande standarder eller normativa 
dokument:

EN50366:2003+A1:2006

EN60335-2-29:2004

EN60335-1:2002+A11,A1:2004

+A12,A2:2006

enligt bestämmelserna i direktiven

2006/95/EEG Lågspänningsdirektivet

2004/108/EEG EMC-direktivet

2010

Stefan Schou 
Inköpschef

10.12.2010 - HP Værktøj A/S, DK-7080 Børkop

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)
6045 - Ningbo Beilun Hengsheng Tools Factory, Wangga 
Industrial Area, Ningbo, Zhejiang
EU-importör:
HP Værktøj A/S
7080 Børkop
Danmark

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)
6045 - Ningbo Hi-Tech Park Xinrong Electron Industrial 
Co., Ltd., Ningbo, Zhejiang
EU-importör:
HP Værktøj A/S
7080 Børkop
Danmark
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Miljöinformation

HP Værktøj A/S strävar efter att tillverka 
miljövänliga elektriska och elektroniska 
produkter och vi vill även medverka till att 
säkerställa ett säkert avyttrande av sådana 
avfallsprodukter som kan vara skadliga för 
miljön. 

Det är viktigt för oss alla att ha en ren 
miljö. Vårt företag har som målsättning 
att uppfylla EU-kraven på detta område 
så att vi säkerställer insamling, hantering, 
återvinning och bortskaffande av elektrisk 
utrustning som annars kan vara skadlig för 
miljön. 

Detta innebär även att våra produkter aldrig 
innehåller några av följande kemikalier eller 
ämnen:

-  Bly

-  Kvicksilver

-  Kadmium

-  Sexvärdigt krom

-  PBB (polybromerade bifenyler) 
(flamskyddsmedel)

-  PBDE (polybromerade difenyletrar) 
(flamskyddsmedel)

HP Værktøj A/S är stolta över att kunna 
stödja EU:s miljöinitiativ för en renare miljö 
och förklarar härmed att våra produkter 
uppfyller såväl WEEE-direktivet (2002/96/
EG) som RoHS-direktivet (2002/95/EG).

Även du som konsument kan vara med och 
skydda vår miljö genom att följa gällande 
miljöbestämmelser och lämna in förbrukade 
elektriska och elektroniska produkter på 
den kommunala återvinningsstationen. 
Kom ihåg att ta ur eventuella batterier innan 
du gör dig av med produkten.

© 2010 HP Værktøj 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 Værktøj A/S.

Servicecenter

När det gäller:

• Reklamationer

• Reservdelar

• Returvaror

• Garantivaror

• Öppet 08.00 till 16.00

• Tel.: +46 (0)451 833 00

• Fax: +46 (0)451 414  00

• E-mail: service@hpverktyg.se


