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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 fl 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 fi nns 
brännbara vätskor, gaser eller damm. 
Elverktyg alstrar gnistor som kan antända 
dammet eller gaserna.



12

SE

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 dammfi 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 fi 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 kvalifi 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 
modifi 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 kvalifi 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.
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- 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 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: 5 094 m/s² k = 1,5 m/s²

Bakre handtag: 3 854 m/s² k = 1,5 m/s²
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EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Undertecknad, som representerar följande tillverkare 

Tillverkare:   NINGBO ENERGY POWER TOOLS CO.,LTD

Adress:    Chengjiacun dongqiao Industrial zone, 

      Yinzhou district, Ningbo, 315157 China

Importör:

Namn:     HP Schou A/S

Adress:     Nordager 31, 6000 Kolding, Danmark

förklarar härmed att produkten

Produktbeteckning:  Häcksax (77774)

Produktbeteckning:  HTEG37-550

överensstämmer med villkoren i följande EG-riktlinjer 

(inklusive gällande tillägg)

Referensnr. Titel Ja/Nej

2006/108/EG EMC-direktiv ja

2011/65/EG ROHS-direktiv ja

1907/2006/EG REACH-reglering nej

2006/42/EG Maskindirektiv ja

2006/95/EG Lågspänningsdirektiv ja

och standarder och/eller tekniska specifi kationer som anges på motsatt sida har 
applicerats.
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Är identiskt med modellnr. som är underställt EG-försäkran om överensstämmelse

Modell nr.:  …………………………………………..Utfärdat 
av…………………………………...  

De sista två siff rorna i det år då CE-märkningen började gälla: ….

(om överensstämmelse med lågspänningsdirektiv 2006/95/EG försäkrats)

Maskindirektiv

Namn, adress och identifi eringsnummer på det organ som - utförde EG-kontrollen (bilaga IX) 
ihop med numret på det EG-kontrollintyg, eller - godkände hela kvalitetskontrollsystemet 
(bilaga X)

Intygsnr.: Anmält organ: 

(namn och adress)

Nr. anmält organ:

50257810 Chengjiacun, Dongqiao 
Industrial Zone, Yinzhou 
District, Ningbo 315157 P.R.  
China

Referenser för standarder och/eller tekniska specifi kationer som gäller för denna försäkran om 
överensstämmelse, eller delar av den:

- harmoniserade standarder:

nr. utgåva titel delar (1)

EN 60745-
1:2009+A11

EN 60745-2-
15:2009+A1

2013.07.01 CE_MD

- andra standarder och/eller tekniska specifi kationer:

nr utgåva titel delar (1)

- andra tekniska lösningar, vars detaljer ingår i den tekniska dokumentationen eller 
informationen om den tekniska konstruktionen:

- Andra referenser eller information som krävs för det(de) aktuella EG-direktivet(-en):

(1) Där det är lämpligt, ska referens göras till gällande avsnitt eller paragrafer i standard- eller 
teknikspecifi kationen.

KINA  (plats), 2015-10-23  (datum)

(undertecknads namn och position, som är behörig att binda tillverkaren eller dennes 
auktoriserade representant)
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Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid 
uppges vid kontakt med återförsäljaren. 

Modellnumret fi 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

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 (EEE) 
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)
EU-importör:
HP Schou A/S
Nordager 31
6000 Kolding
Danmark

© 2015 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 fotografering, 
ej heller översättas eller sparas i ett informations lagrings- 
och informationshämtningssystem, utan skriftligt 
medgivande från HP Schou A/S.


