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Kære kunde

Denne brugsanvisning har til formål at 
gøre dig fortrolig med maskinen, så du 
bruger den i overensstemmelse med 
forskrifterne. Brugsanvisningen indeholder 
vigtige oplysninger om, hvordan maskinen 
skal bruges sikkert, korrekt og økonomisk. 
Overholdelse af oplysningerne bidrager 
til at øge maskinens driftssikkerhed og 
levetid. Brugsanvisningen skal altid være ved 
hånden, når maskinen er i brug. 

Den skal læses og følges af enhver person, 
der håndterer maskinen, uanset om det 
drejer sig om drift, service eller transport af 
den.

Foruden brugsanvisningen og de gældende 
regler om ulykkesforebyggelse nationalt og 
på stedet skal de generelt anerkendte regler 
om at arbejde sikkert og korrekt overholdes 
ligesom de ulykkesforebyggende regler fra 
de relevante professionelle organisationer. 

Tekniske data

Model  AHS 4054

Spænding  40 V DC

Maks. grentykkelse  18 mm

Skærelængde  540 mm

Hastighed n0  1.300 min-1

Batteritype  Li-Ion 40 V / 2,5 Ah / 100 Wh

Maks. driftstid (ubelastet)  

 ca. 80 min.

Vægt  3,0 kg

Lydtryk LpA (EN ISO 3744:1995) 

 86 dB(A) K 3,0 dB

Vibration (EN 60745-2-15) 

 < 2,5 m/s2 K 1,5 m/s²

• Den angivne vibrationsemissionsværdi 
blev målt med en standardiseret 
testmetode og kan sammenlignes med 
andre anvendte elværktøjer.

• Den angivne vibrationsemissionsværdi 
kan også være nødvendig for 
vurderingen af de brugte pauser i 
arbejdet.

• Den angivne vibrationsemissionsværdi 
kan variere under den faktiske brug 
af elværktøjet ved at angive værdien 
afhængigt af den måde, elværktøjet 
bruges på.

• Bemærk: Du undgår vaskulær pulseren i 
hænderne under pauser.

• Prøv at holde belastningen fra vibration 
så lav som muligt. Vibrationsbelastning 
kan fx nedsættes ved brug af handsker, 
når maskinen bruges, og ved at 
begrænse arbejdstiden. Alle faser 
af driftscyklussen skal tages med i 
betragtning i den henseende, (fx tiden, 
hvor elværktøjet er slukket, og tiden, 
hvor det er tændt men ikke kører under 
belastning).

• Hold altid hænder og fødder væk fra 
skæreanordninger, særligt når motoren 
startes.

• Hvis dine hænder snurrer eller sover, er 
det tegn på for megen vibration. Begræns 
arbejdstiden, hold regelmæssige pauser, 
fordel arbejdet på fl ere person eller bær 
anti-vibrationshandsker, når du bruger 
maskinen i længere tid.
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• Et vist støjniveau er uundgåeligt ved 

brug af denne maskine. Udfør derfor 
arbejdet på tidspunkter, hvor det er 
tilladt at udføre støjende arbejde. 
Overhold tidsrum, hvor der skal være 
stille, og begræns arbejdstiden mest 
muligt. Du og andre personer, som 
er i arbejdsområdet, bør bære egnet 
høreværn.

• Støjemissionsinformationer i 
overensstemmelse med den tyske 
produktsikkerhedslov (GPSG) og EF-
maskindirektivet: lydtrykniveauet på 
arbejdspladsen kan overskride 80 dB(A). 
I sådanne tilfælde skal brugeren bruge 
høreværn.

 Bemærk: Høreværn! Hold øje med de 
lokale bestemmelser ved brug af maskinen.

Bestemmelsesmæssig brug

Denne hækkeklipper er kun beregnet til 
klipning af hække, buske og planter. Den 
kan bruges til at klippe grene med en 
diameter på maks. 18 mm. Hækkeklipperen 
er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug. 
Brugeren skal sørge for, at sikkerhedsudstyret 
angivet i brugsanvisningen og på 
sikkerhedsmærkaterne på maskinen 
benyttes under arbejdet. Hækkeklipperen 
skal efterses for elektriske og mekaniske 
skader før brug og under arbejdet.

Afbryd arbejdet, og rådfør dig med en 
fagmand, hvis du opdager en skade.

Forkert brug

Al brug, som ikke er beskrevet i afsnittet 
Forskriftsmæssig brug, er at opfatte som 
forkert brug.

Brugeren alene er ansvarlig for eventuel ting- 
og personskade som følge af forkert brug.

Producentens garanti bortfalder, hvis 
der bruges uoriginale reservedele til 
hækkeklipperen.

Yderligere risici

Selv hvis hækkeklipperen bruges korrekt, vil 
der altid forekomme risici. Hækkeklipperens 
design kan indebære følgende risici:

•  Hvis du kommer i kontakt med det 
ubeskyttede skær (snitsår)

•  Hvis du rækker ud efter eller tager fat om 
hækkeklipperen, mens den kører (snitsår)

•  Uventet, pludselig bevægelse af de 
planter, som klippes (kan medføre 
snitsår)

•  Udslyngning af beskadigede tænder på 
skæret

•  Udslyngning af plantedele, som klippes

•  Høreskader, hvis der ikke bæres egnet 
høreværn

•  Inhalering af støv og partikler fra 
klipningen
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Forklaring af advarselssymbolerne 
på maskinen

1. Brug sikkerhedsbriller og høreværn!

2. Forsigtig!

3. Læs brugsanvisningen inden brug!

4. Maskinen må ikke udsættes for regn.

5. Bemærk: Miljø! Udstyret må ikke 
bortskaff es med almindeligt 
husholdningsaff ald.

6. Garanteret lydeff ektniveau LWA 96 dB(A)

7. Opfylder de relevante 
sikkerhedsstandarder

8. Bær åndedrætsværn

9. Afmonter altid batteriet før eftersyn, 
vedligehold, rengøring og indstilling!

Sikkerhedsanvisninger

Vigtigt! Læs alle sikkerhedsforskrifterne. Hvis 
du ikke følger sikkerhedsinformationerne og 
anvisningerne, risikerer du at udsætte dig 
selv for elektrisk stød, brand og/eller alvorlig 
personskade. Termen ‘elværktøj’, som bruges 
i sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne, 
omfatter både eldrevne værktøjer (med 
elledning) og batteridrevne værktøjer (uden 
elledning).

GEM BRUGSANVISNINGEN PÅ ET SIKKERT 
STED!

1 Arbejdsområde

a)  Sørg for, at arbejdsområdet er rent og 
ryddeligt. Uorden og dårligt oplyste 
arbejdsområder kan medføre ulykker. 

b)  Brug ikke værktøjet i potentielt 
eksplosive områder med brændbare 
væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan 
danne gnister, som kan antænde støv 
eller dampe.

c)  Hold børn og andre personer væk, mens 
du bruger elværktøjet. Forstyrrelser kan 
betyde, at brugeren mister kontrollen 
over værktøjet.
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2) Elektrisk sikkerhed

a)  Elværktøjets stik skal passe i 
stikkontakten. Stikket må ikke ændres på 
nogen måde. Brug ikke en adapter eller 
omformer sammen med værktøj, som 
skal jordforbindes.

 Uændrede stik og stikkontakter, der 
passer til dem, reducerer risikoen for 
elektrisk stød.

b)  Undgå fysisk kontakt med jordforbundne 
overfl ader såsom rør, varmeapparater, 
ovne og køleskabe. Risikoen for 
elektrisk stød øges, hvis din krop får 
jordforbindelse. 

c)  Hold værktøjet væk fra regn. Hvis der 
trænger vand ind i et elværktøj, øges 
risikoen for elektrisk stød.

d)  Bær eller hæng 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 værktøjets bevægelige dele. En 
beskadiget eller sammenfi ltret ledning 
øger risikoen for elektrisk stød.

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

3) Personsikkerhed

a)  Vær altid opmærksom på, hvad du gør, 
og udvis passende omhu, når du arbejder 
med et elværktøj. Brug ikke elværktøjet, 
når du er træt eller påvirket af medicin, 
narkotika eller alkohol. 

 Når du arbejder med elværktøj, kan 
selv et kort øjebliks uopmærksomhed 
resultere i alvorlig kvæstelse.

b)  Brug personligt beskyttelsesudstyr, 
og brug altid sikkerhedsbriller. Brug af 
personligt beskyttelsesudstyr såsom 
en støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, 
sikkerhedshjelm og høreværn (afhængigt 
af værktøjets type og anvendelse) 
nedsætter risikoen for kvæstelse.

c)  Undgå utilsigtet drift. Sørg for, at 
maskinen er slukket, før stikket trækkes 
ud af stikkontakten. Når du bærer 
værktøjet med fi ngeren på tænd-
/slukknappen eller sætter stikket i 
stikkontakten med kontakten i ‘ON’-
position, kan det resultere i ulykker. 

d)  Fjern indstillingsværktøjer eller 
skiftenøgler og lignende, inden du 
tænder for elværktøjet. En skiftenøgle 
eller et andet værktøj, som er inden i eller 
på en roterende del af værktøjet, kan 
forårsage kvæstelse. 

e)  Overvurder ikke dine egne evner. Sørg 
hele tiden for at have et godt fodfæste 
og holde balancen. Så er du bedre i 
stand til at styre elværktøjet i uventede 
situationer.

f )  Bær velegnet tøj. 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 der er udstyr til støvudsugning/-
samling, skal du kontrollere, at det er 
tilsluttet og bruges korrekt. Brug af 
sådant udstyr reducerer de risici, som 
støv måtte medføre.
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4) Korrekt håndtering og brug af elværktøj

a)  Overbelast ikke elværktøjet. Brug det 
elværktøj, der er beregnet til din type 
arbejde, i hvert tilfælde. Brugen af det 
egnede elværktøj inden for det angivne 
ydelsesområde gør arbejdet mere 
eff ektivt og sikkert. 

b)  Brug ikke et elværktøj med ødelagt 
kontakt. Et elværktøj, der ikke længere 
kan tændes og slukkes, er farligt og skal 
repareres. 

c)  Træk stikket ud og/eller fj ern batteriet 
inden indstilling af et værktøj, skift af 
tilbehør, eller når det lægges til side. 
Denne forholdsregel forhindrer utilsigtet 
start af værktøjet.

d)  Opbevar elværktøjet uden for børns 
rækkevidde. Lad ikke personer bruge 
værktøjet, hvis de ikke er fortrolige med 
det eller disse anvisninger. Elværktøj 
er farligt, hvis det bruges af uerfarne 
personer.

e)  Vedligehold elværktøjet omhyggeligt. 
Kontrollér, om bevægelige dele fungerer 
korrekt og ikke sidder fast, og om dele er 
knækket eller på anden vis beskadiget på 
en måde, som kan påvirke elværktøjets 
funktion. Få beskadigede dele repareret 
inden brug af værktøjet. Mange 
uheld sker som følge af manglende 
vedligeholdelse af elværktøjet.

f )  Hold skæreværktøj skarpt og rent. 
Når skæreværktøj er vedligeholdt 
omhyggeligt og har et skarpt skær, er 
blokeringer sjældnere, og det er lettere at 
styre.

g)  Brug elværktøj, tilbehør, ekstraværktøj 
osv. i overensstemmelse med disse 
anvisninger og på den måde, det 
foreskrives for den pågældende 
type værktøj. Du bør også tænke på 
arbejdsforholdene og det arbejde, der 
skal udføres. Brugen af elværktøj til andre 
formål end dem, der er bestemt for det 
pågældende værktøj, kan resultere i 
farlige situationer.

5) Korrekt håndtering og brug af akku-
værktøj

a)  Kontroller, at maskinen er slukket, inden 
du monterer batteriet. Hvis du sætter 
batteriet i en maskine, der er tændt, kan 
det medføre ulykker!

b)  Brug kun opladere, der er anbefalet af 
producenten, til at oplade batteriet. Når 
du bruger en oplader, der er beregnet til 
en bestemt batteritype, kan det medføre 
brandfare, hvis den bruges sammen med 
andre batterityper.

c)  Brug kun batterier, der er beregnet til 
brug i netop dit elværktøj. Brugen af 
andre batterier kan medføre personskade 
og brandfare.

d)  Når batteriet ikke er i brug, skal du 
undgå, at det kommer i kontakt med 
papirclips, mønter, søm, skruer eller 
andre mindre metalgenstande, der kan 
kortslutte kontakterne. En kortslutning 
af batteriets kontakter kan medføre 
forbrændinger eller brand.

e)  Forkert brug kan medføre, at batteriet 
lækker. Undgå kontakt med batterivæske. 
Skyl med vand i tilfælde af hudkontakt. 
Hvis du får batterivæske i øjet, skal du 
omgående søge læge. Batterivæske kan 
medføre hudirritation eller forbrænding!
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6) Vedligehold

a)  Få kun elværktøjet serviceret af 
kvalifi cerede teknikere, reparationer 
bør kun udføres ved brug af originale 
reservedele. Det vil sikre fortsat sikker 
drift af elværktøjet.

7) Sikkerhedsforskrifter for hækkeklippere

• Hold alle kropsdele væk fra skæret.  
Forsøg ikke at fj erne hækafklip, mens 
maskinen kører. Hold ikke ved grene og 
lignende med hånden, mens du prøver 
at klippe dem. Fjern kun fastsiddende 
plantedele fra skæret, når maskinen 
er slukket. Når du arbejder med 
hækkeklippere, kan selv et kort øjebliks 
uopmærksomhed resultere i alvorlig 
kvæstelse.

• Bær hækkeklipperen i håndtaget 
med standset skær. Sæt altid 
beskyttelseshylsteret på ved transport 
eller opbevaring af hækkeklipperen. 
Forsigtig håndtering reducerer risikoen 
for skader som følge af kontakt med 
skæret.

• Hold kun ved hækkeklipperen i de 
isolerede håndtag, når du arbejder 
på steder, hvor der kan være skjulte 
elledninger. Hvis du kommer til at klippe i 
en strømførende ledning, kan maskinens 
metaldele blive strømførende og 
medføre elektrisk stød.

Yderligere sikkerhedsforskrifter for 
hækkeklippere

• Før du påbegynder arbejdet skal du 
kontrollere, at der ikke er genstande 
såsom trådhegn skjult i hækken.

• Hold ved hækkeklipperens håndtag med 
begge hænder.

• Hækkeklipperen er beregnet til klipning 
af hække og buske. Den er ikke beregnet 
til kommerciel brug.

• Metaldele og tilbehør kan være meget 
varme efter længere tids brug.

• Udsæt aldrig værktøjet for regn eller fugt.

• Hækkeklipperen bliver varm under brug. 
Dette er normalt og skyldes ikke en fejl.

• Forbered dig på arbejdet. Sørg for, at 
hækkeklipperen er samlet korrekt og 
klargjort i henhold til brugsanvisningen.

• Tænd for hækkeklipperen. Tænd 
aldrig for hækkeklipperen, hvis 
beskyttelsesskærmen mangler.

• Sørg for, at håndtagene og 
beskyttelsesskærmen sidder korrekt. 
Hækkeklipperen må ikke bruges, hvis den 
mangler dele, eller hvis der er foretaget 
ændringer på den.

• Brug kun hækkeklipperen i dagslys eller 
med god kunstig belysning.

• Skæret må aldrig komme i nærheden af 
eller peges i retning af mennesker eller 
dyr.

• Hold fi ngrene væk fra skæret.

 Bemærk: Skæret fortsætter med at køre 
i få sekunder efter, at hækkeklipperen er 
slukket.

• Fjern tykke grene, før du påbegynder 
arbejdet.

• Løb ikke, mens du arbejder.

• Sørg for at stå sikkert, især på skråninger 
og ved brug af en stige.

• Arbejd altid på tværs ad skråninger, 
aldrig op og ned ad dem. Vær meget 
forsigtig ved retningsskift på skråninger.

• Forsøg aldrig at klippe grene, der er for 
tykke.
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• Hækkeklipperen må ikke bruges i regn 

eller fugtigt vejr.

• Efterse regelmæssigt skæret, og udskift 
det, hvis det bliver beskadiget.

• Værktøjet skal opbevares indendørs 
utilgængeligt for børn.

• Børn må ikke bruge hækkeklipperen.

• Bær altid kraftige arbejdshandsker, når 
du bruger hækkeklipperen.

• Undlad at bruge hækkeklipperen i dårligt 
vejr, især hvis der er risiko for tordenvejr.

• Dette apparat er ikke beregnet til 
brug af personer, herunder børn, 
med nedsat fysisk, sansemæssig eller 
psykisk funktionsevne eller manglende 
erfaring eller viden, medmindre de er 
under opsyn eller er blevet instrueret i 
brugen af apparatet af en person, som er 
ansvarlig for deres sikkerhed. Hold børn 
under opsyn, og lad dem ikke lege med 
apparatet. 

Batteri (medfølger ikke)

1.  Tag altid batteriet ud af opladeren, når 
det er ladet op.

2.  Tag det opladte batteri ud af opladeren, 
når den ikke bruges.

3.  Forsøg aldrig at oplade et beskadiget 
batteri.

4.  Forsøg aldrig at oplade batterier, der ikke 
er genopladelige.

5.  Forkert brug af lithium-ion- og lithium-
polymerceller og genopladelige batterier 
kan medføre overophedning, eksplosion 
eller selvantændelse af celler eller batteri 
med alvorlig personskade til følge.

6.  Sørg for, at batteriets poler vender 
korrekt.

7.  Kortslut aldrig batteriets poler (f.eks. med 
en ledning).

8.  Bær eller opbevar aldrig batteriet 
sammen med halskæder, hårnåle eller 
andre metalgenstande.

9.  Slå eller træd aldrig på batteriet. Beskyt 
batteriet mod perforering og enhver 
form for mekanisk skade.

10.  Direkte lodning på batteriet er forbudt. 
11. Beskyt batteriet mod vand, saltvand 
og fugt.

12.  Adskil aldrig batteriet. Forsøg ikke at 
modifi cere det. Batteriet er forsynet 
med et antal sikkerhedsanordninger. 
Hvis nogen af disse beskadiges, kan det 
medføre overophedning, eksplosion eller 
selvantænding af batteriet. Batteriets 
sikkerhedskredsløb må ikke bruges som 
afbryder.

13.  Hold batteriet på sikker afstand af 
åben ild, ovne og andre varmekilder. 
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Udsæt aldrig batteriet for direkte sollys, 
og opbevar eller brug det aldrig i en 
bil i solskin.  Høje temperaturer kan 
beskadige batteriets sikkerhedskredsløb 
og medføre overophedning, eksplosion 
eller selvantænding af batteriet. Hvis 
batteriet bruges under sådanne forhold 
kan det også forringe batteriets ydelse og 
reducere dets driftslevetid.

14.  Anbring aldrig batteriet i en 
mikrobølgeovn, en trykkoger eller på en 
induktionskogeplade. 

15.  Hvis batteriet ikke skal bruges i en 
længere periode, skal det oplades til 
omkring 30-50% og opbevares ved en 
temperatur på 19-25 °C. Hvis der er tale 
om en lang opbevaringsperiode, skal 
batteriet oplades 1 gang om året for at 
undgå fuldstændig afl adning.

16.  Det tilladte temperaturinterval er 0-40 °C 
for opladning af batteriet og 0-60 °C for 
afl adning af batteriet.

17.  Batteriet og opladeren bliver varme 
under opladning. Dette er normalt og 
skyldes ikke en fejl.

18.  Hvis batteriet ikke kan oplades helt i 
løbet af den angivne opladningstid, 
skal opladningen afbrydes. Hvis 
opladningen ikke afbrydes, kan batteriet 
bliver overophedet, eksplodere eller 
selvantænde. Batteriopladning skal ske 
ved temperaturer fra 0-40 °C. Opladning 
ved andre temperaturer kan medføre 
alvorlig beskadigelse af batteriet eller 
reducere dets driftslevetid.

19.  Batteriet, der skal bortskaff es, skal 
have polerne dækket til med tape eller 
lignende. 

20.  Bortskaf aldrig batterier ved at brænde 
dem eller ved at smide dem ud sammen 
med husholdningsaff aldet. Indlever 
altid udtjente batterier på din lokale 
genbrugsstation.

21.  Hvis der forekommer unormal lugt, 
overophedning, farveændring eller 
deformation ved opladning, må du ikke 
bruge batteriet længere.

22.  Hvis du får batterivæske i øjnene på 
grund af en batterilækage, må du 
ikke gnide dig i øjnene. Skyl i stedet 
med rigelige mængder vand og søg 
omgående læge. Hvis du ikke søger læge, 
kan det medføre skade på øjnene.

23.  Oplad batteriet, før du tager det i brug 
første gang. Batteriet opnår først sin fulde 
kapacitet, når det har været opladet og 
afl adet fl ere gange.

24.  Batteriet må kun oplades i opladere, 
der er testet og lever op til kravene i EN 
60335-2-29.

Læs altid brugsanvisningen til opladeren, 
før du oplader batteriet for at sikre dig 
mod elektrisk stød og risiko for skader eller 
brand.BEMÆRK: Læs brugsanvisningen 
grundigt inden brug!
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Isætte eller fj erne batteri 
(fi g. 4 og 5)

• Tryk på udløserknapperne til batteriet for 
at tage batteriet ud af hækkeklipperen.

• Det opladede batteri kan sættes fast i 
batteriholderen på hækkeklipperen med 
et let tryk.

 Der lyder et klik fra låsemekanismen, når 
batteriet går i indgreb.

 Advarsel: Tag altid batteriet ud af 
hækkeklipperen, før du foretager justeringer 
(montering af beskyttelsesskærm, drejning af 
det bageste håndtag).

 VIGTIGT! Brug aldrig hækkeklipperen, 
hvis beskyttelsesskærmen mangler.

Montering af beskyttelsesskærm (fi g. 2 og 
3)

Bemærk: Beskyttelsesskærmen kan været 
blevet monteret på hækkeklipperen på 
fabrikken.

•  Fjern altid beskyttelseshylsteret, før du 
monterer beskyttelsesskærmen.

•  Sæt beskyttelsesskærmen på 
hækkeklipperen, og skru den fast med de 
2 medfølgende skruer.

Tænde og slukke (fi g. 6)

Før du tænder: Fjern beskyttelseshylsteret.

• Sæt batteriet i.

• Stå sikkert og stabilt, inden du tænder for 
hækkeklipperen.

•  Hold ved hækkeklipperen med begge 
hænder på håndtagene.

•  Tryk samtidigt tænd/sluk-knapperne 
forrest (1) og bagest (2) ind. Den 
bageste knap udløses, hvis du trykker på 
låseknappen (8).

 Bemærk: Disse akku-hækkeklippere 
er forsynet med en dobbelt 
sikkerhedsanordning. De kan kun 
tændes, hvis begge kontakter trykkes ind. 

•  Slip tænd/sluk-knapperne for at slukke 
for hækkeklipperen. Hækkeklipperen 
slukkes også, hvis kun én af tænd/sluk-
knapperne slippes. 

•  Kontroller, at skæret står stille, inden 
du foretager dig yderligere, når du har 
slukket for maskinen.

 Advarsel: Forsøg aldrig at bruge 
hækkeklipperen, hvis dele på den mangler 
eller er beskadigede. Udskift eller reparer 
delene først. I modsat er der risiko for 
personskade.

Indstille drejehåndtaget (fi g. 7)

For at gøre arbejdet mere komfortabelt 
er maskinen forsynet med et drejeligt 
bageste håndtag, som kan indstilles i 
5 forskellige positioner (90° til højre, 0° 
og 90° til venstre). Formålet med denne 
funktion er, at hækkeklipperen kan holdes 
på en ergonomisk korrekt måde ved lodret 
klipning, så brugeren ikke bliver så træt.

Gør som følger for at ændre håndtagets 
position:

• Slip knappen (1). Tryk på låsenstiften (8). 
Håndtaget er nu låst op og kan drejes til 
den ønskede position.

• I den ønskede position går låsestiften på 
plads igen, så håndtaget ikke pludseligt 
drejer under brugen.

Husk på, at låsestiften (8) kun kan trækkes 
tilbage, når tænd/sluk-knappen (1) ikke 
er trykket ind. Sørg for, at låsestiften går i 
indgreb igen, når håndtaget er drejet til den 
ønskede position. Det er først herefter, at 
tænd/sluk-knappen kan aktiveres igen.
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Arbejdsstilling (fi g. 8)

Med hækkeklipperen kan du nemt og 
bekvemt klippe eller trimme hække og 
buske.

Vigtige råd om hækkeklipning

•  Sørg for at have et godt fodfæste, og hold 
ved hækkeklipperen med begge hænder.  
Stiger skal stå sikkert på et fast underlag, 
og hvis du arbejder i højden, skal stigen 
være fastgjort eller holdt som en ekstra 
foranstaltning.

•  Hold personer og dyr væk fra 
arbejdsområdet. 

Beskyttelseshylster

•  Fjern altid beskyttelseshylsteret, før du 
bruger hækkeklipperen.

•  Sæt altid beskyttelseshylsteret på 
skæret efter brug og ved transport og 
opbevaring af hækkeklipperen.

1) Ved hækkeklipning

8 Nye skud klippes nemmest i en fejende 
bevægelse.

• Ældre eller stivere hække klippes bedst 
med en savende bevægelse.

• Grene, som er for tykke til 
hækkeklipperen, skal saves med en sav.

• Hækkens sider skal klippes nedefra og 
op.

2) At klippe i jævn højde

• Spænd en snor op i den ønskede højde.

• Klip jævnt over denne snor.

 Sørg for godt fodfæste, når du bruger 
hækkeklipperen, så du undgår at falde 
eller skade dig selv. Hold altid skæret væk 
fra kroppen.

Vedligeholdelse (fi g. 9 og 10)

Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden 
du foretager vedligehold af maskinen.

Vigtigt! Rengør og smør skæret efter længere 
tids brug af hækkeklipperen. Det forøger 
udstyrets driftslevetid. Beskadigede tænder 
skal repareres omgående. Rengør skæret 
med en tør blød klud eller - hvis det er mere 
snavset - med en børste. Bemærk: Fare for 
kvæstelse! Smøring af skæret bør foretages 
med et miljøvenligt smøremiddel (fi g. 9).

1) Skærpning af skær

Skæret kræver generelt intet vedligehold 
og skal ikke skærpes, hvis det bruges 
korrekt. For at forhindre skader som følge 
af berøring af skæret, når hækkeklipperen 
ikke er i brug, bør beskyttelseshylsteret 
altid være monteret. Skæret kan ikke 
skærpes af brugeren, uden at maskinen og 
sikkerhedsmekanismen skal åbnes. 

Skærpning af skæret kan derfor kun 
foretages på et professionelt værksted.

2) Udskiftning af skær

Skærets sikkerhedsfunktioner kan kun 
fungere problemfrit, hvis skæret er monteret 
korrekt. Udskiftning af skæret bør derfor kun 
foretages på et professionelt værksted.

3) Sikkerhedsskinne (fi g. 10)

Skærets opbygning reducerer risikoen for 
skader som følge af utilsigtet kontakt. 



15

SE

DK
Opbevaring

Hækkeklipperen skal opbevares på en måde, 
så der ikke er risiko for, at nogen kan skære 
sig på skæret.

VIGTIGT: Skæret skal rengøres efter hver 
brug (se også afsnittet Vedligeholdelse). Det 
vil øge dets driftslevetid markant. Brug et 
smøremiddel, som ikke er miljøskadeligt, 
f.eks. vores smøremiddel. Sæt derefter 
beskyttelseshylsteret over skæret.

Reparationsservice

Reparationer af elværktøjer må kun udføres 
af specialister i elarbejde.

Reservedele

Kontakt vores servicecenter, hvis du har brug 
for tilbehør eller reservedele.

Til denne maskine må du kun bruge 
reservedele, som anbefales af os. Hvis du 
bruger reservedele, som vi ikke anbefaler, 
kan det medføre alvorlig personskade eller 
skade på maskinen.

Følgende informationer skal oplyses ved 
bestilling af reservedele:

• Maskintype

• Maskinens art.nr.

EF-overensstemmelseserklæring

Vi, HP Schou A/S, Nordager 31, 6000 
Kolding, Danmark, erklærer under vores 
eneansvar, at produktet akku-hækkeklipper 
AHS 4054, som denne erklæring gælder 
for, opfylder de relevante grundlæggende 
sikkerheds- og sundhedskrav i direktiv 
2006/42/EF (maskindirektivet), 2004/108/
EF (EMC-retningslinjen), 2011/65/EU 
(RoHS-retningslinjen) og 2000/14/EF 
(støjdirektivet) inkl. ændringer. For den 
relevante implementering af sikkerheds- 
og sundhedskravene omtalt i direktiverne 
er følgende standarder og/eller tekniske 
specifi kation(er) blevet overholdt:

EN 60745-2-15:2009+A1:2010; EN 60745-
1:2009+A11:2010

EN 55014-1:2006/+A1:2009+A2:2011; 
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008; EN 
50581:2012

PAK-Anforderung für GS (PAH requirement 
for GS) AfPS GS 2014:01 PAK; EK9-BE-
77(V3):2015

EK9-BE-91:2015; EK9-BE-73(V5):2014; EK9-BE-
57(V2):2014

EN ISO 3744:1995; EN ISO 11904:1991

målt lydeff ektniveau 93,1 dB(A)

garanteret lydeff ektniveau 96,0 dB(A)

Overensstemmelsesvurderingsmetode til 
bilag V / direktiv 2000/14/EF

Produktionsåret står på typeskiltet og 
kan desuden fi ndes via det fortløbende 
serienummer.

Kolding, 19.12.2015

Kirsten Vibeke Jensen

Product Safety Manager
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Fremstillet i P.R.C.
EU-Importør:
HP Schou A/S
Nordager 31
6000 Kolding
Danmark

© 2015 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 hjælpe-
midler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, oversættes 
eller gemmes i et informationslagrings- og -hentnings-
system uden skriftlig tilladelse fra HP Schou A/S.

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 07.00 til 17.00 

 (fredag til kl. 15.00)

• Tlf: +45 76 62 11 10

• Fax: +45 76 62 11 27

• E-mail: service@hpschou.com

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.
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DKSLADDLÖS HÄCKSAX

1. Bakre handtag med PÅ/AV-knapp

2. Virbart handtag med PÅ/AV-knapp

3. Handskydd

4. Säkerhetsskena kniv

5. Slagskydd

6. Skyddslock kniv

7. Låsning av vridhandtag

8. Kopplingsspärr

Innehåll 

• Introduktion till bruksanvisningen 

• Tekniska data 

• Avsedd användning 

• Förklaring av varningsanvisningarna på 
maskinen 

• Säkerhetsanvisningar 

 1) Arbetsområde

 2) Elsäkerhet

 3) Personlig säkerhet

 4) Försiktig hantering och användning av 
elverktyg

 5) Lämplig hantering och användning av 
elverktyg

 6) Service

 7) Säkerhetsanvisningar för häcksaxar

 - Ytterligare säkerhetsanvisningar för 
häcksaxar

 - Batteri

• Sätta i/ta ut batteriet 

• Montering av handskydd 

• Slå på/av häcksax 

• Justera vridhandtag 

• Hålla i häcksaxen vid användning

 1) Trimning av häckar

 2) Hur du uppnår en jämn höjd

• Underhåll

 1) Slipning av kniv

 2) Byte av kniv

 3) Säkerhetsskena kniv

• Förvaring av häcksaxen efter användning

• Reparationsservice 

• Reservdelar 

• Försäkran om överensstämmelse

• Service
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Kära kund,

Denna bruksanvisning är avsedd att 
underlätta din kännedom av maskinen och 
att du ska kunna använda den i enlighet 
med bestämmelserna. Bruksanvisningen 
innehåller viktig information om hur 
du använder maskinen på ett säkert, 
korrekt och ekonomiskt sätt. Om denna 
information följs kommer det att bidra till 
att öka tillförlitligheten och livslängden för 
maskinen. Bruksanvisningen måste alltid 
fi nnas till hands när maskinen används. 

Den måste läsas och observeras av varje 
person som hanterar maskinen, oavsett om 
dessa arbetar med den, utför service på den 
eller transporterar den.

Förutom bruksanvisningen och de gällande 
reglerna för förebyggande av olyckor 
i det land där användning sker, måste 
även allmänt erkända regler observeras 
för att arbeta säkert och korrekt samt de 
bestämmelser som fi nns för de berörda 
yrkesorganisationerna för förebyggande av 
olycksfall följas.

Tekniska data

Modell  AHS 4054

Märkspänning 40 V DC

Kaptjocklek  18 mm

Kaplängd  540 mm

Rotationshastighet n0  1300 min-1

Batterityp  Li-jon 40 V / 2,5 Ah / 100 Wh

Max. driftstid (tomgång)  

 ca. 80 min.

Vikt  3,0 kg

Ljudtrycksnivå LpA (EN ISO 3744:1995) 

 86 dB(A) K 3,0 dB

Vibration (EN 60745-2-15) 

 < 2,5 m/s2 K 1,5 m/s²

• Det angivna vibrationsemissionsvärdet 
mättes med standardiserade testmetoder 
och kan jämföras med andra motordrivna 
verktyg.

• Det angivna vibrationsemissionsvä
rdet kan också vara nödvändigt för 
bedömningen av när arbetspauser ska 
göras.

• Det angivna vibrationsemissionsvä
rdet kan variera under den faktiska 
användningen av det elektriska 
verktyget, beroende på hur man 
använder verktyget.

• Obs! Du kan undvika kärlpulsationer i 
händerna genom att ta rast i tid.

• Försök att hålla påfrestningarna på grund 
av vibrationer så låga som möjligt. Vidta 
till exempel åtgärder för att minska 
vibrationsbelastningen när du använder 
verktyget såsom handskar, och begränsa 
arbetstiden. Alla faser av arbetscykeln 
måste beaktas i detta avseende, (till 
exempel tider då verktyget är avstängt, 
och tider när verktyget slås på men inte 
körs under belastning).

• Håll alltid händer och fötter borta från 
skärande verktyg, speciellt när motorn 
startas!

• Stickningar eller domningar i händerna är 
tecken på kraftiga vibrationer. Begränsa 
drifttiden, ta tillräckligt långa pauser, 
fördela arbetet mellan fl era personer 
eller använd anti-vibrationshandskar 
när du använder verktyget under längre 
perioder.
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• En viss grad av buller från denna 

anordning är oundviklig. Utför 
bullerintensivt arbete vid tillfällen då 
detta är tillåtet och på tider lämpliga för 
denna typ av arbete. I förekommande 
fall, observera lugna tider och begränsa 
arbetstiden till ett absolut minimum. 
Du och andra personer i området där 
häcksaxen används bör bära lämpliga 
hörselskydd.

• Bullerinformation av utsläpp i enlighet 
med den tyska produktsäkerhetslagen 
(ProdSG) och EG-maskindirektivet: 
ljudtrycksnivån på arbetsplatsen kan 
överstiga 80 dB (A). I sådana fall behöver 
operatören bullerskydd (t.ex. bära 
hörselskydd).

 Obs! Bullerskydd! Följ de lokala 
föreskrifterna när du använder enheten.

Avsedd användning

Denna häcksax är endast avsedd att 
användas för att trimma buskar, buskar, 
prydnadsväxter och häckar. Den är utformad 
för att skära grenar med en diameter på 
högst 18 mm. Häcksaxen är inte avsedd för 
kommersiellt bruk. Användaren av häcksaxen 
måste se till att skyddsutrustningen som 
anges i bruksanvisningen och på saxens 
varningsetikett är fastsatt när häcksaxen 
används. Häcksaxen måste kontrolleras för 
elektrisk eller mekanisk skada innan den 
används eller när den används.

Sluta arbeta och kontakta en auktoriserad 
verkstad om du hittar någon skada.

Felaktig användning

All användning som inte identifi eras i 
kapitlet “Avsedd användning” är en felaktig 
användning.

Användaren av häcksaxen är ensam ansvarig 
för eventuella skador på egendom eller 
personskador till följd av felaktig användning 
av häcksaxen.

Tillverkarens skyldighet att uppfylla garantin 
upphör om häcksaxen används med icke-
originaldelar

Kvarvarande risker

Kvarvarande risker fi nns alltid kvar även om 
häcksaxen används på rätt sätt. Häcksaxens 
design kan medföra följande risker:

•  Kontakt kan ske med oskyddad kniv 
(vilket resulterar i skärskador)

• Att ta tag i häcksaxen när den är i drift 
(vilket resulterar i skärskador)

• Oförutsedda, plötsliga rörelser av 
växtmaterialet vid klippning (vilket 
resulterar i skärskador)

• Utmatning eller utkastning av skadade 
skärtänder

• Utmatning eller utkastning av 
växtmaterialet som klipps

•  Hörselskador om lämpligt hörselskydd 
inte används

•  Inandning av klippt material
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Förklaring av varningsanvisningar-
na på maskinen

1. Använd skydd för ögon och öron!

2. Försiktighet!

3. Läs bruksanvisningen!

4. Denna elektriska maskin får inte utsättas 
för regn.

5. Obs! Miljöskydd! Denna produkt får 
inte kastas tillsammans med vanligt 
hushållsavfall.

6. Garanterad akustisk kapacitetsnivå LWA 
96 dB (A)

7. Uppfyller relevanta säkerhetsstandarder

8. Använd dammfi ltermask

9. Ta alltid ur batteriet innan 
inspektion, underhåll, rengöring och 
justeringsarbete!

Säkerhetsanvisningar

Obs! Läs alla instruktioner i detta dokument. 
Underlåtenhet att följa följande instruktioner 
kan resultera i elektrisk stöt, brännskada 
och/eller allvarlig personskada. Begreppet 
“elverktyg” som används i det följande 
omfattar både nätanslutna verktyg (med 
nätkabel) och batteridrivna verktyg (utan 
nätkabel).

FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ ETT 
SÄKERT STÄLLE!

1) Arbetsområde

a)  Håll arbetsområdet rent och snyggt. 
Oordning och dåligt upplysta 
arbetsområden kan leda till olyckor. 

b)  Använd inte verktyget i explosionsfarliga 
miljöer där det fi nns brännbara vätskor, 
gaser eller damm. Elektriska verktyg 
bildar gnistor som kan antända damm 
eller ångor.

c) Håll barn och åskådare borta medan du 
arbetar med elverktyget. Distraktioner 
kan resultera i att operatören förlorar 
kontrollen över verktyget.
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2) Elsäkerhet

a) Nätkontakten till elverktyget måste 
passa in i vägguttaget. Kontakten får 
inte ändras på något sätt. Använd inte 
adaptrar/kontakter i kombination med 
verktyg med skyddsjordning.

 Omodifi erade kontakter och matchande 
uttag minskar risken för elektrisk stöt.

a)  Undvik fysisk kontakt med jordade 
ytor som rör, värmeelement, spisar 
och kylskåp. Det fi nns en ökad risk 
för elektrisk stöt om din kropp är 
jordansluten. 

c) Håll verktyget borta från regn. Vatten 
som tränger in i ett elverktyg ökar risken 
för elstötar.

d) Använd inte kabeln för att bära eller 
hänga upp verktyget eller för att dra ut 
kontakten ur vägguttaget. Håll kabeln 
borta från hetta, olja och vassa kanter 
eller rörliga delar av verktyget. Skadade 
eller tilltrasslade sladdar ökar risken för 
elektrisk stöt.

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

3) Personlig säkerhet

a)  Var alltid uppmärksam på vad du gör och 
tillämpa rimliga försiktighetsåtgärder 
när du arbetar med ett elverktyg. 
Använd inte verktyget när du är trött 
eller påverkad av droger, alkohol eller 
medicin. 

 När du arbetar med elverktyg kan även 
en kort stunds ouppmärksamhet leda till 
svåra skador.

b)  Använd personlig skyddsutrustning och 
bär alltid skyddsglasögon. Användning 
av personlig skyddsutrustning som 
ansiktsmask, halkfria skyddsskor, hjälm 
eller hörselskydd (beroende på typ och 
tillämpning av verktyget) minskar risken 
för skador.

c) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till 
att strömbrytaren är i “OFF”-läget innan 
du drar ut kontakten ur vägguttaget. 
När du bär verktyget med fi ngret på 
på/av- knappen eller ansluter verktyget 
till elnätet med brytaren i “ON”-läget, kan 
det leda till olyckor. 

d)  Ta bort inställningsverktyg eller 
skiftnycklar och liknande innan du slår på 
strömmen till verktyget. En skruvmejsel 
eller annat verktyg som är kvar inuti eller 
på en roterande del av verktyget kan 
orsaka skada.

e) Överskatta inte din förmåga. Se till att du 
står rakt och håller balansen i alla lägen. 
Detta gör att du bättre kan kontrollera 
verktyget 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 dammutsug/strömavtagare fi nns, 
se till att de är anslutna och används på 
rätt sätt. Användningen av dessa enheter 
minskar risker som uppstår genom 
damm.
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4) Försiktig hantering och användning av 
elverktyg

a) Tvinga inte elverktyget. Använd elverktyg 
avsett för din typ av arbete i varje 
enskilt fall. Användning av  lämpligt 
verktyg inom det angivna intervallet för 
prestanda gör arbetet eff ektivare och 
säkrare.

b)  Använd inte elverktyget med en skadad 
strömbrytare. Ett elverktyg som inte kan 
kontrolleras med strömbrytaren längre är 
farligt och måste repareras.

c)  Dra ut stickkontakten och/eller ta ut 
batteriet innan du justerar ett verktyg, 
byter tillbehör eller lägger undan 
verktyget. Denna försiktighetsåtgärd 
förhindrar oavsiktlig start av verktyget.

d) Förvara elverktyg oåtkomliga för barn. 
Låt inte personer använda verktyget om 
de inte är bekanta med verktyget eller 
dessa instruktioner. Elverktyg är farliga 
om de används av oerfarna personer.

e)  Sköt ditt elverktyg noga. Kontrollera 
om rörliga delar fungerar korrekt och 
inte fastnar eller om delar är trasiga 
eller har skadats på ett annat sätt som 
kan påverka funktionen av verktyget. 
Låt skadade delar repareras innan du 
använder verktyget. 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 elverktyg, tillbehör, 
tilläggsverktyg mm i enlighet med 
dessa instruktioner och på det sätt 
som föreskrivs för respektive typ 
av verktyg. Du bör också överväga 
arbetsförhållandena och det arbete som 
ska utföras. Användning av elverktyg för 
andra verksamheter än vad de är avsedda 
för skulle kunna resultera i en farlig 
situation.

5) Lämplig hantering och användning av 
batteridrivna elverktyg

a) Se till att enheten har stängts av innan du 
sätter i batteriet. Isättning av batteri i ett 
påslaget elverktyg kan leda till olyckor!

b) Använd endast laddare som 
rekommenderas av tillverkaren för att 
ladda batterierna. Laddningsenheter 
är oftast utformade för vissa typer av 
batterier; om de används med andra 
typer fi nns det en risk för brand!

c) Använd endast batterier som är avsedda 
för elverktyget. Användning av andra 
batterier kan leda till skador och risk för 
brand!

d) Förvara oanvända batterier borta från 
gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar 
eller andra små metallföremål som kan 
överbrygga kontakterna. En kortslutning 
mellan batterikontakterna kan leda till 
brännskador eller brand!

e) Felaktig användning kan resultera i att 
vätska läcker ut ur batteriet. Undvik 
kontakt med batterivätska. Spola med 
vatten i händelse av kontakt. Om du får 
batterivätska i ögonen kontakta även 
läkare. Läckande batterisyra kan leda till 
irritation på huden eller brännskador!
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6) Service

a)  Låt elverktyget endast servas 
av kvalifi cerad teknisk personal; 
reparationer ska utföras med hjälp av 
enbart originalreservdelar. Detta kommer 
att säkerställa en fortsatt säker drift av 
elverktyget.

7) Säkerhetsanvisningar för häcksaxar

•  Håll alla kroppsdelar borta från 
skärkniven. Försök inte att ta bort 
avklippt material när verktyget är igång. 
Försök inte att hålla material som ska 
klippas med med handen. Ta bort 
avklippt material som har fastnat endast 
när verktyget är avstängt! När du arbetar 
med häcksaxar kan även en kort stunds 
ouppmärksamhet leda till svåra skador.

•  Bär häcksaxen i handtaget med kniven 
stannad. Sätt alltid på skyddskåpan vid 
transport eller förvaring av häcksaxen. 
Försiktig hantering minskar risken för 
personskador från skärkniven.

• Håll endast häcksaxen i de isolerade 
handtagsytorna när du utför arbeten 
där verktyget kan komma i kontakt med 
dolda elledningar. Om den kommer i 
kontakt med en strömförande ledning 
kan den metalliska enhetens delar bli 
strömförande och orsaka en elektrisk 
stöt.

Ytterligare säkerhetsanvisningar för 
häcksaxar

• Innan du börjar trimma, kontrollera 
häcken för dolda föremål, såsom 
trådstängsel.

• Håll i häcksaxen ordentligt, till exempel 
med båda händerna om det fi nns två 
handtag.

• Häcksaxen har konstruerats för att klippa 
häckar och buskar. Den är inte avsedd för 
kommersiellt bruk.

• Metalldelar och tillbehör kan bli mycket 
varma efter en period av långvarig 
användning.

• Utsätt aldrig verktyget för regn eller fukt.

•  Häcksaxen blir varm under drift. Detta är 
normalt och är inte ett tecken på något 
fel.

• Förbered dig för arbetet. Se alltid till 
att häcksaxen är korrekt monterad och 
förberedd för användning som anges i 
den här bruksanvisningen.

• Starta häcksaxen. Sätt aldrig på 
häcksaxen på om handskydd saknas.

• Se alltid till att handtagen och 
säkerhetsskyddet är på plats. Häcksaxen 
får inte användas om någon del saknas 
eller har ändrats.

• Använd endast häcksaxen under dagtid 
eller med god belysning.

• Kniven får aldrig föras i omedelbar närhet 
av människor eller djur eller peka i deras 
riktning.

• Håll händerna borta från den roterande 
kniven!

 Obs! Kniven kommer att fortsätta att 
rotera en kort stund efter att maskinen 
har stängts av.

• Ta bort tjocka grenar innan arbetet 
påbörjas.

• Spring inte under arbetet.

• Se till att du har ett stabilt fotfäste, 
särskilt när du är på sluttningar och när 
du använder en stege.
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• När du är på sluttningar, arbeta alltid 
i en vinkel, aldrig upp och ner. Var 
särskilt försiktig när du byter riktning på 
sluttningar.

• Försök aldrig att kapa grenar som är för 
tjocka.

• Häcksaxen får inte användas i regn eller 
fuktigt väder.

• Kontrollera kniven med jämna mellanrum 
och byt ut den om den är skadad.

• Förvara häcksaxen inomhus och utom 
räckhåll för barn.

• Barn får inte tillåtas att använda 
häcksaxen.

• Använd alltid kraftiga arbetshandskar när 
du använder häcksaxen.

• Undvik att använda häcksaxen i dåliga 
väderförhållanden, särskilt om det fi nns 
risk för åska.

• Denna apparat är inte avsedd att 
användas av personer (inklusive barn) 
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental 
förmåga, eller bristfällig erfarenhet och 
kunskap, såvida de inte övervakas eller 
har instruerats om hur man använder 
apparaten av en person som ansvarar 
för deras säkerhet. Barn bör övervakas 
för att garantera att de inte leker med 
apparaten. 

Batteri (ingår ej i leveransen)

1.  Ta alltid ut batteriet ur laddaren när 
laddningen är klar.

2.  Ta det laddade batteriet ur laddaren när 
den inte används.

3.  Försök aldrig att ladda ett skadat batteri.

4.  Försök aldrig att ladda ej 
uppladdningsbara batterier.

5.  Felaktig användning av litiumjon- 
och litiumpolymerceller och 
uppladdningsbara batterier kan leda till 
överhettning, explosion eller spontan 
antändning av cellerna eller batteriet, 
och i sin tur till svåra skador.

6.  Se alltid till att polerna är åt rätt håll när 
du sätter i batteriet.

7.  Kortslut aldrig de positiva och negativa 
anslutningspolerna (t.ex. på en ledning).

8.  Bär eller förvara aldrig batteriet 
tillsammans med halsband, hårnålar eller 
andra metallföremål.

9.  Låt aldrig batteriet perforeras, utsättas 
för slag eller trampa på det, och skydda 
batteriet mot alla former av mekaniska 
skador.

10.  Direkt lödning till batteriet är förbjuden. 
11. Skydda batteriet mot vatten, 
saltvatten och fukt.

12.  Ta aldrig isär batteriet eller försök 
att modifi era det på något sätt. 
Batteriet är utrustat med ett antal 
säkerhetsanordningar. Skador på 
någon av dessa säkerhetsanordningar 
kan leda till överhettning, explosion 
eller självantändning av batteriet. 
Batterisäkerhetskretsen får inte användas 
som en kretsbrytare.
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13.  Håll batteriet borta från öppen eld, 

ugnar och andra värmekällor. Utsätt 
aldrig batteriet för direkt solljus eller 
förvara eller använd det i ett fordon 
under soligt väder. Höga temperaturer 
kan skada batterisäkerhetskretsen och 
leda till överhettning, explosion eller 
självantändning av batteriet. Användning 
av batteriet under sådana förhållanden 
kan också försämra batteriets prestanda 
och minskar livslängden på batteriet.

14.  Lägg aldrig batteriet i en mikrovågsugn, 
högtrycksbehållare eller på en 
induktionshäll. 

15.  Om batteriet inte ska användas under en 
tid, måste det laddas till ca. 30-50 % och 
förvaras vid rumstemperatur (19 °C till 25 
°C). I händelse av en längre tids lagring, 
måste batteriet laddas en gång per år för 
att undvika fullständig urladdning.

16.  Tillåtna temperaturer för laddning av 
batteriet är mellan 0 ° och 40 °C, och för 
urladdning av batteriet är mellan 0 ° och 
60 °C.

17.  Batteriet och laddaren blir varma under 
laddning. Detta är normalt och är inte ett 
tecken på något fel.

18.  Laddningen måste stoppas om batteriet 
inte laddas helt inom den angivna 
laddningstiden. Underlåtenhet att 
stoppa laddningen kan få batteriet att 
överhettas, explodera eller självantända. 
Batteriladdningen måste utföras vid 
temperaturer mellan 0 °C till 40 °C. 
Laddning vid andra temperaturer kan 
orsaka allvarliga skador på batteriet eller 
minska dess livslängd.

19.  Avlagda batterier måste isoleras 
genom att linda tejp eller liknande runt 
anslutningspolerna. 

20.  Kassera aldrig batteriet genom 
förbränning eller kasta det med vanliga 
hushållssopor. Ta alltid med uttömda 
batterier till en lokal återvinningsstation.

21.  Stoppa användning av batteriet 
omedelbart i händelse av ovanliga 
lukter under laddning/urladdning, 
överhettning, färgförändringar, 
deformation eller andra avvikelser.

22.  I händelse av att batterivätska kommer 
i kontakt med ögonen på grund av att 
batteriet skulle börja läcka, gnugga 
dig aldrig i ögonen, utan skölj med 
rikligt med vatten och uppsök läkare 
omgående. Underlåtenhet att söka 
läkarvård kan leda till ögonskador.

23.  Batteriet måste laddas före första 
användningen. Det kommer att nå sin 
fulla kapacitet först efter fl era laddnings- 
och urladdningscykler.

24.  Ladda endast batteriet i laddare som 
har varit föremål för särskild inspektion 
och har certifi erats enligt EN 60335-2-29. 
Läs alltid bruksanvisningen för laddaren 
innan du laddar batteriet för att skydda 
mot elektriska stötar och risken för 
skador/brand.

OBS! Läs bruksanvisningen noga innan 
användning!
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Sätta i/ta ut batteriet 
(fi g. 4 och 5)

• Tryck på låsknapparna för att ta bort 
batteriet från häcksaxen.

• Det laddade batteri kan införas i 
batterifästet på häcksaxen med en lätt 
tryckning.

 Låsmekanismen kommer att “klicka” när 
batteriet är på plats.

 Varning: Ta alltid bort batteriet från 
häcksaxen innan justeringar görs (montering 
av säkerhetsskydd, justering av det bakre 
handtaget)

 VIKTIGT! Använd aldrig häcksaxen utan 
att handskyddet är på plats.

Montering av handskyddet (fi g. 2 och 3)

Obs! Handskyddet kan ha monterats på 
häcksaxen från fabrik.

• Ta alltid bort knivskyddet innan du 
monterar handskyddet.

• Sätt handskyddet i fästet på häcksaxens 
hus och fäst det med de 2 skruvarna 
(medföljer).

Slå på/av häcksax (fi g. 6)

Innan du slår på: ta bort knivskyddet.

• Sätt i batteriet.

• När du stänger av häcksaxen, se till att du 
står stadigt.

• Håll häcksaxen med båda händerna på 
respektive handtag.

• Tryck samtidigt båda brytarna på det 
främre (1) och bakre (2) handtaget [den 
bakre brytaren lossas genom att trycka 
på påslagningslåsknappen (8)].

 Obs! Dessa batteridrivna häcksaxar har 
dubbel säkerhetspåslagningsfunktion. De 
kan endast startas om båda omkopplarna 
trycks ner. 

• Om du vill stänga av maskinen, är allt du 
behöver göra att frigöra omkopplarna. 
Häcksaxen är avstängd även om endast 
en omkopplare släpps. 

• När du stänger av maskinen och innan 
ytterligare åtgärder vidtas, se till att 
kniven har stannat.

 Varning: Försök aldrig använda häcksaxen 
om delar är skadade eller saknas. Byt alltid 
eller reparera delar först. Underlåtenhet att 
göra så kan leda till allvarliga skador.

Justering av vridhandtaget (fi g. 7)

För att underlätta ditt arbete är häcksaxen 
utrustad med ett roterande bakre handtag 
som kan ställas in i 5 olika positioner [höger 
(90 °), vänster (90 °) och normal (0 °)]. Syftet 
med denna mekanism är att häcksaxen, 
särskilt vid klippning i vertikal riktning, 
kan hållas i ett mer ergonomiskt läge, och 
arbetet blir därmed mindre tröttande för 
användaren.

Gör så här för att ändra placeringen av 
handtaget:

• Släpp brytaren (1). Tryck ner låspinnen 
(8). Handtaget är nu upplåst och kan 
vridas till önskat läge.

• I det önskade slutläget, låses låspinnen 
på plats och säkrar handtaget och 
undviker oavsiktliga ändringar av läget.

Tänk på att låspinnen (8) endast kan dras 
tillbaka när brytaren (1) inte är aktiverad 
(nedtryckt). Se till att låspinnen hakar i igen 
efter ompositionering av vridhandtaget. 
Först då kan omkopplaren aktiveras på nytt.
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Håll i häcksaxen vid användning (fi g. 8)

Denna utrustning gör att du kan klippa eller 
trimma buskar och häckar lätt och bekvämt.

Viktiga tips för klippning av häckar

• Se till att du har ett stabilt fotfäste och 
håll häcksaxen med båda händerna. 
Trappstegar måste vara säkra och ställas 
upp på fast mark och, när man arbetar på 
hög höjd, fästa vid en tjock gren som en 
extra försiktighetsåtgärd.

• Håll personer och djur borta från 
arbetsområdet. 

Knivskydd

• Ta alltid bort knivskyddet innan du 
använder häcksaxen.

• Sätt alltid tillbaka klingskyddet efter 
användning, under transport och 
förvaring av häcksaxen.

1) Trimning av häckar

8 Unga skott klipps enklast i en kaprörelse.

• Äldre och starkare häckar klipps bäst i en 
sågrörelse.

• Grenar, som är för tjocka för häcksaxen, 
bör kapas med en såg.

• av häckar som ska klippas uppåt i en 
kona.

2) Hur du uppnår en jämn höjd

• Fäst en riktlina på önskad höjd.

• Klipp jämnt över denna riktlina.

 Var noga med att ha en stadig och säker 
stående position när du arbetar med 
din häcksax för att undvika att halka och 
skada dig. Håll alltid skärkniven borta 
från kroppen.

Underhåll (fi g. 9 och 10)

Dra alltid ut kontakten ur vägguttaget innan 
något arbete påbörjas på maskinen.

Viktigt: Rengör och olja alltid kniven efter 
långvarig användning av häcksaxen. Detta 
kommer att kraftigt påverka utrustningens 
livslängd. Skadade klippverktyg måste 
repareras omedelbart. Rengör skärkniven 
med en torr trasa eller – vid kraftigare smuts 
– med en borste. Obs! Risk för skador! Oljning 
av kniven bör helst utföras med hjälp av ett 
miljövänligt smörjmedel (fi g. 9).

1) Slipning av kniven

Kniven behöver i allmänhet inte service eller 
omslipning om den används på rätt sätt. För 
att förhindra skador som orsakas av knivar 
när de inte används, bör vassa knivar täckas 
av knivskyddet. Kniven kan inte slipas av 
användaren utan att öppna utrustningen och 
säkerhetsmekanismen. 

Omslipning av kniven kan därför endast 
utföras på en auktoriserad verkstad.

2) Byte av kniv

Endast korrekt installation av kniven 
garanterar problemfri drift och funktion av 
ovan nämnda säkerhetsfunktion för knivar. 
Byte av knivarna bör därför endast utföras på 
en auktoriserad verkstad.

3) Säkerhetsskena kniv (fi g.10)

Skärknivens förskjutning från knivhuset 
minskar risken för skador på grund av 
oavsiktlig kroppskontakt. 
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Förvaring av häcksaxen efter an-
vändning

Häcksaxen måste förvaras så att det inte fi nns 
någon risk för skador på grund av skärknivar!

Viktig anmärkning: Skärknivarna ska 
rengöras efter varje användning (se även 
avsnitt Underhåll) .Detta kommer att 
avsevärt öka livslängden på enheten. Använd 
ett smörjmedel som inte är skadligt för 
miljön, till exempel vår servicespray. Placera 
sedan saxen i fodralet med kniven först.

Reparationsservice

Reparationer på elverktyg får endast utföras 
av specialiserad elektrisk personal.

Reservdelar

Vänligen kontakta vår kundservice om du 
behöver tillbehör eller reservdelar.

När du arbetar med maskinen, använd inte 
andra reservdelar än de som rekommenderas 
av oss. Användning av reservdelar som inte 
rekommenderas av oss kan leda till allvarliga 
personskador eller skador på maskinen.

Följande information bör lämnas vid 
beställning av reservdelar:

• Maskintyp

• Artikelnummer på maskinen

EG-försäkran om överensstäm-
melse

Vi HP Schou A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, 
Danmark, försäkrar under eget ansvar att 
produkten sladdlös häcksax, AHS 4054, som 
denna försäkran avser överensstämmer med 
de relevanta grundläggande hälso- och 
säkerhetskraven i direktiven 2006/42/EG 
(maskindirektivet), 2004/108/EG (EMC-
riktlinje), 2011/65/EU (RoHS-riktlinje) 
och 2000/14/EG (direktiv om buller) inkl. 
modifi eringar. För den aktuella tillämpningen 
av säkerhets- och hälsokrav som anges i 
direktiven, har följande standarder och/eller 
tekniska specifi kationer respekterats:

EN 60745-2-15:2009+A1:2010; EN 60745-
1:2009+A11:2010

EN 55014-1:2006/+A1:2009+A2:2011; 
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008; EN 
50581:2012

PAK-Anforderung für GS (PAH krav för GS) 
AfPS GS 2014:01 PAK; EK9-BE-77(V3):2015

EK9-BE-91:2015; EK9-BE-73(V5):2014; EK9-BE-
57(V2):2014

EN ISO 3744:1995; EN ISO 11904:1991

uppmätt akustisk kapacitetsnivå 93,1 dB (A)

garanterad akustisk kapacitetsnivå 96,0 dB 
(A)

Metod för bedömning av överensstämmelse 
bilaga V/direktiv 2000/14/EG

Tillverkningsåret är tryckt på typskylten och 
kan dessutom hämtas via serienumret i följd.

Kolding, 19.12.2015

Kirsten Vibeke Jensen

Product Safety Manager
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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
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