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1. Noter om sikkerhed 

 Før du bruger maskinen, bedes du venligst læse denne instruktions manual grundigt igennem, for 
din egen og andres sikkerhed. Gem manualen et sikkert sted og giv den videre til hvilken som helst 
efterfølgende ejer, for at sikre at informationen deri er tilgængelig til enhver tid.  

2. Sikkerhedssymboler 
Denne del inkluderer sikkerhedsindikationer for brug af maskinen.  

2.1. Symboler i manualen 
 

  Advarselssymbol 

  Risiko for skæring og alvorlige skader 

  Varm overflade 

 Instruktionssymbol 

  Læs instruktionsmanualen grundigt igennem 

  Bær beskyttelseshandsker 

  Bær øjenbeskyttelse 

  Brug beskyttende sko med skridsikre såler 

  Brug ikke beskæresaksen i regn, våd hæk eller våde grene. 

  Bortskaf ikke i husholdningsaffald 

 



2.2. Symboler på batterier 
 

 Lithium batteri. Bortskaf ikke i husholdningsaffald. 

 Bortskaf ikke batteriet i ild, da det vil eksploderer. 

 Batteriet må ikke skilles ad. 

 Batteriet kan genoplades og genanvendes. Kasserede batterier skal genanvendes på en 
miljøvenlig måde. 

 

2.3. Symboler på lader 

 Advarsler 

 Brug kun opladeren indenfor 

 Isoleringsklasse II 

 Elektrisk udstyr skal ikke bortskaffes i husholdningsaffald. 

 

3. Generelle sikkerhedsinstruktioner ved brug af beskæringssaks 

 Advarsel! Læs alle sikkerhedsanvisninger- og instruktioner 

Undladelser af overholdelse af sikkerhedsanvisninger- og instruktioner kan forårsage elektrisk stød, brand 
og/eller alvorlige kvæstelser. 

Behold alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til fremtidig brug. 

Udtrykket “Elværktøj”, der bruges i sikkerhedsinstruktionerne, henviser til netdrevet elværktøj (med 
netledning) og batteridrevet elværktøj (uden netledning). 

3.1. Sikkerhed i arbejdsområdet 
• Hold arbejdsområdet rent og lyst. Roede områder kan forårsage ulykker. 
• Brug ikke elværktøjet i eksplosive og brandfarlige omgivelser, f.eks. i nærvær af brandfarlige 

væsker, gasser eller støv. Elværktøjet skaber gnister, der kan antænde støv eller dampe. 
• Hold børn og tilskuere væk, mens du betjener el-værktøjet. Distraktioner kan medføre, at du 

mister kontrollen over el-værktøjet. 
 



3.2. Elektrisk sikkerhed 
• El-værktøjsstikket skal matche stikkontakten. Ændre aldrig på stikket. Brug ikke adapterstik 

med jordede elværktøjer. Umodificerede stik og matchende stikkontakter reducerer risikoen 
for elektrisk stød. 

• Undgå kropskontakt med jordede overflader, såsom rør, radiatorer og køleskabe. Der er en 
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop har forbindelse til jordede overflader. 

• Udsæt ikke elværktøjet for regn eller våde forhold. Vand, der trænger ind i elværktøjet, øger 
risikoen for elektrisk stød. 

• Brug aldrig ledningen til at bære, trække eller tage stikket ud af el-værktøjet. Hold ledningen 
væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele. Beskadigede eller sammenfiltrede 
ledninger øger risikoen for elektrisk stød. 

• Når du betjener et elektrisk værktøj udendørs, skal du bruge en forlængerledning, der er 
velegnet til udendørs brug. Brug af en ledning egnet til udendørs brug ,reducerer risikoen for 
elektrisk stød. 

• Hvis betjening af el-værktøjet på et fugtigt sted ikke kan undgås, skal du bruge en RCD-
beskyttet forsyning. Brug af en RCD reducerer risikoen for elektrisk stød. 

3.3. Brug af el-værktøjet  
• Lad ikke værktøjet overbelastes. Vælg passende værktøj, der gør det sikkert og med høj 

effektivitet. 
• Brug ikke værktøjet, hvis kontakten ikke fungerer korrekt. Værktøjet skal repareres, hvis 

kontakten ikke fungerer. 
• Frakobl batteriet fra værktøjet, før det justeres, repareres, udskiftes eller opbevares. Dette vil 

undgå skader på grund af uventet start af værktøjet. 
• Opbevar værktøjet væk fra børnene, læg ikke værktøjet til personer, der ikke er skolet i brug 

af værktøjet. 
• Vedligehold værktøjet. Kontroller altid værktøjet, bevægelige dele, eventuelle skadede dele 

kan forårsage personskader. Korrekt vedligeholdelse af værktøjet kan undgå personskade. 
• Hold kniven skarp og ren. Skarpt og rent blad kan let kontrolleres og kniven må ikke være 

fastklemt. 
• Læs manualen, før du bruger værktøjet, vælg passende værktøj og det rigtige tilbehør for at 

undgå personskade. 

3.4. Brug af batteridrevent værktøj 
• Brug kun den oplader, der er angivet af producenten. Brug af anden oplader kan beskadige 

batteriet og medføre brandfare. 
• Værktøjet er kun designet til originalt batteri. Brug af andet batteri, ikke originalt batteri, i 

værktøjet kan forårsage skader og risiko for skader. 
• Batteri skal opbevares væk fra metaldele, f.eks. mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små 

metaldele. Kortslutning af batteriet kan forårsager brand. 
• Uhensigtsmæssig anvendelse kan medføre lækage af væske. Hvis du får væske på kroppen, 

skal du skylle det af med rent vand. Hvis væsken kommer i øjnene, skal det tilses af en læge. 
Væsken fra batteriet vil fordampe eller brænde. 

  



3.5. Personlig sikkerhed 
• Vær vågen, opmærksom og vær meget opmærksom under betjening af el-værktøjet. Brug 

ikke elværktøjet, når du er træt, beruset eller på medicin. At falde i søvn eller miste 
bevidstheden under betjeningen af el-værktøjet kan resultere i alvorlig personskade. 

• Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid beskyttelsesbriller og sikkerhedsudstyr såsom 
støvmasker, skridsikre sko, hjelm, høreværn osv. Brug af sikkerhedsudstyr under passende 
forhold kan reducere personskader. 

• Isætning af stikket, når værktøjet er tilsluttet, eller når det er tændt, kan være farligt. 
• Fjern alt justeringsværktøj før værktøjet tændes. En skruenøgle eller nøgle, der sidder fast på 

en roterende del af værktøjet, kan forårsage personskade.  
• Forlæng ikke din rækkevidde og tab ikke balance. Vær altid opmærksom på dit fodfæste og 

din kropsbalance. Dette muliggør god kontrol af el-værktøjet, især i uventede situationer. 
• Klæd dig ordentligt. Bær ikke løst tøj eller smykker. Hold tøj, handsker og hår væk fra 

bevægelige dele. Løst tøj, tilbehør eller langt hår kan blive fanget i bevægelige dele. 

4. Særlige sikkerhedsinstruktioner 
4.1. Beskæringsaksens sikkerhedsinstruktioner 

• Hold enhver person 1,5m væk fra klingen. Flyt ikke de skærende dele, når klingen er i gang. 
Hold enhver del på din krop mindst 15cm fra klingen. 

• Betjen forsigtigt udstyret for at undgå skade. 
• Flyt værktøjet, når saksen ikke bevæger sig. Brug beskyttelseskassen ved opbevaring af 

værktøjet. Beskyt klingen for at reducere skader. 
 .  

4.2. Andre sikkerhedsinstruktioner 

   Bær passende arbejdstøj såsom støvler med skridsikre såler, robuste lange bukser, handsker 
og beskyttelsesbriller. 

 Bær beskyttelseshandsker. 

 Bær sikkerhedsbriller. 

 

• Hav ikke lang, flagrende tøj eller smykker på, da bevægende dele måske vil sidde fast. 
• Vær opmærksom, se hvad du laver, og brug din sunde fornuft, når du betjener værktøjet. Brug 

ikke elværktøjet, når du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. 
• Brug ikke beskæringssaksen i regnvejr. 
• Apparatet er designet til at beskære hække eller grene. Brug det ikke til at beskære kviste, 

hårdt træ eller andre genstande.  
• Forsøg ikke at fjerne et blokeret/fanget blad før du slukker for værktøjet. 
• Før du begynder med at beskære, skal du kontrollere hækken eller grenen for skjulte genstande 

så som ledninger osv. 



• Når du betjener værktøjet, skal du holde fast med den ene hånd og holde kniven mindst 15 cm 
fra den anden hånd og andre dele af kroppen. 

• Brug ikke værktøjet i nærheden af brandfarlige væsker eller gasser. Brand- og eksplosionsrisiko 
findes i tilfælde af kortslutning. 

• Skærene skal kontrolleres for slid og skader med regelmæssige intervaller. Sløve knive 
overbelaster maskinen. De resulterende skader dækkes ikke af garantien. 

• Forsøg ikke at reparere værktøjet selv. Medbring værktøjet til vores servicecenter i tilfælde af 
behov for reparation. Alt arbejde, som ikke er beskrevet i denne vejledning, må kun udføres af 
vores servicecenter. 

4.3. Særlig sikkerhedsinstruktion til batteri værktøj 
• Opladeren er designet til kun at blive brugt indendørs. Opladning af batteriet skal udføres 

indendørs. 
• Fjern batteriet før du renser opladeren for at undgå skader og risiko for elektrisk stød. 
• Udsæt ikke batteriet for stærkt lys. Anbring ikke batteriet på den varme overflade. Det kan 

forårsage batterieksplosion. 
• Batteriet skal være afkølet inden opladning. 
• Skil ikke batteriet ad. Skil ikke batteriet ad for at undgå personskade. 

 
4.4. Brug af opladeren korrekt 

• Oplader må kun bruges på genopladeligt batteri. Hvis ikke, kan det forårsage brand eller 
eksplodere. Brug original oplader for at bevare sikkerheden. 

• Kontroller altid oplader, ledning og stik før brug. Hvis det er beskadiget, skal du sende det til 
kundeservice for at reparation. 

• Brug ikke beskadiget oplader. Reparer ikke selv, dette vil holde værktøjet sikkert. 
• Kontroller, om opladeren stemmer overens med batteriets værdi, hvis ikke kan du skade dig 

selv. 
• Hold opladeren ren, væk fra vådt eller fugtigt miljø. Brug ikke opladeren udendørs - snavs eller 

vand kan forårsage personskader. 
• Opladeren er kun beregnet til originalt batteri. Ellers kan det forårsage skade eller brand. 
• Brug ikke opladere på brandbare overfladen (f.eks. papir eller tørvarer). 
• Batteriet er ikke fuldt opladet, når du køber det. Du skal oplade det i 4-5 timer, før du bruger 

det første gang. Tilslut batteriet til opladeren, før det tændes. 
• Normal opladningstid er 2,5 timer. Oplad ikke batteriet i for lang tid, det vil beskadige batteriet. 

  



 
4.5. Advarsel 
Brug værktøjet omhyggeligt, undgå nedenstående risici: 

• Skæring eller kvæstelser på grund af skarpe kanter 
• Brug af værktøjet i lang tid eller irrationelt brug af værktøjet kan beskadige din krop. 

 Advarsel! 

Udstyret bringer elektromagnetisme; det kan forstyrre noget medicinsk udstyr i kroppen. Det anbefales at kontakte 
lægen inden brug af værktøjet, hvis du har medicinsk udstyr i kroppen. 

 

 Advarsel! 

Rør ikke ved kniven, når batteriet er tilsluttet værktøjet. 

Hold en afstand på mindst 15 cm mellem knivene og enhver del af din krop. 

Hold andre personer på en afstand på mindst 1,5 m 

 

 Advarsel! 

I særlige situationer med meget hårdt brug kan klingen og håndtaget nå høje temperaturer. Det anbefales 
at håndtere beskæresaksen med omhu ved hjælp af beskyttelseshandsker. 

 

Lyd- og vibrationsmålinger 

Lydtryksniveau: < 70 dB(A) 

Samlet vibrationsværdi: < 2.5 m/s2 

5. Formål 
Enhedens design bruges kun til at beskære hæk og grene. 

Andet ikke egnet arbejde kan gøre skade på værktøjet og dig selv. 

Udstyrets er designet til brug af en voksen og må ikke bruges i regn eller fugtigt vejr. Sælgeren er ikke 
ansvarlig for skader på grund af ikke at følge instruktionerne i denne manual. 

 
Kontroller knivbladet før du bruger værktøjet. Bladet skal være skarpt inden brug. Skader på grund af brug af et sløvt 
knivblad er ikke dækket af garantien. 



6. Funktionsbeskrivelse 
Værktøjet er fremstillet i specialklassestål. Stærke klinger, let design til let betjening med en enkelt hånd. Saksen kan 
være meget tæt på grenen, skære blødt og ikke skade planten. I tilfælde af unormal betjening, slip udløseren og 
saksen vil åbne til maksimal position for at reducere skader. 

7. List over dele 
1) Skæreblad 
2) Fast kniv 
3) Knivfastgørelses mekanisme 
4) Udløser 
5) Greb 
6) Kontakt 
7) Batteriindikator 
8) Batteri 
9) Oplader 

 

 

  



8. Inkluderede varer 
Åbn pakken forsigtigt og kontroller, at delene er komplette: 

 • Elektrisk beskæringssaks 

 • 2 Batterier 

 • Batterioplader 

 • Værktøjskasse 

 • Instruktionsmanual 

 • Garantikort 

 • Specifikation 

 

9. Specifikationer 
Beskæringsspecifikationer 

1 Maksimal beskæring 

 

30mm (levende grene) 

15mm (døde grene) 

2 Nominel spænding DC14.4V 

3 Nominel effekt 150 W 

4 Nominel strøm 10.0 A 

5 Aktuel beskyttelse ≥35A 

6 Beskyttelsesniveau Ⅱ 

7 Vægt 0.9Kg 

Batteri (lithium-ion) 

1 Kapacitet 2.5 Ah 

2 Spænding 14.4V 

3 Driftstider Op to 2 timer * 

4 Vægt (batteri) 0.25kg 

Oplader 

1 Indgangsspænding 100-240V AC ,50-60Hz 

2 Udgangsspænding DC16.8V  

3 Genopladningsstrøm 1.0A 

4 Beskyttelsesniveau Ⅱ 

5 Opladningstid 2,5 h 

 * 25 beskæringer/min – Beskæring Ø = 15 mm – t = 20°C 



10.  Opladning af batteri 

    
Oplad ikke batteriet når batteriets temperatur er høj. Opladning af batteriet skal foregå på fast underlag for at undgå 
væskelækage. 

     

Fjern batteriet fra værktøjet før det oplades. 

 

Sørg altid for at batteriet er tørt og rent inden det oplades. 

• Sørg for at batteriet er fuldt opladet, før det bruges første gang. 
• Batteriet er ikke fuldt opladet, når du køber det. Oplad batteriet i 4-5 timer før det bruges første gang. 
• Genoplad batteriet, når indikatoren viser et LED-lys. 
• Brug for at udskifte batteri, hvis batteriets driftstid ikke er nok. Brug kun originalt udstyr, der er beregnet til 

værktøjet. 
• Husk sikkerhedsregler og miljøbeskyttelsesoplysninger hele tiden. 

10.1. Procedure for batteriopladning 
• Oplad ved en temperatur på +10°C~＋22°C indoor 
• Læg batteriet korrekt i opladeren. 
• Sørg for, at specifikationerne for batteri og adapter passer sammen, før de oplades. 
• Rødt LED-lys på opladeren angiver, at batteriet oplades, grønt LED-lys indikerer fuldt opladet gennemsnitlig 

opladningstid er cirka 2,5 timer. 
• Sørg for, at batteriet oplades mindst en gang hver 4. måned, når batteriet ikke er i brug.   

 

11.  Arbejdsmiljø 
• Hold omgivelsestemperaturen ved 10°C ~ 22°C , når batteriet oplades, 0°C ~ +45°C når batteriet fungerer.  
• Opbevar værktøjet ved en temperatur på 0°C ~ +60°C  under arbejdet 
• Brug ikke i eksplosiv atmosfære eller i nærheden af brandfarlige stoffer eller gasser. 
• Brug ikke i tilfælde af regn eller på våde grene 

  



12.  Montage 
Kontroller at saks, kabel og batteri er rene og tørre, og monter derefter batteriet i batteriet i beskæresaksen. 

 

 

13.  Opstartsprocedure 

 
Brug egnet tøj og handsker når du betjener dette værktøj. Kontroller altid værktøjet inden brug. Sørg for at tænd / 
sluk-afbryder og sikkerheds afbryder er ok. Strømmen skal slukkes når du løsner udløseren. Stop med at bruge 
værktøjet i tilfælde af fejl. Kontroller altid den nominelle spænding til batteriet. 

 

Sluk for maskinen. Sørg for at kniven stopper helt, før du rører ved den, ellers kan kniven skade dig. 

• Tænd for værktøjet. Efter advarsel tonen, skal du trykke på udløseren to gange uden at holde. Saksen vil være 
klar til at klippe efter endnu en advarsels tone. Undgå overbelastning af saksen, det beskytter at saks og 
batteriet ikke bliver beskadiget. Klip ikke en større gren-dimension, end den der er angivet i den tekniske 
informationstabel. 

• Slip udløseren, når saksens klinger har klippet grenen, bladet genoptager den maksimale position.  

 
Forsigtig:  

Tving ikke saksen fra venstre mod højre for ikke at beskadige skæret under genoptagelsesprocessen for klingen. 

Kontroller knivenes arbejdsfrekvens jævnligt, at den fungerer og er i god stand.  

 

  



14.  Beskæring 

 Bær passende arbejdstøj såsom sko/støvler med skridsikre såler, robuste lange bukser, handsker og 
beskyttelsesbriller. 

 Bær beskyttelseshandsker. 

 Brug beskyttelsesbriller. 

 Risiko for skæring og alvorlige kvæstelser. 

 

 Advarsel! 

I særlige situationer med meget hård brug kan klingen og håndtaget nå høje temperaturer. Det anbefales 
at håndtere beskæresaksen med omhu ved hjælp af beskyttelseshandsker. 

• Når du er klar til at klippe, skal du placere klingen på grenen, der skal klippes, og tryk på udløseren. 
• Når du betjener værktøjet, skal du holde den anden hånd og enhver anden del af din krop i en afstand på 

mindst 15 cm fra klingen. 
• Hold alle andre mennesker på en afstand på mindst 1,5 m. 
• Bladet kan blive skadet eller fastklemt, hvis du klipper en større gren end der er angivet i den tekniske 

informationstabel. 
• Flyt ikke værktøjet under beskæringsskæringen, det kan medføre fare. 
• Brug ikke enheden i regn- eller fugtighedsmiljø. 
• Sluk for enheden efter brug, og tag batteriet ud af beskæresaksen. 
• Hvis der ikke er nogen betjening i 10 minutter, slukker beskæresaksen automatisk. 

 

 

Forsigtig: Kontroller batteriets strømniveau og saksens skær, når klipningen er vanskelig eller ikke er et jævnt klip. 



 

14.1. Skærestyringstilstand 
 

De elektriske beskæringssaks KV310 har to styrekontroltilstande: 

Ikke-progressiv skærekontrol 

Progressiv skærekontrol 

 

IKKE-PROGRESSIV SKÆREKONTROL 

Når beskæringsskæret er tændt, er den ikke-progressive skærekontrol forudbestemt, det vil sige, når 
udløseren aktiveres, udfører klingen skærehandlingen, og når aftrækkeren slippes åbnes bladet. 

 

PROGRESSIV SKÆREKONTROL 

For at ændre kontroltilstand skal du holde udløseren nede i 2 sekunder, indtil du hører en hørbar advarsel 
(et bip), hvilket indikerer, at du er skiftet fra normal klippestyretilstand til progressiv skærestyringstilstand. 

 

I den progressive skærekontrol bevæger bladet sig i henhold til dybden af triggerdrevet, det vil sige, hvis 
udløseren aktiveres halvvejs, bevæger bladet sig progressivt halvvejs gennem åbningen. 

15.  Vedligeholdelse og rengøring 

 

Værktøjer, der skal repareres, skal sendes til kundeservice. Brug originale dele og hold værktøjet i god stand 
og sikkert. 

 

Frakobl batteriet fra værktøjet, før du kontrollerer, vedligeholder og reparerer skæret for at undgå risiko for 
uventet aktivering af værktøjet. 

 Advarsel! 

I særlige situationer ved meget hård brug kan klingen og håndtaget nå høje temperaturer. Det anbefales at 
håndtere beskæresaksen med omhu ved hjælp af beskyttelseshandsker. 

 

Brug handske ved kontrol af om klingen er skarp eller ej, for at undgå at klingen gør skade på dig. 
Kontroller skæret ofte, dette holder værktøjet sikkert og pålideligt. 



 

• Skyl ikke værktøjet eller anbring det i vand, det vil forårsage kortslutning eller beskadige enheden.  
• Sørg for god ventilation af motor. Ved rengøring af motor og håndtag brug en klud. Brug ikke en 

rensemaskine, da det vil forsage rust på dele af maskinen.  
• Rengør kniven efter hver brug, beskyt med olie eller sprøjtebeskyttelse. 
• Efter kontinuerligt arbejde i 8 timer skal afdækningsdækslet åbnes og rengøres for træflis og andre 

urenheder. 

 

15.1. Slibning 
 

• Slibning er meget vigtig for at holde klingen i god stand og sikre lang levetid. 
• Kontroller altid bladets skarphed og bladets stand inden arbejdet påbegyndes. Hyppigheden af 

slibningen af værktøjet afhænger af det klippede træ (hårdhed og diameter), beskæringshastighed 
og slibeværktøjet (der leveres specielle slibeværktøjer). Som et resultat heraf, skal bladet 
kontrolleres ofte i den indledende brugsperiode for at bestemme den passende slibningstid 
(kontroller hvert 15. minut, så får du hurtig en fornemmelse af dette). 

 

15.2. Smøring af knive 
Smøringen af knivene gentages hver 2.-3. arbejdsdag for at garantere den korrekte ydelse af værktøjet og for at sikre 
knivenes bevægelighed. 

• Åbn saksens klinger. 
• Sluk for batteriet og afbryd værktøjet. 
• Påfør fedt mellem de bevægelige klinger og fikseringsbladet (se billedet nedenfor). 
• Tilslut kablet til saksen. 
• Tænd for batteriet og tryk nogle gange på udløseren for at få fedtet fordelt på knivene. 

Rengør knivene for fedt, hvis der er noget tilbage. 

 

  



15.3. Demontering og smørelse med fedt 
Generel vedligeholdelse, rengøring, smøring og udskiftning af klinger kræver en vis adskillelse og 
montering af beskæresaksen. 

Dækslet er fastgjort til saksen med 2 skruer. Den midterste bolt er sikret med en justerbar gearmøtrik, der 
er låst på plads af en gearmøtriksklemme. En enkelt bolt fastgør gearmøtrikklemmen 

Med fjernelse af dæksel, justeringsklemme, gearmøtrik og centerbolt kan du få adgang til at vedligeholde, 
rengøre, smøre og udskifte knive, når det er nødvendigt. 

Det anbefales at smøre tandhjulene hver 3.-4. arbejdsdage for at sikre værktøjets korrekte levetid. 

  
A. Skrue skruen der holder dækslet ud (1).  B. Fjern dækslet (2). 

  
C. Løsn skruen på justeringsklemmen med en 
unbrakonøgle M4 (3). Fjern skruen (3) og 
justeringsklemmen (4). Løsn møtrikken med en 
skruenøgle, og fjern (5). Fjern den midterste 
skrue (6). 

D. Fjern klingen (7) og smør tænderne med fedt 
(8). 

A B 

C D 



  
E. Fjern det gamle fedt (9), og smør fedt på 
modbladet (10). 

F. Indsæt klingen (11) igen. 

  
G. Sæt den midterste skrue (12) i. Spænd 
møtrikken (13). Anbring klemmen med 
møtrikken, og monter skruen (14). Spænd 
skruen med en M4 unbrakonøgle (15). 

H. Placer dækslet (16). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Skru dækselskruen i (17).  
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15.4. Værktøjskalibrering 
Hvis der er behov for udskiftning af motor eller drivplade, skal beskæresaksen kalibreres igen. 

Følg de næste trin for at udføre kalibreringen: 

• Fjern de øverste og nederste knive. 
• Isæt batteriet. 
• Hold udløseren nede, og hold den nede. Tryk på POWER-kontakten igen. 
• Hold udløseren nede i mere end 10 sek. 
• Slip udløseren, når du hører motoren rotere. 
• Den elektriske motor roterer under kalibrering. Når motoren holder op med at rotere, er 

kalibreringen afsluttet. 

16. Opbevaring af beskæresaksen 
Den vigtigste ting at huske på, før du opbevarer din beskæresaks’ lithium-ion-batterier, er at sikre dig, at batterierne 
er fuldt opladet. Opbevaring af din batteripakke i længere perioder med lidt eller ingen opladning vil beskadige dit 
batteri og annullere garantien. 

 

• Sørg for, at batteriet er fuldt opladet. 
• Undgå at opbevare enheden i ekstrem varme eller kolde omgivelser. 
• Hvis enheden ikke bliver brugt i lang tid, skal du fjerne batteriet, før det opbevares. 
• Batterier og opladere skal placeres et sikkert sted for at forhindre varme, støv og fugt i at trænge 

ind. 
• Batterier skal opbevares i et tørt miljø. 

Anbefalede opbevaringstemperaturer: 

Opbevaring mindre end 1 måned -20 ° C ~ + 60 ° C 
Opbevaring mindre end 6 måneder -10 ° C ~ + 35 ° C 
Opbevaring over 6 måneder 0°C ~ +30°C 

 

• Batteriet og brandfarligt stof skal holdes på mindst 5 meter af hinanden. 
• For at sikre udstyrets levetid og for at forhindre nedbrydning skal det opbevares med tilstrækkelig 

batteristrøm. 
• Når det ikke er i brug, skal batteriet oplades mindst en gang hver 4. måned. 

 

  



17. Værktøjsindikationer og advarselssignaler 
17.1. Indikationer på oplader 
For at bestemme dit beskæringsbatteriets opladningsniveau leveres din beskærer med en letlæst LED-aflæsning. 

LED Opladningsnivea
u Grøn 100% –60% 

Orange 60% –20% 
Rød 20% –10% 

Rødt blinkende lys Under 10% 
 

Når det grønne lys lyser, er batteriet opladt. Afhængigt af driftsvariabler såsom grendiameter, træets tæthed og 
hyppighed af beskæringerne varer en typisk batteriopladning 3 timer. 

 

Når den røde lampe blinker, skal batteriet oplades så hurtigt som muligt. 

17.2. Advarselstoner på batteriet 
Lad dit elværktøj serviceres af en kvalificeret reparatør, der kun bruger identiske dele til udskiftning. Dette sikrer 
elværktøjets sikkerhed. 

Bip Intervaller Indikations beskrivelse 

1 gang 0.1 sekund On eller off, gå til stand-by mode 

4 gange 0.1 sekund 
Beskæresaksen slukker på grund af batteriet er 
afladt. Lad batteriet op. 

8 gange 0.1 sekund Hvis grenen ikke kan afskæres 9 gange i træk 

 

Bemærk: Beskæresakse, der er beskåret over 100.000 gange, kræver omfattende inspektion og    
vedligeholdelse. 

 

18. Bortskaffelse af affald og miljøbeskyttelse 
Tag batteriet ud af enheden. Smid batteri, værktøj, tilbehør og kasse i de respektive affaldsenheder. 

  

Kassér ikke udstyret i husholdningsaffaldet. 
Kassér udstyret på genbrugspladsen. Metallet og plastikken i udstyret kan genanvendes. For detaljerede oplysninger, 
kontakt kundeservice. 

 

Kasser ikke batteriet i husholdningsaffald, ved brand (eksplosionsfare) eller i vand. I tilfælde af lækage af giftig gas 
eller væske kan et beskadiget batteri medføre potentiel miljø- og personlig sundhedsrisiko. 



 

Før du kasserer batteriet, skal du aflade batteriet. Det anbefales at tildække de to poler for at forhindre kortslutning. 
Åbn ikke batteriet. 

Bortskaf batteriet i henhold til lokale regler. Batteriet sendes til en genbrugsstation for miljøvenlig genanvendelse. 
For detaljerede oplysninger, bedes du kontakte dit lokale affaldshåndteringscenter eller vores servicecenter. 
Bortskaf de beskårne grene på passende vis. Bortskaf dem ikke i husholdningsaffald. 

 

19.  Reservedele 
Hvis der kræves yderligere reservedele, skal du bruge originale produkter, så vi kan give dig komponenter af høj 
kvalitet. 

• Batteri pakke 
• Batterioplader 
• Knive 

20.  Garanti 
24 måneders garanti for private brugere og 12 måneders garanti for professionelle brugere. Det dækker kerne dele, 
herunder Li-ion batteri, oplader, motor og transmission mekanisme. 

Følgende betingelser annullerer garantien: 

• Enhver unormal operation 
• Værktøj, der ikke vedligeholdes i henhold til vedligeholdelsesinstruktionen 
• Værktøjsmodifikationer 
• Eventuelle skader, selvom de er foretaget ved en fejltagelse 
• Skadet efter amatørmæssig reparation. 
• Natur forårsagede skader 
• Batteri ikke genopladet med den anbefalede frekvens 
• Komponenter, der udsættes for slid (f.eks. knive) under normal drift er ikke dækket af garantien. 

 

Denne garanti anvendes kun, hvis køberen udfylder GARANTIKORTET i alle anmodede felter, der angiver 
serienummer, købsdato (svarende til salgsdokumentet) og forhandlerens mærke. Forhandleren skal have 
garantikortet og køberen skal have en kopi af det og en kopi af salgsdokumentet. I tilfælde af garantikrav skal 
køberen give disse dokumenter til forhandleren sammen med maskinen. Hvis disse dokumenter mangler, betragtes 
maskinen som værende udenfor garanti. 

 

  



21.  Fejlfinding og rearation 
Lad kun dit værktøj blive serviceret af en kvalificeret reparationsperson, der kun bruger originale dele til udskiftning. 
Dette sikrer værktøjets sikkerhed. 

Problem Mulig årsag Løsning 

 

 

Beskæresaksen vil ikke starte 

Batteri afladt Oplad batteriet 

Batteriet ikke forbundet Forbind batteriet 

Sikkerhedsafbryder kan ikke 
startes 

Åbn ved at starte sikkerhed på 
kontakten 

On / off kontakt fejl Send saksen til servicecenter for 
reparation 

 

Intermittent betjening 

Løse interne forbindelser   

Send saksen til servicecenter for 
reparation 

On / off kontakt fejl 

 

 

Varme knivblade 

Sløve knive Slib eller udskift knive 

Ødelagt kniv Slib eller udskift knive 

Utilstrækkelig smøring Smøre knivene 

  

 

 

Dårlig skæreoverflade 

Friktionskraft tilføjet Smør bladet. 

Bladet er beskidt Rengør bladet. 

Sløvt blad Slib eller udskift bladet. 

Ikke korrekt brug af saksen Læs instruktionen nøje. 

Batteriladning er lav Oplad batteriet. 

Kan ikke oplades, rødt LED-
lys 

Batteriet er ikke sat i laderen 
korrekt 

Sæt batteriet i laderen igen. 

Oplader er ikke korrekt tilsluttet 
strøm 

Tilslut opladeren igen 

Batteripolerne er beskidte Rens batteripolerne. 

Batterisvigt Udskift batteriet 

Lader fejl Udskift opladeren. 
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• Dele, der udsættes for slid under normal brug (f.eks. skæret) er ikke omfattet af garantien. 
 

Denne garanti gælder kun, hvis køberen har udfyldt GARANTIKORTET I ALLE DETS DELE, med angivelse af 
maskinens serienummer, købsdatoen (svarende til salgsdokumentet) og forhandlerens stempel og har 
sendt på tidspunktet for købet. 
Køberen skal også opbevare en kopi af salgsdokumentet (kvittering, faktura) og det tilsendte garantikort: 
en kopi af disse dokumenter skal leveres til forhandleren eller en autoriseret reparatør sammen med 
maskinen, der skal repareres. I mangel af disse dokumenter bortfalder garantien for maskinen. 

21. Problemløsning 

Værktøjet må kun repareres af kvalificeret personale fra vores servicecentre og kun med originale 
reservedele. 
Dette vil sikre værktøjets lange levetid og sikkerhed. 
 

Problem Mulig årsag Afhjælpning 
Saksen virker ikke Forkert tilslutning  Kontroller forbindelsen mellem 

værktøjet og batteriet. 
Kontroller at afbryderen er i ON-
position. 

 Afbryderen fungerer ikke Tag saksen til et servicecenter til 
reparation 

Skæret overophedes Sløvt skær Lad skæret slibe eller udskifte 
Beskadiget skær Lad skæret slibe eller udskifte 
dtilstrækkelig smøring Smør skæret  

Dårlig skæreflade For stor friktion på skæret Smør skæret 
Snavset skær Rengør skæret 
Sløvt skær Lad skæret slibe eller udskifte 
dkorrekt brug af værktøjet Læs omhyggeligt instruktionerne 
Batteriet er afladet Oplad batteriet 

Batteriet oplader ikke, den røde 
LED blinker 

Batteri er ikke korrekt 
tilsluttet til opladeren 

Tilslut batteriet til opladeren 

Oplader er ikke korrekt 
tilsluttet stikkontakten 

Tilslut batteriopladeren 

Batteripolerne er 
snavserede 

Rengør polerne 

Batteriet er beskadiget ddskift batteriet 
Beskadiget oplader ddskift opladeren 
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