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1. Sikkerhedsanvisning: 
 

 Før du første gang bruger maskinen, skal du læse denne brugsanvisning grundigt. Dette for din 
egen sikkerhed og for andres sikkerhed. Opbevar manualen på et sikkert sted, og send den videre til enhver 
efterfølgende ejer for at sikre, at oplysningerne deri er tilgængelige til enhver tid. 

 

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

2.1 Symboler i manualen： 
 

  Advarsel symbol 

  Risiko for skæring og alvorlige kvæstelser 

  Instruktion symbol 

  Læs brugsanvisningen omhyggeligt 

  Bær beskyttelseshandsker 

  Bær øjenbeskyttelse. 

  Bær beskyttelsessko med skridsikre såler 

  Brug ikke beskæringssaksen i regn eller når hækken eller grenene er våde. 

      Bortskaf ikke i husholdningsaffald. 

  



2.2  Symboler på batteriet： 
 

   

49/5000   Li-on batteri. Bortskaf ikke i husholdningsaffald 

 

  Bortskaf ikke batteriet ved afbrænding, da det vil eksplodere. 

  Batteriet må ikke adskilles.  

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

 

2.3  Symboler på lader: 
 

  Advarsler. 

  Brug kun opladeren indendørs. 

  Isoleringsklasse II 

  Elektrisk udstyr skal ikke bortskaffes i husholdningsaffald. 

 

3. Generelle sikkerhedsinstruktioner til elværktøjet: 

   

Advarsel! Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. 
Undladelser af overholdelse af sikkerhedsanvisninger og instruktioner kan forårsage elektrisk stød og brand 
og / eller alvorlige kvæstelser. 
 
Behold alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til fremtidig brug. 
Udtrykket “El-værktøj”, der bruges i sikkerhedsinstruktionerne, henviser til netdrevet el-værktøj (med 
netledning) og batteridrevet el-værktøj (uden netledning). 
 

  



3.1 Arbejdsområdets sikkerhed 
• Hold arbejdsområdet rent. Rodede områder kan forårsage ulykker. 
• Brug ikke værktøjet i eksplosive og antændelige atmosfærer, f.eks. i nærhed af brandfarlige væsker, 

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

kontrollen over værktøjet. 
 
 

3.2 Elektrisk sikkerhed til batterioplader ： 
• Laderens stik skal matche stikkontakten. Ændr aldrig på stikket. Brug ikke adapterstik med jordede 

el-værktøjer. 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 el-værktøjet for regn eller våde forhold. Vand, der trænger ind i el-værktøjet, 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 egnet 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 el-værktøjet overbelastes. Vælg passende el-værktøj, der giver dig sikkerhed og høj 
effektivitet. 

• Brug ikke el-værktøjet, hvis kontakten ikke fungerer korrekt. EL-værktøjet skal repareres, hvis 
kontakten ikke fungerer. 

• Frakobl el-værktøjet fra batteri eller strømkilde, før du justerer, reparerer, udskifter eller opbevarer 
el-værktøjet. Dette vil undgå skader på grund af uventet start af el-værktøjet. 

• Opbevar el-værktøjet væk fra børn. Personer, der ikke er uddannet i brugen af el-værktøjet, bør 
ikke bruge el-værktøjet. 

• Vedligehold af el-værktøj. Kontroller altid el-værktøjet og dets bevægelige dele. Eventuelle skadede 
dele kan forårsage personskader. Korrekt vedligeholdelse af el-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 el-værktøjet, vælg passende el-værktøjer og det rigtige tilbehør for at 

undgå personskade. 
 
 
3.4 Brug af batteridrevent værktøj ： 

• Sørg for, at afbryderen er i OFF-position, før du tilslutter batteriet. Indsæt batteriet, og tilslut 
værktøjet ved kontakten i ON-position. Ikke korrekt forbundet batteri kan forårsage beskadigelse af 
batteriet og risiko for skade.  

• 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 ikke originalt batteri i værktøjet kan forårsage 
skader og risiko for kvæstelser.  

• Batteriet skal opbevares væk fra metaldele, f.eks. clips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små 
metaldele. Kortslutning af batteriet kan forårsage brand.  

• Uhensigtsmæssig anvendelse kan medfører 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 opmærksom, se hvad du laver, og brug din sunde fornuft, mens du skifter værktøjet. Brug ikke 

værktøjet når du er træt eller under påvirkning af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjeblik med 
uopmærksomhed, når du betjener værktøjet, kan forårsage alvorlig personskade.  

• Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom 
støvmaske, sikkerhedssko, hjelm, høreværn og andre enheder, der bruges til passende forhold, 
reducerer personskader.  

• Undgå utilsigtet start. Sørg for, at afbryderen er i OFF-position, når du tilslutter strømforsyningen 
og / eller batteripakken. Det samme når du tager eller flytter værktøjet. At bære værktøjet med 
fingeren på kontakten eller tilslutte værktøjet, der har kontakten sat i ON position, kan forårsage 
fare.  

• Fjern alt justeringsværktøjer før værktøjet tændes. En skruenøgle eller nøgle, der sidder fast på en 
roterende del af værktøjet, kan forårsage personskade.  

• Ræk ikke for langt når værktøjet bruges. Hold ordentligt fodfæste og balance på alle tidspunkter. 
Dette muliggør bedre kontrol af værktøjet i uventede situationer.  

• Klæd dig ordentligt. Bær ikke løst tøj eller smykker. Hold tøj, handsker og hår væk fra bevægelige 
dele, da løst tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget i bevægelige dele. 

4. Særlig sikkerhedsinstruktion: 
4.1 Specielle beskæresaks sikkerhedsinstruktion 

• Hold andre personer mindst 1,5 m væk fra saksen, og flyt ikke afskårne dele, når saksen klipper. 
Hold enhver del af din krop mindst 15 cm væk fra saksen. 
Betjen forsigtigt udstyret for at undgå personskade.  

• 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 sko med skridsikre såler, robuste lange bukser, 
 handsker og beskyttelsesbriller. 

  Bær beskyttelseshandsker 

 Brug sikkerhedsbriller 

 

• Brug ikke langt løst tøj eller smykker, da bevægelige dele kan fange dette. 
• Vær opmærksom, se hvad du laver, og brug din sunde fornuft, når du betjener værktøjet. Brug ikke 

værktøjet, 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 lignende genstande. 
• Forsøg ikke at fjerne et blokeret / klemt skær før du slukker for værktøjet. 
• Kontroller hækken eller grenen for skjulte genstande såsom wire osv. før du begynder med 

beskæringen. 



• Hold værktøjet fast med den ene hånd, når du betjener værktøjet, og hold saksen 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 
opstår 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 batteriværktøj 
• Sørg for, at batterikontakten er i “OFF” -position, før du isætter batteriet. Udstyret kan beskadiges, 

hvis du sætter batteriet i ved tændingen. 
• Opladeren må kun anvendes indendørs. Opladning af batteri skal udføres indendørs. 
• Frakobl strømmen før rengøring af opladeren for at undgå skader og risiko for elektrisk stød. 
• Udsæt ikke batteriet for stærkt sollys. Placer ikke batteriet på varme overflader, 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 bruges kun på et genopladeligt batteri. Hvis ikke kan det forårsage brand eller eksplodere. 

Brug original oplader for at bevare sikkerheden. 
• Kontroller altid opladeren, ledning og stik før brug. Hvis det er beskadiget, skal du kontakte 

kundesupport for at reparation. Brug ikke beskadiget oplader, reparér ikke selv, dette vil holde 
værktøjet sikkert. 

• Kontroller at opladerens spænding stemmer overens med batteriets værdi, hvis ikke kan du skade 
dig selv. 

• Frakobl opladeren, før opladeren tændes / slukkes med tilsluttet batteri og udstyr. 
• Hold opladeren ren og væk fra vand. Brug ikke opladeren udendørs. Snavs eller vand kan forårsage 

personskade. 
• Opladeren er kun beregnet til originalt batteri. Ellers kan det forårsage skade eller brand. 
• Undgå at beskadige opladeren. 
• Brug ikke opladere på brandbare overfladen (f.eks. papir eller tørvarer). 
• Batteriet er ikke fuldt opladet, når du køber det. Før brug af batteriet anvendes første gang skal det 

oplades i 4-5 timer. Tilslut batteriet til opladeren, før det tændes. 
• Normal opladningstid er 4-5 timer, lad ikke batteriet blive i opladeren i for lang tid, da dette vil 

beskadige batteriet. Sørg for, at opladning kun angiver 1 LED-lys, hvilket sikrer batteriets levetid. 

  



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 

 

Lyd- og vibrationsmålinger: 

Lydtrykniveau: <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 gren, 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. Resumé: 

 

1 Bevægelig klinge 9 Værktøjsstik 

2 Fast klinge 10 Afbryder 

3 Fastholdelse af klinge 11 Batteri indikator 

4 Beskytter 12 Lader stik 

5 Udløser 13 Oplåsningsindikator 

6 Håndtag 14 Oplader 

7 Stik 15 Kabel 

8 Batteri   

 



8. Delliste: 
Åbn pakken omhyggeligt, og kontroller nedenstående dele. 

- Trådløs beskæringsskær 

- Batteri 

- Oplader 

- Ledningsstik 

- Rygsæk 

- Værktøjskasse 

- Kabelfastgørelsesrem 

- Brugervejledning 

- Garanticertifikat 

  



9. Specifikation: 
                                  
Specifikationer 

    

Trådløs beskæresaks KV500 KV501 KV600 KV700 

1 Beskæringskapacitet 30mm 30mm 35mm 40mm 

2 Nominel spænding DC 44V  DC 44V  DC 44V DC 44V 

3 Nominel effekt 300 W 300 W 350 W 350 W 

4 Nominel strøm 10.0 A 10.0 A 8 A 8 A 

5 Aktuel beskyttelse ≥35A ≥35A ≥40A ≥40A 

6 Klasse III III III III 

7 Vægt 0.7 kg 0.7 kg 0.8 kg 0.95 kg 

Batteri - lithium 

1 Kapacitet 2.9 Ah 4.4Ah 4.4Ah 4.4Ah 

2 Spænding 43.2 V 43.2V 43.2V 43.2V 

3 Batteritid 5-6 timer 8-10 timer 8-10 timer 8-10 timer 

4 Vægt 1.5kg 1.6 kg 1.6 kg 1.6 kg 

Oplader 

1 Nominel spænding 100-240V AC, 50-
60Hz 

100-240V AC, 
50-60Hz 

100-240V AC, 50-
60Hz 

100-240V AC, 50-
60Hz 

2 Udgangsspænding DC 50.4 V  DC 50.4 V DC 50.4 V DC 50.4 V 

3 Opladningsstrøm 1.0A 1.0A 1.0A 1.0A 

4 Klasse II II II II 

5 Opladningstid 3 timer 4.5 timer 4.5 timer 4.5 timer 

 

  



10. Opladning af batteriet: 
 

    
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 Batteriopladningsprocedure 
• Oplad ved en temperatur på ＋ 10 ° C ~ ＋ 22 ° C indendørs. 
• Sørg for, at kontakten er i “OFF” -position inden opladning. 
• Tilslut adapteren til opladeren med batteriet korrekt. 
• 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 ca. 4-5 timer. 
• Sørg for at batteriet oplades mindst en gang hver 6. måned, når batteriet ikke bruges. 

 

11. Arbejdsmiljø: 
• Hold omgivelsestemperaturen ved 10 ° C ~ 22 ° C, når batteriet oplades. 0 ° C ~ + 45 ° C når batteriet 

er i brug. 
• Opbevar værktøjet ved en temperatur på 0 ° C til 60 ° C når det er i brug. 

  



12. Montér batteri: 
Kontroller at saks, kabel og batteri er rene og tørre. Saml som trin nedenfor: 

• Tag rygsækken ud af boksen. 
• Sæt batteriet i rygsækken. 
• Kontroller at ingen er omkring dig. Hold dig væk fra saksen og tilslut kablet til batteriet: 

 
• Tilslut kablet til saksen: 

 
• Spænd rygsækken. 
• Kontroller knivens lukkede position. 
• Tag et solidt greb på håndtaget af saksen. 
• Som højrehåndet hav kablet på højre side af kroppen ved brug. Som venstrehåndet hav kablet på 

venstre side af kroppen ved brug. 

 

13. Start af proceduren: 

 
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.  

 

13.1 Skift åbnings størrelse på saksen: 
Du kan justere saksens åbningens størrelse fra stor åbning til lille åbning. Identificer venligst længden på 
advarslen, når du trykker på den sorte knap på skæret. Hvis advarslen er lang, betyder det at 
skærestørrelsen er stor, hvis den er kort, betyder det, at skærestørrelsen er lille. 

Se som nedenfor:  

Når saksen er i maksimal åbning, skal du trykke på udløseren og holde den inde i 3 sekunder. Derefter 
lukker saksen. Når du slipper udløseren og trykker på udløseren 2 gange hurtigt efter hinanden, ændres 
åbningen på bladet til lille åbningsstørrelse. Hvis du vil ændre den lille åbning til stor åbning, skal du 
gentage proceduren ovenfor. 

Ved arbejdets ophør, skal du trykke på udløseren og holde den inde i 3 sekunder. Herefter vil saksen lukke. 
Sluk derefter på afbryderen, og træk kablet ud af batteriet. 

  



14. Skæring: 
 

  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. 

 

• Når du er klar til at klippe, skal du placere klingen på grenen, der skal klippes, og trykke 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 mindst 1,5m afstand til andre personer. 
• Bladet kan blive skadet eller fastklemt, hvis du klipper en større gren end der er angivet i den 

tekniske informationstabel. 
• Flyt ikke værktøjet under beskæringen af en gren, da det kan medføre fare. 
• Brug ledningsholderne til at fastgøre enhedens ledning. Undgå at ledningen for fat i grene, da det vil 

medføre risiko ved arbejde. 
• Brug ikke enheden i regn- eller fugtigt vejr. 
• Ved opbevaring af enheden efter brug, skal ledningen frakobles batteri og saks. Sluk for 

strømafbryderen før opbevaring. 

  

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

  



15. Vedligeholdelse & rengøring: 
 

 Værktøjer, der skal repareres, skal sendes til kundeservice. Brug originale dele til at holde 
værktøjet i god og sikker stand. 

 

  Sluk for batteriet og afbryd værktøjet før kontrol, vedligehold og reparation af skæret for at 
undgå risiko for uventet betjening af værktøjet. 

 

 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). 

 

  



  
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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I 



 
• Gentag den omvendte procedure for at samle igen. 

 

15.4 Udskiftning af den bevægelig klinge 
• Brug kun originale knive. Kontakt kundeservice for at købe klinger og originale reservedele. 
• Åbn knivene med værktøjet tilsluttet batteriet ved at trykke på udløseren (1), og sluk derefter for 

batteriet og fjern kablet (2): 

 
• Fjern udløserbeskytteren ved at skrue fastgørelsesskruen ud (3), løsen beskyttelsen først fra bagsiden 

(4) og derefter fra forsiden (5): 

 
• Fjern låseringen (6) og tappen (7) fra den bevægelige bladholder: 

 
• Fjern skruen, der holder bladet (8) og låseenheden (9), skru møtrikken (10) af og fjern bolten (11): 



 
• Det bevægelige blad kan nu udskiftes (12). Tilsæt fedt til fikseringsbladet som vist nedenfor (13): 

 
• Gentag den omvendte procedure for at samle værktøjet igen. Tilsæt fedt til bolte og stifterne under 

samlingen. 
• Bevæg kniven manuelt mellem punkt 8 og 7 for at sikre, at der er jævn og fast bevægelse mellem 

knivene. Hvis bevægelsen er vanskelig, skal låsemøtrikken løsnes. Hvis der er slør eller bladet sidder 
løst, skal låsemøtrikken strammes. 

 

15.5 Udskiftning af den faste klinge 
• Følg proceduren i punkt 15.3 til flytning af knivudskiftning op til punkt (12). 
• Fjern skruen, der holder den faste klinge (1), og træk klingen (2) ud: 

  
• Gentag den omvendte procedure for at samle værktøjet igen. 

  



16. Opbevaring: 
• Undlad at transportere batteriet for varmt eller for koldt. 
• Fjern batteriet fra enheden, hvis enheden ikke bruges i lang tid. 
• Opbevar batteriet og opladeren i kassen for at holde det væk fra høje temperaturer, støv og fugt. 

Kontroller at afbryderen er i OFF-position, før opbevaring. 
• Batteri skal opbevares i tørt miljø, se nedenfor: 

Opbevaring i mindre end 1 måned -20 ° C ~ + 60 ° C -20°C ~ +60°C 

Opbevaring i mindre end 6 måneder  -10°C ~ +35°C 

Opbevaring i over 6 måneder 0°C ~ +30°C 

 
• Batteri skal opbevares mindst 1,5 m fra ethvert muligt brandfarligt stof. 
• Vedligehold af batteriet; batteriet skal være fuld opladt før opbevaring. Opladning af batteri skal ske 

hver 6. måned ved opbevaring i lang tid. 
• Brug ikke afbryderen ved opbevaring. 

 

17. Værktøjsindikationer og advarselssignaler: 
17.1 Indikationer på laderen 

 

Li-Batteri 

LED  Batteri kapacitet Volt 

3 grønne lys 80%-100% 

34 V <Vcc ≤ 42 V 2 grønne lys 50%-80% 

1 grønt lys 30%-50% 

1 rødt lys Under 30% Vcc ≤ 34 V 

 

Lader 

Indikator Betydning 

Rød Lader 

Grøn  Ladning færdig 

 

  



17.2 Advarselstone på batteriet 
 

Alarm Interval Advarsels-
frekvens Situation eller problem 

1 gang 0.3 sekund Ingen 
gentagelse Angiver: start op og sluk. Bladene bevæger sig. 

2 gange 0.3 sekunder 10 
gentagelser 

Angiver: oplades, eller at ledningen ikke er tilsluttet 
ordentlig. Kontroller om ledningen er tilsluttet 
saksen og batteriet korrekt. 

3 gange 0.3 sekunder 10 
gentagelser   

4 gange 0.3 sekunder 10 
gentagelser  

4 korte 
noter 0.1 sekunder  Ingen 

gentagelser Batteriet er opbrugt. Oplad batteriet. 

10 
gange 0.3 sekunder 10 

gentagelser 

Saksen har klippet 100.000 gange. Fjern 
frontdækslet, klingen, stiften, skruen og smør 
forbindelsesleddene igen. 

1 lang 
note 5 sekunder 10 

gentagelser 

Saks har klippet 500.000 gange, og den skal total 
inspiceres og serviceres. Kontakt din lokale 
forhandler for service. 

 

18. Beskyttelse af affald og miljø: 
Tag batteriet ud af enheden. Smid batteri, værktøj, tilbehør og tasker 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: 
Leverandøren kan levere reservedele af høj kvalitet. 

• Batteri 
• Oplader 
• Blade/skær 
• Ledningsstik 

Kontakt kundeservice i tilfælde af behov. 

 

20. Garanti: 
24 måneders garanti for private brugere og 12 måneders garanti for professionelle brugere. Det dækker 
kernedele, 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 fremkommet 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 reparation: 
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 virker ikke Forkert forbindelse  Kontroller korrekt 
kabelforbindelse ved 
værktøjet og batteriet. 

Kontroller at afbryderen er i 
ON-position. 

 Kontakt fejl Send saksen til servicecenter 
for reparation. 

Bladene bliver varme Sløvt blad Slib eller udskift bladet. 

Ødelagt blad Slib eller udskift bladet. 

Utilstrækkelig smøring Smør bladet. 

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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