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DK GRÆS- OG HÆKKETRIMMER
Anvendte ikoner

 nogle tilfælde findes der ikoner på 
emballagen, på maskinen eller i den 
medfølgende dokumentation. Ikonernes 
betydning er forklaret nedenfor.

Brugsanvisning
Læs brugsanvisningen grundigt 
inden brug, og gem den til senere.

Spænding/frekvens
Angiver spændingen og 
frekvensen på den strømforsyning, 
som maskinen skal sluttes til. 

Effekt
Angiver maskinens maksimale 
effekt.

Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din 
nye græs- og hækketrimmer, beder vi dig 
gennemlæse denne brugsanvisning og de 
vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager 
maskinen i brug.

Vi anbefaler dig desuden at gemme 
brugsanvisningen, hvis du senere skulle 
få brug for at genopfriske din viden om 
maskinens funktioner.

Tekniske data

Spænding/frekvens: 230 V ~ 50 Hz

Effekt: 1.000 W

Hastighed:  9.200 o/min

Sværd: 220 mm

Hækkeklipper: 400 mm
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Særlige sikkerhedsforskrifter

Brug altid sikkerhedshjelm, arbejdshandsker 
og sikkerhedsbriller ved brug af maskinen.

Børn må ikke bruge maskinen. Lad ikke 
andre personer komme nærmere end 15 
meter, når du bruger maskinen.

Maskinen må kun bruges udendørs. Brug 
ikke maskinen i kraftig blæst, i regnvejr eller 
i meget fugtige omgivelser.

Ledningen skal altid være bag maskinen 
under brug. Pas på ikke at komme til at save 
i ledningen!

Maskinen bør ikke bruges til skovarbejde, 
da ledningen begrænser brugerens 
bevægelsesfrihed. 

Brug aldrig maskinen stående på en stige 
eller lignende, og klatr ikke op i træer 
med maskinen, medmindre du er særligt 
uddannet til dette. Sørg altid for at stå fast 
og sikkert på jorden.

Hold altid maskinen med begge hænder 
ved brug.

Ved arbejde på skråninger skal du altid 
arbejde op ad skråningen.

Sørg altid for, at der er tilstrækkelig 
kædeolie i tanken, og at kæden er smurt.

Planlæg savningen, inden du saver. Sørg 
for, at du eller andre ikke kan blive ramt af 
afsavede grene eller lignende.

Stå aldrig lige under den gren, du er ved 
at save over, da den kan falde uden varsel. 
Arbejd aldrig med maskinen som kædesav 
i en vinkel på mere end 60° i forhold til 
jorden. 

Hold øje med underlaget, når du bruger 
maskinen. Afsavede grene på jorden udgør 
en sikkerhedsrisiko, hvis du snubler over 
dem under savning.

Ved arbejde på skråninger skal du altid 
arbejde op ad skråningen.

Vær opmærksom på, at maskinen kan ryste 
kraftigt eller slå tilbage, når du saver med 
enden af sværdet.

Brug altid beskyttelseshandsker, når du 
håndterer kæden. Hold aldrig hånden eller 
fingre i nærheden af kæden, mens den 
kører.

Kæden må ikke være i kontakt med 
arbejdsemnet eller andre genstande, når 
maskinen startes.

Gå aldrig omkring i arbejdsområdet, 
mens kæden kører. Sluk maskinen mellem 
savningerne, hvis du skal udføre flere 
savninger.

Sav altid med undersiden af sværdet, 
når det er muligt, og undgå at save med 
spidsen af sværdet.

Hold hænder og fingre på afstand af de 
bevægelige dele, mens maskinen er i brug.

Kontrollér før hver brug, at påsatsens dele 
ikke er revnede, skadede eller i ubalance.

Pas på, at du ikke ved et uheld kommer 
til at save eller klippe elledninger, 
telefonkabler eller lignende over. Kontrollér, 
at arbejdsemnet ikke indeholder søm, 
skruer eller andre genstande, der kan 
beskadige kæden, og at der ikke er 
lignende forhindringer i nærheden, der kan 
beskadige maskinen.
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Maskinens dele

1. Hækkeklipperpåsats

2. Vinklingsgreb til hækkeklipper

3. Nederste skaft

4. Monteringsgreb til skaft

5. Samleled

6. Støttegreb

7. Øverste skaft

8. Motordel

9. Tænd/sluk-knap

10. Ledning og stik

11. Kædesavspåsats
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Montering af støttegreb

Monter støttegrebet (6) på det øverste 
skaft, og spænd det fast ved hjælp af 
sekskantskruerne i beslaget, som sidder 
mod maskinens skaft. 

Montering af påsats

Tryk kuglelåsen på det nederste skaft (3) 
ind, og sæt enden af det nederste skaft ind 
i samleleddet (5) på det øverste skaft (7), 
til det klikker på plads. Spænd grebet (4) 
på samleleddet, så de to skafter bliver låst 
sammen.

Brug som hækkeklipper

Monter hækkeklipperpåsatsen (1).

Tryk låsegrebet opad samtidigt med, at du 
trykker justeringsgrebet nedad, og indstil 
hækkeklipperen til den ønskede vinkel 
i forhold til skaftet. Slip grebene, og vip 
hækkeklipperen, så den går i indgreb.

Smør hækkeklipperens skær med et 
flydende smøremiddel.

Klip alle tykkere grene i arbejdsområdet 
over med en grensaks, inden du bruger 
hækkeklipperpåsatsen.

Kontrollér, at skæret er smurt.

Tryk sikkerhedsknappen og tænd/sluk-
knappen (9) ind. Maskinen starter. Hvis 
sikkerhedskontakten eller tænd/sluk-
knappen slippes, standser maskinen. Skæret 
stopper fuldstændigt i løbet af få sekunder.

Før hækkeklipperen fra side til side med 
jævne bevægelser for at klippe hækken. 
Start altid nedefra og fra siden, og klip 
eventuelt ad flere omgange, hvis løvet er 
meget tæt.

Vær forsigtig, når du klipper tæt på 
mure, tykke grene, trådhegn eller andre 
forhindringer. Hvis skæret rammer en 
forhindring, kan det blive blokeret eller 
kastet tilbage. Stands omgående maskinen, 
hvis skæret blokeres. Skæret kan tage skade, 
hvis det kommer i kontakt med genstande 
af metal, sten eller lignende.
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Brug som kædesav

Monter kædesavspåsatsen (11).

Fjern låsemøtrikken og dækslet over 
kædehjulet. 

Flyt kædestrammerbolten helt 
ned mod kædehjulet ved hjælp af 
kædestrammerskruen.

Læg sværdet på påsatsen, så 
kædestrammerbolten passer ind i hullet.

Læg kæden omkring kædehjulet og i rillen 
i sværdet. 

Kontrollér, at kæden er monteret korrekt i 
forhold til omløbsretningen.

Monter afskærmningen og sværdet ved at 
skrue låsemøtrikken fast med hånden, mens 
du løfter sværdets ende opad. 

Drej kædestrammerskruen, til kædens 
styreled rører undersiden af sværdet. 

Spænd låsemøtrikken fast, og stram kæden 
endeligt, mens du holder sværdets ende 
opad.

Stramning af kæde
Kædens stramning justeres ved at 
drejekædestrammerskruen med en 
skruetrækker. Drej skruen med uret for at 
stramme kæden og mod uret for at løsne 
den. Kæden skal kunne løftes nogle få 
millimeter fra sværdet på midten af sværdet. 
Kæden må ikke hænge under sværdet. 

Bemærk! En ny kæde udvider sig i starten. 
Det er derfor vigtigt, at kædens stramning 
kontrolleres ofte i løbet af de første 
driftstimer. 

Sørg for at slibe kæden regelmæssigt.

Påfyldning af kædeolie
Skru oliedækslet af, og påfyld ny kædeolie 
af høj kvalitet. Skru dækslet på igen, og 
kontrollér, at det slutter tæt.

Du kan øge eller reducere oliemængden 
ved at dreje på reguleringsskruen på 
olietanken med en skruetrækker.
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Rengøring og vedligehold

Rengøring
Børst eventuelt snavs væk fra maskinen. 
Aftør maskinens dele med en fugtig klud. 
Smør de bevægelige dele med smøreolie. 
Hæng maskinen op, når den skal opbevares. 

Smøring af gear
Kædesavens og hækkeklipperens gear skal 
smøres for hver 25 driftstimer ved at sætte 
en fedtpresse mod smøreniplerne. 

smørenippel

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

Fremstillet i P.R.C.
6262
EU-Importør:
HP Schou A/S
6000 Kolding
Danmark

© 2012 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 
hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, 
oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og 
-hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Schou 
A/S.
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Overensstemmelseserklæring 

Vi erklærer hermed, at

GRÆS- OG HÆKKETRIMMER
78145 (MBH-MT1000)

230 V - 1.000 W
er fremstillet i overensstemmelse med 
følgende standarder eller normative 
dokumenter:

EN60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13+
A14+A15

EN ISO 10517:2009

EN ISO 11806-1:2011

EN ISO 11680-1:2011

EN 62233:2008

EN55014-1:2006+A1

EN55014-2:1997+A1+A2

EN61000-3-2:2006+A1+A2

EN61000-3-3:2008

i henhold til bestemmelserne i direktiverne

2006/42/EF Maskindirektivet 

2004/108/EØF EMC-direktivet  

2012

Stefan Schou 
Business Unit Manager

15.12.2012 - HP Schou A/S, DK-6000 Kolding

Miljøoplysninger

HP Schou A/S tilstræber at producere 
miljøvenlige elektriske og elektroniske 
produkter, ligesom vi ønsker at medvirke til 
en sikker bortskaffelse af affaldsstoffer, som 
kan være skadelige for miljøet. 

Et sundt miljø er betydningsfuldt for os 
alle, og vi har derfor sat os som mål at 
overholde kravene i EU’s initiativer på 
dette område, så vi sikrer en forsvarlig 
indsamling, behandling, genindvinding og 
bortanskaffelse af elektronisk udstyr, der 
ellers kan være skadeligt for miljøet. Dette 
indebærer også, at vores produkter ikke 
indeholder nogen af følgende kemikalier og 
stoffer:

-  Bly

-  Kviksølv

-  Cadmium

-  Hexavalent krom

-  PBB (polybromerede biphenyler) 
(flammehæmmer)

-  PBDE (polybromerede diphenylethere) 
(flammehæmmer)

HP Schou A/S er stolte over at støtte 
EU’s miljøinitiativer for at bidrage til et 
renere miljø og erklærer hermed at vores 
produkter overholder både WEEE-direktivet 
(2002/96/EF) og RoHS-direktivet (2002/95/
EF).

Du kan som forbruger også være med til at 
værne om miljøet ved at følge de gældende 
miljøregler og aflevere gammelt elektrisk 
og elektronisk udstyr på din kommunale 
genbrugsstation. Hvis udstyret indeholder 
batterier, skal du huske at fjerne disse, før 
du bortskaffer udstyret.


