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1. VIKTIG INFORMASJON

LES ALLE INSTRUKSJONER!

        

        ADVARSEL: Les denne instruksjonsboken før du bruker maskinen.

Denne hekksaksen har mange ulike funksjoner som gjør den enkel i bruk. 
Sikkerhet, ytelse og pålitelighet har vært høyeste prioritet når dette produktet ble 
designet, samt at den skal være enkel å vedlikeholde og bruke.

   FARE!  Personer med elektroniske enheter som f.eks. pacemaker, bør rådføre 
seg med lege før de bruker dette produktet. Dersom man bruker elektrisk utstyr i 
nærheten av en pacemaker, kan det påvirke pacemakerens funksjon.

   ADVARSEL!  For å garantere sikkerhet og pålitelighet, bør alle reparasjoner 
og utskifting av deler utføres av din Honda fagforhandler.

CORDLESS HEDGE TRIMMER — HHHE61LE 3 EN
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2. ADVARSELMERKING

ADVARSELMERKING

Formålet med advarselmerking, er at du skal være oppmerksom på mulige farer. 
Vær sikker på at du forstår advarslene på advarselmerkene ordentlig. Symbolene 
eliminerer ikke selve risikoen. Instruksjonene og advarslene erstatter ikke for-
håndsreglene for å forebygge ulykker. 

   ADVARSEL!  Vi ber deg om å lese instruksjonsboken nøye og vær sikker på 
at du forstår innholdet i boken og advarslene på advarselmerkene som «FARE», 
«ADVARSEL» og «FORSIKTIG» før du bruker dette produktet. Hvis man ikke følger 
alle instruksjoner, kan det resultere i elektrisk støt, brann eller andre skader.

        ADVARSEL!  Bruk av el-verktøy kan resultere i at gjenstander slynges 
mot kroppen og ansiktet som kan lede til alvorlige øyeskader. Bruk verne-
briller, ansiktsvisir, hjelm og øvrig sikkerhetsutstyr for å beskytte øyne og 
kropp mot gjenstander som kan slynges fra en hekksaks som er i bruk.

   FARESYMBOL:  indikerer FARE, ADVARSEL og FORSIKTIG. Kan også brukes 
sammen med andre symboler og bilder.

ADVARSELMERKENES MENING

 

 

 



6

3. SIKKERHETSREGLER

SIKKERHETSSYMBOLER

Denne siden viser og beskriver sikkerhetssymboler som kan finnes på dette produktet.
Les, forstå og følg alle instruksjonene på denne maskinen før du monterer og 
begynner å bruke den.

61cm

Ø 22mm

Faresymbol Angir en potensiell risiko for personskade

For å redusere risikoen for skade, er 
det viktig at brukeren leser 
instruksjonsboken nøye.

ADVARSEL: Ikke bruk produktet i regn 
eller la det stå ute i regnvær.

Skjæreknivens lengde

Maksimal kuttekapasitet

Les 
instruksjonboken

Utsettes ikke for 
regn

Knivlengde

Tannavstand

Volt

Ampere

Hertz

Watt

Minutter

Spenning

Strøm

Frekvens

Effekt

Tid

V

A

Hz

W

min
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3. SIKKERHETSREGLER

n0

Vekselstrøm Type strøm

 
Likestrøm

 
Type strøm

Tomgangshastighet Rotasjonshastighet uten belastning

Pr minutt... /min Omdreininger pr minutt

Slag pr minuttSPM Slaghastigehet uten belastning

Ta ut batteriet
Ta ut batteriet før demontering, før 
eventuelle justeringer, rengjøring eller 
når produktet ikke er i bruk.
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3. SIKKERHETSREGLER

GENERELLE SIKKERHETSREGLER FOR EL-VERKTØY

     ADVARSEL! Les alle advarsler og sikkerhetsregler. Hvis man ikke følger alle 
instruksjoner, kan det resultere i elektrisk støt, brann eller andre alvorlige skader.

Ta godt vare på alle advarslene og instruksjonene for fremtidige referanser.

Det anvendte uttrykket «el-verktøy» gjelder for nett-tilkoblet utstyr (230v med ledning) 
og batteridrevet utstyr (uten ledning).

SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN

• Hold arbeidsområdet rent og ryddig og sørg for bra belysning. Rotete eller mørke 
arbeidsområder kan føre til ulykker.

• Ikke arbeid med el-verktøyet i eksplosjonsutsatte omgivelser – der det befinner seg 
brennbare væsker, gass eller støv. El-verktøy lager gnister som kan antenne støv 
eller damp.

• Hold barn og andre personer unna når el-verktøyet brukes. Hvis du blir forstyrret 
under arbeidet, kan du miste kontrollen over el-verktøyet.

ELEKTRISK SIKKERHET

• Støpselet til el-verktøyet må passe inn i stikkontakten. Støpselet må ikke modifiseres 
på noen som helst måte, unngå bruk av overganger og skjøteledninger ved bruk av 
utstyr som er beregnet for jording. Ved bruk av riktige og jordete stikkontakter og 
støpsler reduseres risikoen for elektrisk støt og andre alvorlige skader.

• Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer eller 
kjøleskap. Det er større fare ved elektriske støt hvis kroppen din er jordet.

• Hold el-verktøyet unna regn eller fuktighet. Dersom det kommer vann i et 
 el-verktøyet, øker risikoen for elektriske støt.

• Ikke bruk ledningen til andre formål, f. eks. til å bære el-verktøyet, henge det opp 
eller trekke det ut av stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter 
eller bevegelige deler. Med skadede eller viklede ledninger øker risikoen for 

 elektriske støt.

• Når du arbeider utendørs med el-verktøyet, må du kun bruke en skjøteledning
 som er egnet til utendørs bruk. Dette reduserer risikoen for elektriske støt.

• Hvis det ikke kan unngås å bruke el-verktøyet i fuktige omgivelser, må du bruke en 
jordfeilbryter. Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.
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3. SIKKERHETSREGLER

PERSONLIG SIKKERHET

• Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og bruk fornuft når du arbeider med et
 el-verktøy. Ikke bruk el-verktøy når du er trett eller er påvirket av narkotika,
 alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av el-verktøyet 

kan føre til alvorlige skader.

• Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke vernebriller. Bruk av personlig
 sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern – 
 avhengig av type og bruk av el-verktøyet – reduserer risikoen for personllig skader.

• Unngå utilsiktet start. Koble fra strømmen / batteriet før el-verktøyet løftes opp for 
å bæres. Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer el-verktøyet, kan dette 
føre til uhell.

• Fjern justeringsverktøy eller skrutrekkere før du slår på el-verktøyet. Et verktøy som 
befinner seg i en roterende del, kan føre til skader.

• Unngå å bøye deg for mye over. Sørg for å stå stødig og i balanse. Dermed kan
 du kontrollere el-verktøyet bedre i uventede situasjoner.

• Bruk egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smykker. Hold hår, tøy og hansker
 unna roterende deler. Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i 

roterende deler.

• Hvis utstyret har mulighet for at det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinn-
retninger, må du forvisse deg om at disse er koblet og brukes på korrekt måte. Bruk 
av et støvavsug reduserer farer grunnet støv.
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3. SIKKERHETSREGLER

BRUKERANSVAR

• Ikke overbelast verktøyet. Bruk et el-verktøy som er beregnet til den type arbeid du 
vil utføre. Med et passende el-verktøy arbeider du bedre og sikrere.

• Ikke bruk el-verktøy med defekt på-/av-bryter. Et el-verktøy som ikke lenger kan slås 
av eller på, er farlig og må repareres.

• Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller fjern batteriet før du utfører justeringer
 på el-verktøyet, skifter utstyrsdeler eller lagrer maskinen. Disse tiltakene forhindrer 

en utilsiktet start.

• El-verktøy som ikke er i bruk må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la verktøyet 
bli brukt av personer som ikke er fortrolig med eller som ikke har lest disse instruk-
sjonene. El-verktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer.

• Vær nøye med vedlikeholdet av el-verktøyet. Kontroller om bevegelige deler 
fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet, slik at 
dette innvirker på el-verktøyets funksjon. La disse skadede delene repareres før el-
verktøyet brukes. Dårlig vedlikeholdte el-verktøy er årsaken til mange uhell.

• Hold kuttedelene skarpe og rene. Godt vedlikeholdte kuttedeler med skarpe skjær 
setter seg ikke så ofte fast og er lettere å kontrollere.

• Bruk el-verktøy, tilbehør, justeringsverktøy osv. i henhold til disse instruksjonene. 
Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. Bruk av el-verktøy til 
andre formål enn det som er angitt, kan føre til farlige situasjoner.
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3. SIKKERHETSREGLER

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE PRODUKTER

• Lad batteriet kun opp i ladeapparater som er anbefalt av produsenten. Det oppstår 
brannfare hvis et ladeapparat som er egnet til en bestemt type batterier, brukes med 
andre batterier.

• Bruk derfor kun riktig type batterier for el-verktøyene. Bruk av andre batterier kan 
medføre skader og brannfare.

• Hold batteriet som ikke er i bruk unna binders, mynter, nøkler, spikere, skruer eller 
andre mindre metallgjenstander, som kan lage en forbindelse mellom kontaktene. 
En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann.

• Ved feil bruk kan det lekke væske ut av batteriet. Unngå kontakt med denne 
væsken. Ved tilfeldig kontakt må det skylles med vann. Hvis det kommer væske i 
øynene, må du i tillegg oppsøke en lege. Batterivæske som renner ut kan føre til 
irritasjoner på huden eller forbrenninger.

SERVICE

• El-verktøyet ditt skal alltid kun repareres av din Honda fagforhandler og kun med 
originale reservedeler. Slik opprettholdes verktøyets sikkerhet.

HEKKSAKSENS SIKKERHETSREGLER

• Hold alle kroppsdeler unna kniven. Ikke forsøk å fjerne kuttemateriale eller holde
 fast materiale som skal kuttes mens kniven går. Fjern fastklemt kuttemateriale kun
 når maskinen er slått av og batteriet er tatt ut. 
 Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av hekksaksen kan føre til alvorlige skader.

• Bær hekksaksen alltid i håndtaket og med kniven stanset. Ved transport eller lag-
ring av hekksaksen, må alltid knivdekselet settes på. Fornuftig bruk av maskinen 
reduserer faren for skader fra kniven.

• Hold alltid el-verktøyet i de isolerte grepoverflatene, da kniven kan komme i kontakt 
med skjulte kabler. Kniv som kommer i kontakt med en strømførende kabel kan 
gjøre til at deler på el-verktøyet blir strømførende og kan gi brukeren elektrisk støt.

• Kontroller om det befinner seg fremmede gjenstander i hekken før den trimmes, 
f.eks. nettinggjerde.

• Bruk kun hekksaksen med knivbeskytteren riktig montert. Hvis man bruker hekk-
saksen uten riktig knivbeskytter kan det forårsake alvorlige personskader.

• Bruk begge hendene når du bruker hekksaken. Hvis man kun bruker en hånd, kan 
man miste kontrollen og kan forårsake alvorlige personskader.
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BATTERI LADER
HBP20A, HBP40A HBC210W, HBC550W

3. SIKKERHETSREGLER

     ADVARSEL: Kontroller om det befinner seg fremmede gjenstander i hekken før 
den trimmes, f.eks. et nettinggjerde. Bruk kun hekksaksen med knivbeskytteren riktig 
montert. Hvis man bruker hekksaksen uten riktig knivbeskytter kan det forårsake 
alvorlige personskader.

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

• Bruk aldri en batteridreven hekksaks i regn.

• Lad ikke batteriet i regn eller på fuktige steder.

• Brukes kun med de batteriene og laderne som er beskrevet under:

• Grip ikke tak i kniven eller skarpe kanter når du tar opp eller holder hekksaksen.

• Bruk ikke hekksaksen når du står på ustabile overflater, som stiger, tak, lasteplan, 
trær eller ujevne og mindre trygge steder uten støtte. Godt fotfeste på en solid 
overflate gir bedre kontroll over hekksaksen i uforutsette situasjoner.

• Ikke la barn bruke hekksaksen.

• Ikke fjern sikkerhetsutstyr. Kontroller jevnlig at hekksaksen fungerer korrekt. Foreta 
deg aldri noe som påvirker sikerhetsutstyrets tiltenkte funksjon eller som begrenser 
beskyttelsen som sikkerhetsutstyret gir.

• Bruk aldri hekksaksen uten korrekt sikkerhetsutstyr.

• Kontroller om det er skadede deler før du bruker hekksaksen. En del som er skadet, 
skal kontrolleres nøye for å avgjøre om det fungerer korrekt og ikke påvirker tiltenkt 
funksjon. Kontroller at rørlige deler passer i hverandre, at de ikke er skjeve, om 
deler er ødelagt, monteringen eller annet som kan påvirke hekksaksens funksjon. 
En beskyttelse eller en annen del som er skadet skal repareres eller byttes ut av din 
Honda fagforhandler hvis ikke annet er anbefalt i denne instruksjonsboken.

• Kontroller jevnlig at skjærekniven og motorens skruer er forsvarlig festet. Kontroller 
også visuelt om skjærekniven har noen skade (f.eks. om den er skjev, sprukket eller 
sløv). Bytt skjærekniven. Bruk kun deler som er godkjent av Honda.

• Bytt skjærekniven hvis den er skjev eller sprukket. En ubalansert skjærekniv 
 forårsaker vibrasjon som kan skade motoren eller forårsake personskader.
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3. SIKKERHETSREGLER

• Skulle utstyret begynne å vibrere unormalt, skal man stoppe motoren umiddelbart 
og kontrollere hva som er feil. Vibrasjon er vanligvis et tegn på at noe er galt.

• Hekksaksen skal brukes til å kutte kvister som har en diameter som er mindre enn 
 22 mm tykke.

• Bruk hekksaksen kun i dagslys eller i god belysning.

• Ta ut batteriet før vedlikehold, rengjøring eller hvis du skal ta vekk kvister og løv fra 
hekksaksen.

• Rengjør ikke med hageslange. Unngå å få vann i motoren og el-koblinger.

• Ved service skal man kun bruke originale reservedeler som står nevnt i denne 
instruksjonsboken. Dersom man bruker deler som ikke oppfyller originalutstyrets 
spesifikasjoner, kan det føre til at hekksaksen fungerer dårlig og  har en sikkerhets-
risiko.

• Følg instruksjonene for smøring og ved bytting av tilbehør.

• Pass på at håndtakene er tørre, rene og uten olje og fett.

• Ta vare på disse instruksjonene. Se i dem ofte og bruk dem for å lære opp andre 
som skal bruke hekksaksen. Dersom du låner bort hekksaksen til andre, må instruk-
sjonsboken følge med utstyret for å hindre at alvorlige skader skjer.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE!
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4. INTRODUKSJON / 5. IDENTIFISERING AV MASKINEN

INTRODUKSJON

Gratulerer med ditt valg av batteridreven hekksaks. Sikkerhet, ytelse og pålitelighet 
har vært høyeste prioritet når dette produktet ble designet og utviklet.

Skulle det oppstå et problem som du selv ikke enkelt kan løse, kontakt din Honda 
fagforhandler.

Denne instruksjonsboken inneholder viktig informasjon om sikker montering, bruk og 
vedlikehold av hekksaksen. Les den nøye før du bruker hekksaksen. Oppbevar 
instruksjonsboken på et lett tilgjengelig sted.

Produsent

ADVARSEL: Ta ut batteriet.

Modell - type

Produsentens navn og adresse

Serienummer

Konformitetsmerke, i følge EU-direktiv 98/37/EC, 2004/108/EC, 2005/88/EC, 

2006/42/EC.

SERIENUMMER________________________  KJØPSDATO ______________________

SKRIV OPP BÅDE SERIENUMMER OG KJØPSDATO. 
OPPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED

IDENTIFISERING AV MASKINEN
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6. SPESIFIKASJONER

56 V 
1300 /min
61 cm
22 mm
2,79 kg

 91 dB(A) 

 83 dB(A) KPA=2,5 dB(A)

 94 dB(A) 

 1,119 m/s2 K=1,5 m/s2

1,761 m/s2 K=1,5 m/s2

SPESIFIKASJONER

• Den totale verdien av erklært vibrasjon har blitt målt i. flg. en standardmetode og 
kan brukes for å sammenligne ulike verktøy.

• Den totale verdien av erklært vibrasjon kan også benyttes i en foreløpig vurdering 
av eksponering.

MERK: Vibrasjonene under faktisk bruk av verktøyet kan variere fra den opplyste 
verdien. Bruk alltid hansker og hørselvern for beskyttelse.

Spenning

Tomgangshastighet

Knivlengde

Tannavstand

Vekt (uten batteri og knivbeskyttelse)

Målt akustisk støynivå LWA

(i flg. 2000/14/EC-2005/88/EC)

Faktiskt akustisk støynivå ved brukerens 
arbeidsstilling LPA i flg. ISO11094 

Garantert akustisk støynivå LWA

(i flg. 2000/14/EC-2005/88/EC)

Vibrasjon   Håndtak bak
(i. flg. EN 60745-2-15)

Håndtak foran
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7. MONTERING

     ADVARSEL: Dersom deler er skadet eller mangler, må ikke produktet brukes før 
delene har blitt erstattet. Bruk av dette produktet med skadede eller manglende deler
kan forårsake alvorlige personskader.

     ADVARSEL: Forsøk ikke å modifisere dette produktet eller bruke tilbehør som ikke 
er anbefalt for denne hekksaksen. Slike endringer eller modifiseringer kan lede til 
risikofylte situasjoner og eventuelle alvorlige personskader.

     ADVARSEL: Utilsiktet start kan forårsake alvorlige personskader. Ta derfor alltid ut 
batteriet når du monterer deler.

 

 

 

MONTERING

UTPAKKING

Dette produktet leveres ferdig montert.

 •   Ta produktet og annet tilbehør forsiktig ut av esken. Kontroller at alle deler er med  
    i.h.t. pakklisten.

 •   Kontroller produktet nøye for å forsikre deg om at ingen skader har oppstått 
     under frakt.

 •   Kast ikke innpakningen før du har kontrollert produktet og konstantert at alt 
     fungerer som det skal.

 •   Dersom deler er skadet eller mangler, returner produktet til din Honda 
     fagforhandler.
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8. MEDFØLGENDE DELER

     ADVARSEL: Sikker bruk av dette produktet krever at du forstår innholdet i denne 
instruksjonsboken samt kunnskap om arbeidet du skal utføre. Før du bruker dette 
produktet skal du lære å kjenne alle driftsfunksjoner og sikkerhetsregler.

Sikkerhetsbøyle
Bidrar til å beskytte hendene for kutt og støter vekk fliser og annet fra operatørens 
hender.

 

PAKKLISTE

EL-VERKTØYETS HOVEDDELER
KJENN HEKKSAKSEN DIN (Figur 1)

DELENAVN

Hekksaks

Knivdeksel

Instruksjonsbok

Knivdeksel

Knivbeskyttelse Skjærekniv

Sikkerhetsbøyle

Fremre håndtak

Bakre håndtak

Elektriske 
kontakter

Sperrelås

Bakre starthendel

Fremre starthendel

Monteringsspor

Frigjøingsknapp 
for batteri

Utløser-
mekanisme
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9. BESKRIVELSE

Fremre håndtak
For enkel kontroll av hekksaksen under hekktrimmingen.

Bakre håndtak
Ergonomisk formet håndtak som gir bedre komfort og feste.

Fremre og bakre starthendel
Hekksaksen kan kun startes dersom begge starthendlene (på fremre og bakre håndtak) 
klemmes inn samtidig.

Skjærekniver
Skjærekniver for å klippe hekker og buskas.

Knivdeksel
Knivdekselet hindrer brukeren å komme i kontakt med de skarpe knivene når 
maskinen ikke er i bruk. Det beskytter også knivene mot riper og skader ved lagring.

Knivbeskyttelse
Beskytter skjærekniven mot skader ved trimming nær bakken eller langs vegger.

Batteriets utløserknapp
Trykk for å løse ut batteriet fra hekksaksen.

Sperrelås
Låser batteriet på plass når det blir plassert i hekksaksen.

Utløsermekanisme
Hjelper til å ta ut batteriet.

Monteringsspor
Styrer batteriet på plass.
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10. KONTROLL/BETJENING

     ADVARSEL: Pass på at du ikke blir uforsiktig etter at du har blitt vant til og kjenner 
hvordan hekksaksen fungerer. Husk at et øyeblikks uforsiktighet er nok for å forårsake 
alvorlige skader.

     ADVARSEL: Bruk alltid vernebriller og hørselvern. Dersom man ikke beskytter 
øynene, kan gjenstander bli slynget i øynene og man kan få alvorlige skader.

     ADVARSEL: Bruk aldri tilbehør som ikke er anbefalt av Honda da det kan føre til 
alvorlige personskader. 

Kontroller hele produktet for skader, manglende eller løse deler som f.eks. skruer, 
bolter og muttere. Sørg for å feste løse deler, skruer mm og etterstram om 
nødvendig. Produktet må ikke brukes før alle manglende eller ødelagte deler er 
erstattet med nye.

FORMÅL

Du kan bruke dette produktet til følgende formål:

 •    Trimming og beskjæring av hekk, kratt og busker med en grendiameter som er  
      mindre enn 22 mm.

 

 

 

BRUK
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10. KONTROLL/BETJENING

2

3

 4

5

6

     ADVARSEL: Ta alltid ut batteriet fra dette produktet når du monterer, justerer, 
vedlikeholder eller når det ikke er i bruk. Når man tar ut batteriet forhindrer man at 
utilsiktet start som kan forårsake alvorlige personskader.

MERK: Sett batteriet til lading før første gangs bruk.

SETT INN BATTEIET (Figur 2)
 •    Plasser sporet på batteriet mot  
      monteringssporet på hekksaksens 
      batteriuttak.

 •    Press batteriet forsiktig på plass. 

MERK: Pass på at sperrelåsen på 
hekksaksen låses og at batteriet sitter 
fast på hekksaksen før arbeidet begynner.

TA UT BATTEIET (Figur 3)

        ADVARSEL: Vær alltid oppmerksom 
på hvor du har føttene, om det er barn 
eller husdyr i nærheten når du trykker på 
batteriets utløserknapp. Dersom batteriet 
faller ut, kan det forårsake alvorlige 
personskader. Ta aldri ut batteriet når du 
befinner deg høyt oppe.

 •    Trykk inn batteriets utløserknapp 
      og batteriet løsner fra sperrelåsen.

 •    Ta tak i batteriet og ta det ut av hekksaksen.

 

 

SETT INN/TA UT BATTERIET (Figur 2 og 3)
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 4

5

6

Enheten har både ett fremre og bakre 
håndtak. Hold hekksaksen med begge 
hendene og med skjærekniven vendt vekk 
fra deg.

Den fremre starthendelen kan aktiviseres på 
alle tre sidene, noe som gir deg mange 
muligheter til et komfortabelt grep når du 
trimmer hekken (Figur 4, 5 og 6).

        ADVARSEL: Hold alltid hekksaksen med 
begge hendene. Hold aldri i buskaset med 
den ene hånda og hekksaksen med den andre. 
Dersom man ikke følger denne advarselen, 
kan det føre til alvorlige ulykker.

START OG STOPP AV HEKKSAKSEN

Før du starter hekksaksen:

 •    Pass på at du har god balanse og godt 
      fotfeste.

 •    Stå oppreist og hold hekksaksen i en 
      avslappet posisjon. 

 •    Ta av knivdekselet.

 •    Pass på at skjærekniven ikke kommer 
      i kontakt med bakken eller andre 
      gjenstander.

 •    Hold hekksaksen med begge hendene:
      en hånd på bakre håndtak og en hånd 
      på fremre håndtak.

 

HVORDAN HOLDE HEKKSAKSEN
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Hekksaksen er utstyrt med to starthendler. Hekksaksen kan kun startes dersom begge 
starthendlene klemmes inn samtidig. Klem inn og hold starthendelen på fremre håndtak 
og klem inn og hold starthendelen på bakre håndtak for å starte hekksaksen.

Flytt hekksaksen vekk fra klippeområdet og slipp ut en av starthendlene for å stoppe 
hekksaksen.

     ADVARSEL: Dersom skjærekniven fester seg i elekriske ledninger, SKAL MAN 
IKKE RØRE KNIVENE. DE KAN BLI STRØMFØRENDE OG UTGJØRE STOR FARE. Fortsett 
å holde hekksaksen i det isolerte bakre håndtaket eller legg den fra deg på en sikker 
måte. Koble av strømmen på den skadede ledningen før du forsøker å frigjøre kniven 
fra ledningen. Om man ikke følger denne advarslen, kan det føre til alvorlige person-
skader eller dødsfall.

     ADVARSEL: Ta alltid ut batteri fra hekksaksen ved arbeidspauser og etter bruk.

     ADVARSEL: Dersom noen deler mangler, er skadet eller slitt, skal man ikke 
bruke hekksaksen før de er erstattet med nye deler. Dersom det ikke skjer kan det føre 
til alvorlige personskader.

     ADVARSEL: For å unngå alvorlige personskader skal man alltid holde hekksaksen 
med begge hendene når den brukes.

     ADVARSEL: For å unngå alvorlige personskader må man holde hender vekk fra 
skjærekniven. Prøv aldri å fjerne kuttemateriale eller holde fast materiale som skal 
kuttes mens skjærekniven går. Fjern fastklemt kuttemateriale kun når hekksaksen er 
slått av og batteriet er tatt ut. Ta ikke tak i knivene eller skarpe kanter når du tar opp 
eller holder hekksaksen.

     ADVARSEL: Rydd området som skal klippes før hver bruk. Fjern alle gjenstander 
som tråder, lamper, kabler eller snører som kan feste seg i skjærekniven og dermed 
kan utgjøre en risiko for alvorlige personskader.

 

 

 

 

 

 

STARTE HEKKSAKSEN

STOPPE HEKKSAKSEN

BRUK AV HEKKSAKSEN

7
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7

• Før du starter hekksaksen skal du passe på at du har god balanse og godt fotfeste. 
 Pass på at du ikke strekker deg for mye. Bruk vernebriller, sklisikre sko og hansker. 
 Hold hekksaksen med begge hendene med skjærekniven vendt fra deg. Bruk alltid 
 hekksaksen på riktig måte.

• Klipp ikke for mye om gangen. Det kan føre til at skjærekniven setter seg fast eller 
går langsomt, som igjen setter ned effektiviteten.

• Tving ikke hekksaksen med makt gjennom tett buskas. Dette kan føre til at skjære-
kniven setter seg fast eller går langsomt. Dersom skjærekniven går langsomt, må du 
sette ned arbeidstakten.

• Når du klipper ny tilvekst skal du flytte hekksaksen med en sveipende bevegelse slik 
at kvistene mates direkte inn i skjærekniven. Eldre tilvekst har tykkere grener og klip-
pes lettest ved at man bruker en sagbevegelse.

• Klipp aldri kvister som er tykkere enn 22 mm. Bruk en håndsag eller en kvistsag for 
tykkere grener.

TOPPKLIPPING
Bruk en bred sveipende bevegelse (se Fig.7).
En lett vinkling av skjærekniven nedover i 
bevegelsesretningen gir det beste klippe-
resultatet. Hvis du ønsker kan man ha en 
tråd som viser høydenivået når man 
klipper hekken. Bestem hvor høy du vil at 
hekken skal være. Strekk så en tråd langs 
med hekken i denne høyden. Klipp hekken 
rett ovenfor denne retningslinjen.
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8

Ø 22mm

Ø 26mm

9

10

SIDEKLIPPING
Når man trimmer hekkens sider skal man begynne lengst nede og bevege hekksaksen 
oppover (se Figur 8). Trim hekkens side slik at den blir litt smalere lengst opp. Denne 
formen eksponerer mer av hekken og gir en jevnere tilvekst.

SAGFUNKSJON
Selv om tannavstanden gjør at man
kan klippe opp til 22 mm, så er fremre 
delen på sverdet utformet for å klippe 
grener opp til Ø 26 mm (se Figur 9). 
Dersom det kreves en grundig klipping, 
skal man klippe litt om gangen i fl ere steg.

KNIVBESKYTTELSE
Knivbeskyttelsen gjør det enklere å klippe 
nærme bakken og langs med vegger og 
samtidig beskytte skjærekniven mot 
skader.
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8

Ø 22mm

Ø 26mm

9

10

SLIPING AV SKJÆREKNIVEN

1. Start og stopp hekksaksen slik at skjæ-
rekniven og knivbeskytteren blir noe 
forskøvet i forhold til hverandre (Figur 
10). Da blir det plass til fi len mellom 
knivtennene og knivbeskytteren.

2. Ta ut batteriet fra hekksaksen.

3. Fest knivsettet i en skrustikke og slip 
hver knivtann med fi l. Pass på å opprett-
holde hver tanns opprinnelige vinkel når 
du sliper. 

     ADVARSEL: Bruk kun reservedeler som er godkjente av Honda ved service. 
Dersom man bruker annet tilbehør, kan ulykkesrisikoen øke. For å garantere sikkerhet 
og pålitelighet skal alle reparasjoner utføres av din Honda fagforhandler.

     ADVARSEL: Skjærekniven er skarp. Bruk tykke arbeidshansker når du håndterer 
skjærekniven. Plasser ikke hånden eller fi ngrene mellom skjærekniven og kniv-
beskytteren eller i en posisjon hvor det er risiko for klemming eller kutting. Rør 
ALDRI skjærekniven eller utfør aldri vedlikehold av hekksaksen når batteriet er installert.

     ADVARSEL: Bruk aldri vann når du rengjør hekksaksen. Unngå løsningsmiddel 
når du rengjør plastdeler. De fl este typer plast kan ta skade av de ulike typer 
løsningsmiddel. Bruk rene kluter for å fjerne smuss, støv, olje, fett osv.

     ADVARSEL: Ta alltid ut batteriet fra dette produktet når du vedlikeholder, rengjør, 
bytter tilbehør eller fjerner gjenstander fra hekksaksen for å forhindre alvorlige 
personskader.

• Bruk en myk børste for å fjerne fl is fra alle luftinntak og skjærekniven.

• Spray skjæreknivene med løsningsmiddel for å fjerne kvae og andre klebrige 
rester. Kjør motoren en kort stund slik at løsningsmiddelet fordeles jevnt.

• Tørk av overfl aten med en tørr klut.

 

 

 

 

VEDLIKEHOLD

RENGJØRING
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11

4. Ta vekk hekksaksen fra skrustikken, start og stopp slik at den viser knivtennene som ikke 
er slipt.

5. Ta ut batteriet og gjenta slipingen som beskrevet før.

MERK: Bruk ikke hekksaksen med en sløv eller skadet skjærekniv. Det kan føre til over-
belastning og gi et utilfredsstillende klipperesultat.

MERK: Smør ikke når hekksaksen går.

SMØRING AV SKJÆREKNIVEN 
(Figur 11)
For best funksjon og lang levetid for kniven, 
bør hekksaksens skjærekniv smøres med 
tyntflytende maskinolje før og etter hvert 
bruk.

1. Ta ut batteriet.

2. Plasser hekksaksen på et plant underlag.
 Påfør maskinolje langsmed kanten på 

skjæreknivens spiss. Dersom du skal 
bruke hekksaksen over lengre tid, 

 anbefales at du stopper den, tar ut 
 batteriet og smører skjærekniven.

TRANSPORT OG LAGRING
• Ha alltid knivdekselet på før du skal lagre eller transportere hekksaksen. Vær forsiktig 

og unngå de skarpe tennene på skjærekniven.

• Rengjør hekksaksen nøye før den lagres.

• Hekksaksen skal lagres innomhus på et tørt sted utilgjengelig for barn.

• Hold den vekk fra etsende midler som hagekjemikalier og salt.
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Kast aldri el-verktøy, batterilader og batteri/oppladbare batterier i 
vanlig husholdningsavfall. 

I følge europeisk lov 2012/19/EU skal elektrisk og elektronisk utstyr som 
ikke lenger er brukbare og som i følge europeisk lov 2006/66/EG, er 
ødelagt inkludert brukte batterier, samles inn separat.

Dersom elektrisk utstyr kastes på vanlig avfallsplasser, kan farlige stoffer 
lekke ut i grunnvannet og ta seg inn i næringskjeden for skade for 
mennesker og dyrs helse og velbefinnende.

BESKYTT MILJØET
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◾◾ ◾◾

◾◾  ◾◾

◾◾ ◾◾

◾◾ ◾◾

◾◾ ◾◾

◾◾ ◾◾

◾◾ ◾◾  

◾◾ ◾◾

◾◾ ◾◾

◾◾ ◾◾

◾◾ ◾◾

FEILSØKING

Hekksaksen 
virker ikke

PROBLEM   ÅRSAK       LØSNING 

Batteriet er ikke satt 
tilstrekkelig inn i 
hekksaksen.

Ingen elektrisk 
kontakt mellom 
hekksaksen og 
batteriet.

Batteriet er utladet.

Batteriet er for varmt.

Hekksaksens 
temperatur er for høy.

De to starthendlene 
klemmes ikke inn 
samtidig.

Skjærekniven sitter 
fast.

Sett inn batteriet.

Ta ut batteriet, kontroller 
kontaktene  og sett tilbake 
batteriet.

Lad batteriet.

Ta ut batteriet og la det kjøle seg
til temperaturen er under 670C.

Slipp opp begge starthendlene og 
la hekksaksen kjøle seg til 
temperaturen er under 770C.

Klem inn starthendelen på det 
fremre og det bakre håndtaket 
samtidig.

Ta ut batteriet, 
fjern hindringen forsiktig, 
sett i batteriet og 
start hekksaksen på nytt.
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◾◾ ◾◾

◾◾  ◾◾

◾◾ ◾◾

◾◾ ◾◾

◾◾ ◾◾

◾◾ ◾◾

◾◾ ◾◾  

◾◾ ◾◾

◾◾ ◾◾

◾◾ ◾◾

◾◾ ◾◾

For mye 
vibrasjon 
eller lyd.

Tørre eller korroderte 
kniver.

Smør knivene. 
Se SMØRING AV 
SKJÆREKNIVEN side 26.

Bytt ut skjærekniven eller sverdet.
Kontakt din Honda fagforhandler 
for bytte av skjærekniv eller sverd.

Bytt ut skjærekniven.
Kontakt din Honda fagforhandler 
for bytte av skjærekniv.

Fest knivboltene forsvarlig. Bruk 
en fastnøkkel og vri medurs for å 
feste boltene tilstrekkelig.

Kniver eller sverdets 
støtte er skjevt.

Skjeve eller skadede 
knivtenner.

Løse knivbolter.

GARANTI

Kontakt din Honda fagforhandler for fullstendige vilkår og bestemmelser for Hondas 
garantipolicy.
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1

4

2

3

1 1
2 8
3 1
4 1

BATTERIDREVEN HEKKSAKS 
MODELLNUMMER HHHE61LE

Modellnummeret finner du på navnskiltet som er festet på hekksaksens hus. Oppgi 
modelnummeret når du bestiller deler til hekksaksen.

OVERSIKT

LISTE OVER RESERVEDELER

72534-VDC-000HE 

06NUT-VDC-000HE

06GUA-VDC-000HE

72500-VDC-000HE

Knivdeksel 

Muttere og pakninger til kniven

Sikkerhetsbøyle og skruesett

Skjæreknivsett

INDEKSNUMMER    RESERVEDELSNUMMER    BESKRIVELSE 
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Et selskap i Atlas Copco-gruppen

BEREMA A/S
Berghagan 7, 1405 Langhus
Postboks 454, 1401 Ski
Tlf 64 86 05 00. Fax 64 86 05 49
www.berema.no

The Power of Dreams
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