
LITHIUM-ION CORDLESS HEDGE TRIMMER 

Owner’s Manual 

Read all safety rules and instructions carefully before operating this tool. 
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SPECIFICATIONS 

LITHIUM-ION 24”CORDLESS HEDGE TRIMMER 

  Type ...……………………………………………………………… Cordless, battery-operated 

  Blade length ...………………………………………….……………………………. 24”(61cm) 

  Cutting capacity …………………………...…........…….………………………………..…3/4” 

  Reciprocating speed …………………………………………........……….. 3400 (±10%) SPM 

  Weight (without battery) ……………………………………….………….……………... 7.8 lbs 
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SAFETY INFORMATION 

WARNING 
READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS. Failure to follow all instructions listed below 
may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.  

Save all warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in all of the warnings 
listed below refers to your mains-operated battery-operated (cordless) power tool 

WORK AREA 

• Keep your work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.

• Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

• Keep bystanders, children, and visitors away while operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.

ELECTRICAL SAFETY 

• A battery-operated tool with integral batteries or a separate battery pack must be
recharged only with the specified charger for the battery. A charger that may be suitable for
one type of battery may create a risk of fire when used with another battery.

• Use a battery-operated tool only with specified battery pack. Use of any other batteries may
create a risk of fire.

• Do not expose power tools to rain or wet conditions.

PERSONAL SAFETY 

• Stay alert, watch what you are doing, and use common sense when operating a power
tool. Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A
moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

• Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment
such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate
conditions will reduce personal injuries.

• Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep your hair,
clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, and long hair can be caught
in moving parts.

• Avoid accidental start-ups. Make sure the switch is in the locked or off position before
inserting battery pack. Carrying tools with your finger on the switch or inserting the battery pack
into a tool with the switch on invites accidents.

• Remove adjusting keys or wrenches before turning the tool on. A wrench or key that is left
attached to a rotating part of the tool may result in personal injury.

• Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance
enable better control of the tool in unexpected situations.

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION. A Hedge Trimmer can throw foreign objects into your eyes 

which could cause permanent eye damage. ALWAYS wear safety goggles or safety glasses that 

comply with ANSI 287.1. Ordinary eyeglasses have only impact-resistant lenses...they are NOT 

safety goggles or glasses. 
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SAFETY INFORMATION 

• Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct
power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

• Do not use tool if switch does not turn it on or off. A tool that can not be controlled with the
switch is dangerous and must be repaired.

• Disconnect battery pack from tool before making any adjustments, changing accessories or
storing the tool. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.

• Store idle tools out of reach of children and other untrained persons. Tools are dangerous in 
the hands of untrained users.

• Maintain power tools. Before using, check for misalignment or binding of moving parts, breakage of
parts, and any other condition that may affect the tool's operation. If damaged, have the tool serviced
before using. Many accidents are caused by poorly maintained tools.

• Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp culling edges are
less likely to be bind and are easier to control.

• Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your tool. Accessories
that may be suitable for one tool may create a risk of injury when used on another tool.

SERVICE 

• Tool service must be performed only by qualified repair personnel. Service or maintenance
performed by unqualified personnel may result in a risk of injury.
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SAFETY INFORMATION 

 

FOR HEDGE TRIMMERS 

 

DANGER 
If the hedge trimmer blade jams or gets caught on an electrical cord or wires, DO NOT TOUCH THE 
BLADE FOR ANY REASON! IT CAN BE ELECTRICALLY LIVE AND CAUSE SERIOUS OR FATAL 
INJURY! Release or drop the trimmer in the quickest, safest way. If possible, disconnect the battery from 
the tool. If that is not possible, call an electrician, electrical contractor, or the power company for assistance. 
Failure to heed this danger warning will cause serious personal injury and possible death. Keep hands 
away from blade. 

 

 

WARNING 
Use both hands when operating the hedge trimmer. Using one hand could cause loss of control 
and result in serious personal injury. ALWAYS keep both hands on the hedge trimmer handles to 
prevent your hand from touching the blade. 

• Keep all parts of the body away from the cutter blade. Do not remove cut material or hold 
material to be cut when blades are moving. Make sure the switch is off when clearing jammed 
material. A moment of inattention while operating the hedge trimmer may result in serious 
personal injury. 

• Carry the hedge trimmer by the handle with the cutter blade stopped. When transporting or 
storing the hedge trimmer always fit the cutting device cover. Proper handling of the hedge 
trimmer will reduce possible personal injury from the cutter blades. 

• Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, because the cutter blade may 
contact hidden wiring or its own cord. Cutter blades contacting a” live" wire may make exposed 
metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock. 

• DO NOT operate the hedge trimmer when you are tired or your visibility is limited. Do not use the 
trimmer at night or in reduced light. 

• Keep cable away from cutting area. During operation the cable may be hidden in shrubs and can be 
accidentally cut by the blade. 

• DO NOT use the hedge trimmer if the handle guard is damaged. 

 

 

DAGNER 
To avoid serious injury, risk of fire, explosion and danger of electric shock or electrocution:  

• DO NOT probe the charger with conductive materials. The charging terminals hold 120V. 

• If the battery pack case is cracked or damaged, DO NOT insert into the charger or tool. Replace 
the battery pack. 

• DO NOT charge these battery packs with any other type of charger. 

• DO NOT allow liquid inside the charger. 

• DO NOT try to use the charger for any other purpose than what is presented in this manual. 
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SAFETY INFORMATION 

 

 

WARNING 

If the battery fluid gets in your eyes, flush immediately with clean water for at least 15 minutes. Get 

immediate medical attention. Do not charge the battery pack in rain or in wet conditions. Do not 

immerse the tool, battery pack, or charger in water or other liquid. 

• Do not allow the battery pack or charger to overheat. If they are warm, allow them to cool 
down. Recharge only at room temperature. 

• Do not cover the ventilation slots on the top of the charger. Do not set the charger on a soft 
surface. Keep the ventilation slots of the charger clear. 

• Do not allow small metal items or material such as steel wool, aluminum foll, or other 
foreign particles into the charger cavity. 

• Unplug the charger before cleaning and when there is no battery pack In the cavity. 

• Do not leave the battery charger or the battery pack in the sun or in a warm environment for 
extended periods of time. Keep at normal room temperature. 

• Do not try to connect two chargers together. 

• The battery pack cells may develop a small leak under extreme usage or temperature 
conditions. If the outer seal is broken and the leakage gets on your skin: 

- Use soap and water to wash immediately. 

- Neutralize with lemon juice, vinegar, or other mild acid. 

 

 

WARNING (PROPOSITION 65) 

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities 

contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples 

of these chemicals are: 

• Lead from lead-based paints 

• Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products 

• Arsenic and chromium from chemically treated lumber. 

Your risk of exposure to these chemicals varies depending on how often you do this type of work. To 

reduce your exposure to these chemicals, work in a well-ventilated area, and work with approved safety 

equipment, such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles. 
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SAFETY INFORMATION 

WARNING 

READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS. Failure to follow safety rules listed below may 

result in electric shock, fire, and/or personal injury: 

• Arsenic and chromium from chemically treated lumber.

• Do not place the charger where the power cord might be stepped on, tripped on, or subjected to
damage.

• A battery-operated tool with integral batteries or a separate battery pack must be recharged only
with the specified charger for the battery. A charger that may be suitable for one type of battery may
create a risk of fire when used with another battery. 

• Use a battery-operated tool only with the specifically designated battery pack. Use of any other
batteries may create a risk of fire.

SYMBOLS 

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their 
meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and 

safer. 

SYMBOL NAME DESIGNATION/EXPLANATION 

V Volts Voltage 

A Amperes Current 

Hz Hertz Frequency (cycles per second) 

W Watt Power 

min Minutes Time 

~ Alternating Current Type of current 

Direct Current Type or a characteristic of current 

Wet Conditions Alert 
Do not expose to rain or use In damp 
locations 

Read The Operator's Manual 

To reduce the risk of injury user must read and 

understand operator's manual before using 

this product. 
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SYMBOLS 

 

 
Safety Alert Precautions that involve your safety. 

 
Keep Bystanders Away Keep all bystanders at least 50 ft. away. 

 
Eye Protection 

Always wear safety goggles or safety glasses 

that comply with ANSI Z87.1 with side shields 

and, as necessary, a full face shield when 

operating this product. 

 
Ricochet 

Thrown objects can ricochet and result in 
personal injury or property damage. 

 
Sharp Blade Keep hands away from sharp, moving blades. 

 
Class II Construction Double-insulated construction 

 
Wet Conditions Alert 

Do not expose to rain or use in damp 
locations. 

 
Gloves Wear non-slip, heavy duty gloves. 

 

 

 

The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with 

this product. 

 

SYMBOL SIGNAL MEANING 

 

DANGER 
Indicates an imminently hazardous situation, which, if not 

avoided, will result in death or serious injury. 

 

WARNING 
Indicates a potentially hazardous situation, which, if not 

avoided, could result in death or serious injury. 

 

CAUTION 
Indicates a potentially hazardous situation, which, if not 

avoided, may result in minor or moderate injury. 

  
(Without Safety Alert Symbol) Indicates a situation that may 

result in property damage. 
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KNOW YOUR CORDLESS HEDGE TRIMMER 

 

 

KNOW YOUR HEDGE TRIMMER (See Figure 1.) 

The safe use of this product requires an understanding of the information on the product and in 

this operator's manual as well as a knowledge of the project you are attempting. Before use of 

this product, familiarize yourself with all operating features and safety rules. 

 

GUARD 

The guard helps to deflect chips or other debris away from the operator's hands and eyes. 

 

TRIGGER SWITCH 

The lock out button must be depressed before the trigger switch is depressed. Once the trigger 

switch is engaged, the lock out button can be released. When the trigger switch is released, the 

lock out button will automatically return to the locking position. 

 

  

Auxiliary handle 

Trigger 

switch 

Rotating handle 

 release 

Lock out button 

Rear Handle 

Battery pack 

Guard 

Blade 

Tip protector 
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ASSEMBLY INSTRUCTION 

 

BATTERY 

IMPORTANT! The battery pack (BP8302) is not charged when it is purchased. Before using the hedger 
for the first time, place the battery pack on the battery charger and charge. Make sure to read all safety 
precautions, and follow the instructions in the Battery Charger section. 

To install the battery  (See Figure 2.) 

1. Align the tongue (3) of the battery pack with the cavity in the handle housing. 

2. Grasp the rear handle (2) firmly. 

3. Push the battery pack into the handle until the latch locks into place. 

 

NOTE: The battery pack fits snugly into the handle to prevent accidental dislodging. It may require a 
strong pull to remove. 

To remove the battery  (See Figure 2.) 

1. Press Battery pack release button (1) and hold. 

2. Grasp the rear handle (2) firmly. Pull the battery pack out of the handle. 

IMPORTANT! DO NOT remove the blade assembly unless it needs sharpening, straightening, or 
replacing. Take it to a qualified person for repair. 

 

WARNING 

Follow these instructions in order to avoid injury and to reduce the risk of electric shock or fire: 

• Arsenic and chromium from chemically treated lumber. 

• Replace the battery pack or the charger immediately if the battery case or charger cord is damaged. 

• Verify that the switch is in the OFF position before inserting or removing the battery pack. 

• Verify that the battery pack is removed and the switch is in the OFF position before inspecting, adjusting, 
or performing maintenance on any part of the hedger. 

• Read, understand and follow the instructions contained in the section entitled Charging Procedure. 

 

 Fig. 2 

2 
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ASSEMBLY INSTRUCTION 

 

UNPACKING 

• This product requires no assembly. 

• Carefully remove the product and any accessories from the box. Make sure that all items listed in the 
packing list are included. 

• Inspect the product carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping. 

• Do not discard the packing material until you have carefully inspected and satisfactorily operated the 
product. 

 

 

WARNING 
To avoid personal injury: 

• Handle the blade with care. 

• Do not place your fingers or hand between the notches in the blade or in any position where they 
could get pinched or cut. 

• Never service the blade or hedge trimmer unless the battery pack is removed. 

• Do not use if the blade assembly is damaged or bent. Take to a qualified person to straighten, replace, 
or sharpen. 

• Always keep both hands on the hedge trimmer handles to prevent your hand from touching the blade. 
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OPERATING INSTRUCTIONS 

 

ON/OFF SWITCHES  (See Figure 3.) 

The hedge trimmer has a lock-out button and switch trigger. 

1. Slide the lock-out button (1) into the handle and hold. 

2. Squeeze the trigger switch (2). The hedge trimmer will turn ON. 

3. Release the lock-out button. The hedge trimmer will stay on as long as the trigger switch is 
engaged. 

4. The hedge trimmer will stop if you release the trigger handle. 

 

IMPORTANT: 1. If the hedge trimmer is accidentally dropped, the hedge trimmer will turn OFF and the 

blade will coast to a stop after several seconds. The hedge trimmer will then be locked OFF again. 

2. Cleaning the blade regularly and lubricating it at regular intervals (e.g. 1 hour per operation) 

will keep the blade sharp and make the work more efficient 

  

 

Fig. 3 
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OPERATING INSTRUCTIONS 

 

USING THE ROTATING REAR HANDLE (See Figure 4.) 

1. Place the hedge trimmer on a flat and even surface. 

2. Make sure that you released the trigger. 

3. Slide the rotation button and begin turning the rear handle. Release the rotation button and turn the handle 

90 degrees to either side until it clicks into place and the Button locks in. 

4. To turn the handle back to center, slide the rotation Button again, turn the handle slightly, release the 

rotation Button and continue turning the handle until it locks into place. 

 

  

 

Fig. 4 

Rotation button 
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BATTERY CHARGER 

 

SPECIFICATIONS 

Charger: C8360/8362  

Input: 120-240VAC, 50/60Hz, Max.3A 

Output: 63VDC. Max.4.5A  

Weight: 2.6 lbs (1.2kg) 

 

CHRGING PROCEDURE  (See Figure 5.) 

 
NOTE: The battery is not shipped fully charged. It is recommended to fully charge before first use 
to ensure that maximum run time can be achieved. This lithium-ion battery will not develop a 
memory and may be charged at any time. 

Low voltage charging: 

If the battery has been stored with little to no charge for a long period of time, the charger will go into 
recovery mode, which will take more time to fully charge the battery. This will enhance the life of the 
battery. Once it is fully charged, the next charge will return to standard charging.  

A fully discharged battery pack will require the allotted time as stated in the battery manual. 

Plug the charger into an AC power outlet. Insert the battery pack into the charger. 

This is a diagnostic charger. The Charger LED Lights will illuminate in specific order to 
communicate the current battery status. They are as follows·: 

 

False defect note:  

When the battery is inserted into the charger and the status LED blinks RED, remove the battery 

from the charger for 1 minute, then reinsert. If the status LED blinks GREEN, then the battery is 

properly charging. If the status LED is still blinking RED, remove the battery and unplug the charger 

for 1 minute. After 1 minute, plug in the charger and reinsert the battery. If the status LED blinks 

GREEN, then the battery is properly charging. If the status LED is still blinking RED, the battery is 

defective and needs to be replaced. 

Fig. 5 

Charging Fully 
Charged 

Charging 
Fault 

Over 
Temperature 

Stand by 
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BATTERY CHARGER 

 

CHECKING THE CHARGE 

If the battery pack does not charge properly: 

Check the current at the power outlet with another tool. Make sure that the outlet is not turned 

off. 

• Check that the charger contacts have not been shorted by debris or foreign material. 

• If the air temperature is above 104°F or below 45°F, move the charger and battery pack to a room 
temperature location. 

 

WARNING 

If the battery is inserted into the charger when warm or hot, the CHARGING LED in dictator light on 

the charger may switch on and illuminate RED. If this occurs allow the battery to cool inside of the 

charger for up to 30 minutes. Charging should automatically start once battery has cooled.

 

CHARGER MOUNTING  (See Figure 6.) 

1. This charger can be installed hanging on a wall using two #8 screws (not included). 

2. Locate the placement for the charger to be wall mounted. 

3. If fastening to wood studs use 2 wood screws (not included). 

4. Drill two holes on center 5.5 in. apart ensuring that they are vertically aligned. 

5. If fastening to drywall use wall anchors (not included) and screws to secure the charger to the wall. 
 

Note: If the battery and the charger won't be used for a long time, remove the battery from the charger 
and pull out the AC power plug. 

 
Fig. 6 
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MAINTENANCE 

 

 

WARNING 

To avoid risk of fire, electric shock, or electrocution: 

• Do not use a damp cloth or detergent on the battery or battery charger. 

• Always remove the battery pack before cleaning, inspecting, or performing any maintenance on the 
hedge trimmer. 

 

 

Cleaning 

1. Wipe the outside of the hedge trimmer with a dry, soft cloth. Do not hose down or wash with water. 

2. Scrape the guard to remove dried clippings and mud. 

3. Brush or blow dust, debris, and grass clippings out of the air vents. Keep them free of obstruction. 

 
Battery Pack 

• Store the battery pack fully charged. 

• Once the charging light turns green, remove the battery from the charger. 

• Do not store the battery pack on the tool. 

• After charging, the battery pack may be stored in the charger, as long as the charger is not plugged 
in. 

 

Charger Maintenance 

• Keep the charger clean and clear of debris. Do not allow foreign material to get into the recessed 
cavity or onto the contacts. Wipe the charger clean with a dry cloth. Do not use solvents or water, 
and do not place the charger in wet conditions. 

• Unplug the charger when there is no battery pack in it. 

• Fully charge the batteries before placing them in storage. 

• Store the charger at normal room temperature. Do not store it in excessive heat. Do not use the 
charger in direct sunlight. Recharge at room temperature between 45°F and 104°F (7°C and 40°C). 
If the battery pack is hot, allow it to cool down before recharging. 
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ENVIRONMENTALLY SAFE BATTERY DISPOSAL 

 

The following toxic and corrosive materials are in the batteries used in this hedge trimmer 

battery pack: Lithium-Ion, a toxic material. 

 

WARNING 

All toxic materials must be disposed of in a specified manner to prevent contamination of the 

environment. Before disposing of damaged or worn out Lithium-Ion battery packs, contact your local 

waste disposal agency, or the local Environmental Protection Agency for information and specific 

instructions. Take the batteries to a local recycling and/or disposal center certified for lithium-ion disposal.

 

 

WARNING 

If the battery pack cracks or breaks, with or without leaks, do not recharge it and do not use. Dis- pose 
of it and replace with a new battery pack. DO NOT ATIEMPT TO REPAIR IT! 

To avoid injury and risk of fire, explosion, or electric shock, and to avoid damage to the environment: 

• Cover the battery's terminals with heavy-duty adhesive tape. 

• DO NOT attempt to remove or destroy any of the battery pack components. 

• DO NOT attempt to open the battery pack. 

• If a leak develops, the released electrolytes are corrosive and toxic. DO NOT get the solution in the 
eyes or on skin, and do not swallow it. 

• DO NOT place these batteries in your regular household trash. 

• DO NOT incinerate. 

• DO NOT place them where they will become part of any waste landfill or municipal solid waste stream. 

• Take them to a certified recycling or disposal center. 
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TROUBLESHOOTING 

 

PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION 

Motor fails to start when 

switch trigger is 

depressed. 

Battery is not secure. 

To secure the battery pack, make 

sure the latches on the top of the 

battery pack snap into place. 

Battery is not charged. 

Charge the battery pack according to 

the instructions included with your 

model. 

Motor runs but cutting 

blades do not move. 

Hedger damaged. 

Do not use hedge trimmer. 
Call for technical service. 

Hedge trimmer smokes 

during operation. 

Hedger damaged. 

Do not use hedge trimmer. 
Call for technical service. 

Motor hums, blades not 

move. 

Debris or other may be 

jamming the blades. 

Remove battery, clear debris blockage 

from blades. 

The blade speed is slow 

and the working efficiency 

is low 

Dust and tree pulp lead to 

the blade friction 

resistance increased 

Clean blade and lubricate blade 

regularly (e.g. 1 hour per operation) 

LED indicator of tool flash 

for 1-19 times, motor fails 

to start  

Motor controller fault, or 

over temperature, or low 

battery, or over load, etc. 

1.Release the trigger and restart the 

machine after 3-5s; or 

2.stop the operation and cool the tool 

and battery; or 

3. Charge the battery 
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EXPLODED VIEW 

 

 

Item Spare Parts no. Name Quantity 

1 2806030034 Blade Cover 1 

2 2806030017 Gearbox Cover 1 

3 2806030035 Washer 2 

4 2806020009 Swing Rod 2 

5 2806030013 Big Gear 1 

6 301100125 E Ring 2 

7 2806020010 Blade Component 1 
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SPECIFIKATIONER 

 

LITIUMJON 24” Kordlös Häcksax 

  Model..……………………………………………………………… Cordless, battery-operated 

  Blad Längd ...………………………………………….……………………………. 24”(61cm) 

  Skärande Förmåga ………………………...…........…….………………………………..…3/4” 

  Ömsesidig hastighet …………………………………………........……….. 3400 (±10%) SPM 

  Tyngd (förutan batteri) ……………………………….………….……………... 7.8 lbs 
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SÄKERHETSINFORMATION 

VARNING 

LÄS OCH FÖRSTA ALLA INSTRUKTIONER. Underlåtenhet att följa alla anvisningar nedan kan 
leda till elektrisk stöt, brand och / eller allvarlig personskada. Spara alla varningar och 
instruktioner för framtida referens. Uttrycket "elverktyg" i alla varningar som listas nedan hänvisar 
till ditt nätverkade batteridrivna (sladdlösa) elverktyg

ARBETSYTA 

• Håll ditt arbetsområde rent och väl upplyst. Ruttiga eller mörka områden inbjuder till olyckor.

• Använd inte elverktyg i explosiva atmosfärer, t.ex. i närvaro av brandfarliga vätskor,
gaser eller damm. Elverktyg skapar gnistor som kan antända damm eller ångor.

• Håll åskådare, barn och besökare borta när du använder ett elverktyg. Distraktioner kan
leda till att du tappar kontrollen..

ELSÄKERHET 

• Ett batteridrivet verktyg med integrerade batterier eller ett separat batteripaket får endast
laddas med den angivna laddaren för batteriet. En laddare som kan vara lämplig för en
batteritype kan skapa brandrisk när den används med ett annat batteri.

• Använd endast ett batteridrivet verktyg med specificerat batteripaket. Användning av
andra batterier kan skapa risk för brand.

• Utsätt inte elverktyg för regn eller våta förhållanden..

PERSONLIG SÄKERHET 

• Var uppmärksam, se vad du gör och använd sunt förnuft när du använder ett elverktyg.
Använd inte verktyget när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicinering.
Ett ögonblick av ouppmärksamhet under drift av elverktyg kan leda till allvarlig personskada.

• Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid ögonskydd. Skyddsutrustning som
dammmaske, skyddsskor som inte är slipade, hård hatt eller hörselskydd som används vid
lämpliga förhållanden minskar personskador.

• Klä dig ordentligt. Bär inte lösa kläder eller smycken. Innehåller långt hår. Håll hår, kläder
och handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken och långt hår kan fångas i rörliga
delar.

• Undvik oavsiktliga uppstart. Se till att omkopplaren är i låst eller avstängt läge innan du
sätter i batteriet. Att bära verktyg med fingret på brytaren eller sätta in batteripaketet i ett
verktyg med omkopplaren inbjuder till olyckor.

• Ta bort justeringstangenter eller skiftnycklar innan du sätter på verktyget. En skiftnyckel
eller nyckel som sitter kvar på en roterande del av verktyget kan leda till personskador.

• Överskrid inte. Håll rätt fot och balans hela tiden. Rätt fot och balans möjliggör bättre kontroll
av verktyget i oväntade situationer.

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION. En häcktrimmer kan kasta främmande föremål i ögonen 

som kan orsaka permanent ögonskada. Bär ALLTID skyddsglasögon eller skyddsglasögon som 

följer ANSI 287.1. Vanliga glasögon har bara slagfast linser ... de är INTE skyddsglasögon eller 

glasögon. 



4 

SÄKERHETSINFORMATION 

• Tvinga inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för din applikation. Rätt elverktyg kommer
att göra jobbet bättre och säkrare med den hastighet som det utformades för.

• Använd inte verktyget om omkopplaren inte slår på eller stänger av det. Ett verktyg som
inte kan styras med omkopplaren är farligt och måste repareras.

• Koppla loss batteripaketet från verktyget innan du gör justeringar, byter tillbehör eller
förvarar verktyget. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att starta verktyget
oavsiktligt.

• Förvara lediga verktyg utom räckhåll för barn och andra outbildade personer. Verktyg är farliga
i händerna på otränade användare.

• Underhåll elverktyg. Innan du använder den, kontrollera om det är felinställning eller bindning av
rörliga delar, delar har gått sönder och andra tillstånd som kan påverka verktygets funktion. Om det
är skadat ska du reparera verktyget innan du använder det. Många olyckor orsakas av dåligt
underhållna verktyg.

• Håll skärverktygen skarpa och rena. Korrekt underhållna skärverktyg med skarpa
utrullningskanter är mindre benägna att binda och är lättare att kontrollera.

• Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren för ditt verktyg. Tillbehör som kan
vara lämpliga för ett verktyg kan skapa risk för skador när de används på ett annat verktyg.

SERVICE 

• Verktygsservice får endast utföras av kvalificerad reparatör. Service eller underhåll som utförs
av okvalificerad personal kan leda till risk för personskador.
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SÄKERHETSINFORMATION 

 

Om HÄCKSAX 

 

VARNING 
Om häcktrimmerbladet fastnar eller fastnar i en elektrisk sladd eller ledningar, RÖR INTE BLADET 
FÖR NÅGON SKÄL! DET KAN ELEKTRISKT leva och orsaka allvarliga eller dödliga skador! Släpp eller 
släpp trimmern på det snabbaste, säkraste sättet. Koppla om möjligt batteriet från verktyget. Om det inte 
är möjligt, ring en elektriker, elentreprenör eller elföretaget för hjälp. Underlåtenhet att följa denna 
farvarning kommer att orsaka allvarlig personskada och möjlig död. Håll händerna borta från bladet. 

 

 

VARNING 
Använd båda händerna när du använder häcktrimmeren. Att använda en hand kan orsaka förlust 
av kontroll och leda till allvarlig personskada. Håll ALLTID båda händerna på häcktrimmerhandtagen 
för att förhindra att din hand rör vid bladet. 

• Håll alla kroppsdelar borta från skärbladet. Ta inte bort klippt material eller håll i material 
som ska klippas när bladen rör sig. Se till att strömbrytaren är avstängd när du tömmer 
fastnat material. Ett ögonblick av ouppmärksamhet när du använder häcktrimmern kan leda till 
allvarlig personskada. 

• Bär häckskäraren vid handtaget med klippbladet stoppat. När du transporterar eller förvarar 
häcktrimmern, ska du alltid montera skäret. Korrekt hantering av häcktrimmern kommer att minska 
möjliga personskador från skärbladen. 

• Håll bara elverktyget på isolerade gripytor eftersom skärbladet kan komma i kontakt med 
dolda kablar eller sin egen sladd. Skärblad som kommer i kontakt med en "spänningssladd" 
kan göra att utsatta metalldelar i elverktyget "spänning" och kan ge föraren en elektrisk stöt. 

• Använd INTE häcktrimmern när du är trött eller om din synlighet är begränsad. Använd inte 
trimmern på natten eller i reducerat ljus. 

• Håll kabeln borta från skärområdet. Under drift kan kabeln vara dold i buskar och kan av misstag 
skäras av bladet. 

• Använd INTE häcktrimmeren om handtagsskyddet är skadat.. 

 

 

VARNING 
• För att undvika allvarliga skador, risk för brand, explosion och fara för elektrisk stöt eller 

elektrisk stöt: 

• Testa INTE laddaren med ledande material. Laddningsterminalerna håller 120V. 

• Om batteripacket är sprucket eller skadat, sätt INTE i laddaren eller verktyget. Byt ut batteriet. 

• Ladda INTE batteripaketen med någon annan typ av laddare. 

• Låt INTE vätska inne i laddaren. 

• Försök INTE använda laddaren för något annat ändamål än vad som presenteras i denna 
manual. 
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SÄKERHETSINFORMATION 

 

 

VARNING 

Om batterivätskan får ögonen, spola genast med rent vatten i minst 15 minuter. Sök omedelbar läkare. 

Ladda inte batteriet i regn eller under våta förhållanden. Sänk inte ner verktyget, batteriet eller laddaren 

i vatten eller annan vätska. 

• Låt inte batteriet eller laddaren överhettas. Om de är varma, låt dem svalna. Ladda bara vid 
rumstemperatur. 

• Täck inte ventilationsspåren på toppen av laddaren. Ställ inte laddaren på en mjuk yta. Håll 
laddarens ventilationsspår tydliga. 

• Låt inte små metallföremål eller material som stålull, aluminiumfolie eller andra 
främmande partiklar in i laddarkaviteten. 

• Koppla ur laddaren innan rengöring och när det inte finns något batteripaket i 
hålrummet. 

• Lämna inte batteriladdaren eller batteriet i solen eller i en varm miljö under längre tid. 
Förvara vid normal rumstemperatur. 

• Försök inte ansluta två laddare till varandra. 

• Batteripackcellerna kan utveckla en liten läcka under extrem användning eller 
temperaturförhållanden. Om den yttre tätningen är trasig och läckaget kommer på din hud: 

- Tvätta omedelbart med tvål och vatten. 

- Neutralisera med citronsaft, vinäger eller annan mild syra. 

 

 

VARNING (PROPOSITION 65) 

Vissa damm som skapas genom strömslipning, sågning, slipning, borrning och annan 

byggverksamhet innehåller kemikalier som är kända för att orsaka cancer, fosterskador eller andra 

reproduktionsskador. 

• Några exempel på dessa kemikalier är: 

• Bly från blybaserade färger 

• Kristallin kiseldioxid från tegel och cement och andra murprodukter 

Arsenik och krom från kemiskt behandlat virke. 

Din risk för exponering för dessa kemikalier varierar beroende på hur ofta du utför den här typen av 

arbete. För att minska din exponering för dessa kemikalier, arbeta i ett väl ventilerat område och arbeta 

med godkänd säkerhetsutrustning, till exempel dammmasker som är speciellt utformade för att filtrera 

ut mikroskopiska partiklar. 
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SÄKERHETSINFORMATION 

 

 

VARNING 

LÄS OCH FÖRSTA ALLA ANVISNINGAR. Underlåtenhet att följa säkerhetsreglerna nedan kan leda 

till elektriska stötar, brand och / eller personskador: 

• Arsenik och krom från kemiskt behandlat virke. 

• Placera inte laddaren där nätsladden kan trampas på, snubblas eller skadas. 

• Ett batteridrivet verktyg med integrerade batterier eller ett separat batteripaket får endast laddas 
med den angivna laddaren för batteriet. En laddare som kan vara lämplig för en batteritype 
kan skapa brandrisk när den används med ett annat batteri. 

• Använd endast ett batteridrivet verktyg med det specifika batteriet. Användning av andra 
batterier kan skapa risk för brand. 

 

 

 

 

Tecken 

 

Vissa av följande symboler kan användas på den här produkten. Studera dem och lär dig deras 
betydelse. Korrekt tolkning av dessa symboler gör att du kan använda produkten bättre och 

säkrare. 
 

Tecken Namn Förklaring 

V Volts Spänning 

A Amperes Nuvarande 

Hz Hertz Svängningstal (cycles per second) 

W Watt Kraft 

min Minutes Tid 

~ Alternating Current Sorts Nuvarande 

 Direct Current Sorts a karakteristisk of Nuvarande 

 
Wet Conditions Alert 

Utsätt inte för regn eller användning på 
fuktiga platser 

 
Read The Operator's Manual 

För att minska risken för skador måste 

användaren läsa och förstå bruksanvisningen 

innan den använder produkten. 
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Tecken 

 

 
Säkerhetsvarning 

 
Försiktighetsåtgärder som innebär din 
säkerhet. 

 
Håll åskådare borta Håll alla åskådare minst 50 fot borta. 

 
Ögonskydd 

Bär alltid skyddsglasögon eller 

skyddsglasögon som uppfyller ANSI Z87.1 

med sidoskydd och vid behov en full 

ansiktssköld när du använder denna produkt. 

 
Ricochet 

Kastade föremål kan rikoschocka och leda till 
personskada eller materiella skador. 

 
Vasst blad Håll händerna borta från vassa, rörliga blad. 

 
Class II Construction Dubbelisolerad konstruktion 

 
Wet Conditions Alert 

Utsätt inte för regn eller användning på 
fuktiga platser. 

 
Handskar Använd halkfria, tunga handskar. 

 

 

 

Följande signalord och betydelse är avsedda att förklara risknivåerna förknippade med denna 

produkt. 

 

Tecken SIGNAL Förklaring 

 

VARNING 

Indikerar en överhängande farlig situation som, om den inte 

undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarlig 

personskada. 

 

VARNING 
Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte 

undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada. 

 

VARNING 
Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte 

undviks, kan leda till mindre eller måttlig skada. 

  
(Utan säkerhetsvarningssymbol) Indikerar en situation som 

kan leda till egendomsskador. 
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 KORDLÖS HÄCKSAX Diagram  
 

 

VETA DIN HÄCKSAX (See Figur 1.) 

The safe use of this product requires an understanding of the information on the product and in 

this operator's manual as well as a knowledge of the project you are attempting. Before use of 

this product, familiarize yourself with all operating features and safety rules. 

 

Skydda 

Skyddet hjälper till att avleda flisar eller annat skräp bort från operatörens händer och ögon. 

Triggeromkoppla 

Spärrknappen måste tryckas in innan avtryckaren bryts ned. När avbrytaren är aktiverad kan 

låsningsknappen släppas. När avtryckaren släpps återgår låsningsknappen automatiskt till 

låspositionen. 

 

  

Extrahandtag 

Triggero

mkoppla

re 

Roterande 

handtag 

 släpp 

Låsknapp 

Bakre handtag 

Batteripaket 

Bevaka 

Blad 

Bladskydd 



10 

MONTERINGSANVISNINGAR 

BATTERI 

VIKTIG! Batteripaketet (BP8302) laddas inte när det köps. Innan du använder häckaren för första 
gången ska du placera batteriet i batteriladdaren och ladda. Se till att läsa alla säkerhetsåtgärder och 
följ instruktionerna i avsnittet Batteriladdare. 

För att installera batteriet (See Figure 2.) 

4. Rikta in batteriets tunga (3) mot hålrummet i handtagshuset.

5. Ta tag i det bakre handtaget (2) ordentligt.

6. Tryck in batteripaketet i handtaget tills spärren låses på plats.

OBSERVERA: Batteripaketet sitter tätt i handtaget för att förhindra oavsiktlig lossning. Det kan krävas 
ett starkt drag för att ta bort. 

Ta bort batteriet (See Figur 2.) 

3. Tryck på batteriets frigöringsknapp (1) och håll den intryckt.

4. Ta tag i det bakre handtaget (2) ordentligt. Dra ut batteriet ur handtaget.

VIKTIG! Ta inte bort knivenheten såvida den inte behöver skärpa, räta ut eller byta ut. Ta den till en 
kvalificerad person för reparation. 

VARNING 

Följ dessa anvisningar för att undvika skador och för att minska risken för elektrisk stöt eller brand: 

• Arsenik och krom från kemiskt behandlat virke.

• Byt ut batteriet eller laddaren omedelbart om batterilådan eller laddkabeln är skadad.

• Kontrollera att omkopplaren är i OFF-läge innan du sätter i eller tar bort batteripaketet.

• Kontrollera att batteripaketet har tagits bort och att omkopplaren är i OFF-läge innan du
inspekterar, justerar eller utför underhåll på någon del av säkringen.

• Läs, förstå och följ instruktionerna i avsnittet Laddningsförfarande.

Fig. 2 

2 
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MONTERINGSANVISNING 

 

UPPACKNING 

• Denna produkt kräver ingen montering. 

• Ta försiktigt bort produkten och alla tillbehör från lådan. Se till att alla artiklar som finns i 
förpackningslistan ingår. 

• Kontrollera produkten noggrant för att se till att inga skador eller skador inträffade under transporten. 

• Kassera inte förpackningsmaterialet förrän du noggrant har inspekterat och använt produkten på 
tillfredsställande sätt. 

 

 

VARNING 
För att undvika personskador: 

• Hantera bladet försiktigt. 

• Placera inte fingrarna eller handen mellan skårorna i bladet eller i något läge där de kan klämmas 
fast eller klippas. 

• Använd aldrig bladet eller häckskäraren såvida inte batteripaketet har tagits bort. 

• Använd inte om knivenheten är skadad eller böjd. Ta till en kvalificerad person för att räta ut, byta ut 
eller skärpa. 

• Håll alltid båda händerna på häcktrimmerhandtagen för att förhindra att din hand rör vid bladet. 
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BRUKSANVISNINGAR 

 

PA / AV VIDJA (See Figur 3.) 

Häcktrimmern har en låsningsknapp och omkopplare. 

5. Skjut in spärrknappen (1) i handtaget och håll in den. 

6. Tryck på avtryckaren (2). Häcktrimmern kommer att slås PÅ. 

7. Släpp låsningsknappen. Häcktrimmern kommer att förbli på så länge som avtryckaren är 
aktiverad. 

8. Häcktrimmern stannar om du släpper avtryckarhandtaget. 

 

VIKTIG: 1. Om häcktrimmeren av misstag tappas stängs häcktrimmeren av och bladet kommer att 

stoppa efter flera sekunder. Häcktrimmeren låses sedan AV igen. 

2. Rengöring av bladet regelbundet och smörjning av det med jämna mellanrum (t.ex. 1 timme 

per operation) håller bladet skarpt och gör arbetet mer effektivt. 

  

 

Fig. 3 
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BRUKSANVISNINGAR
 

USING THE ROTATING REAR HANDLE (See Figur 4.) 

5. Placera häcktrimmern på en plan och jämn yta. 

6. Se till att du släppte avtryckaren. 

7. Skjut rotationsknappen och börja vrida det bakre handtaget. Släpp rotationsknappen och vrid handtaget 

90 grader till endera sidan tills det klickar på plats och knappen låses fast. 

8. För att vrida handtaget tillbaka till mitten, skjut rotationsknappen igen, vrid handtaget något, släpp 

rotationsknappen och fortsätt vrid handtaget tills det låses på plats. 

 

  

 

Fig. 4 

Rotationsknapp 
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BATTERILADDARE 

 

SPECIFIKATIONER 

Laddare: C8360/8362  

Indata: 120-240VAC, 50/60Hz, Max.3A 

Utmatning: 63VDC. Max.4.5A  

Vikt: 2.6 lbs (1.2kg) 

 

LADDNINGSFÖRFARANDE (See Figur 5.) 

 
NOTERA: Batteriet levereras inte fulladdat. Det rekommenderas att ladda helt före första 
användningen för att säkerställa att maximal körningstid kan uppnås. Detta litiumjonbatteri kommer 
inte att utveckla ett minne och kan laddas när som helst. 

Lågspänningsladdning: 

Om batteriet har lagrats med lite till ingen laddning under en lång tid kommer laddaren att gå i 
återhämtningsläge, vilket tar mer tid att ladda batteriet helt. Detta kommer att förbättra batteriets 
livslängd. När den är fulladdad återgår nästa laddning till standardladdning. 

Ett helt urladdat batteri kräver den tilldelade tiden som anges i batterihandboken. 

Anslut laddaren till ett vägguttag. Sätt i batteriet i laddaren. 

Detta är en diagnostisk laddare. Laddningslamporna tänds i specifik ordning för att kommunicera 
aktuell batteristatus. De är som följer ·: 

 

Falsk Fel Notera: 

När batteriet sätts in i laddaren och statusindikatorn blinkar RÖD, ta bort batteriet från laddaren i 1 

minut och sätt sedan in det igen. Om status-LED blinkar GRÖN, laddar batteriet ordentligt. Om 

statuslampan fortfarande blinkar RÖD, ta bort batteriet och koppla ur laddaren i 1 minut. Koppla in 

laddaren efter 1 minut och sätt i batteriet igen. Om status-LED blinkar GRÖN, då laddar batteriet 

ordentligt. Om statuslampan fortfarande blinkar RÖD, är batteriet defekt och måste bytas ut. 

  

Fig. 5 

Laddning Fulladdat laddningsfel Över 
temperatur 

Stå vid 
makten 
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BATTERILADDARE 

 

Kontrollera laddningen 

Om batteriet inte laddas ordentligt: 

Kontrollera strömmen vid eluttaget med ett annat verktyg. Se till att uttaget inte är avstängt. 

• Kontrollera att laddarkontakterna inte har förkortats av skräp eller främmande material. 

• Om lufttemperaturen är över 104 ° F eller under 45 ° F, flytta laddaren och batteripaketet till en 
rumstemperaturplats. 

 

VARNING 

Om batteriet sätts in i laddaren när det är varmt eller varmt kan laddningslampan i diktatorns lampa på 

laddaren tändas och tänds RÖD. Om detta inträffar låt batteriet svalna inuti laddaren i upp till 30 

minuter. Laddningen bör starta automatiskt när batteriet har svalnat.

 

LADDARE MONTERING (See Figur 6.) 

6. Denna laddare kan installeras hängande på en vägg med två # 8 skruvar (ingår inte). 

7. Leta reda på placeringen för laddaren som ska monteras på väggen. 

8. Använd två träskruvar (ingår ej) vid fästning på träbultar. 

9. Borra två hål på mitten 5,5 in. Bortsett från att se till att de är vertikalt i linje. 

10. Använd väggankare (ingår ej) och skruvar för att fästa laddaren på väggen vid fästning på gipsvägg. 
 

Notera: Om batteriet och laddaren inte kommer att användas på länge tar du bort batteriet från laddaren 
och drar ut nätkontakten. 

 

 
Fig. 6 
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UNDERHÅLL 

 

 

VARNING 

• För att undvika risk för brand, elektrisk stöt eller elektrokution: 

• Använd inte en fuktig trasa eller tvättmedel på batteriet eller batteriladdaren. 

• Ta alltid bort batteriet innan du rengör, inspekterar eller utför något underhåll på häcktrimmeren. 

 

 

Städning 

4. Torka av utsidan av häcktrimmeren med en torr, mjuk trasa. Slang inte ner eller tvätt med vatten. 

5. Skrapa skyddet för att ta bort torkade urklipp och lera. 

6. Borsta eller blåsa ut damm, skräp och gräsklipp ur lufthålen. Håll dem fria från hinder. 

 

• Batteripaket 

• Förvara batteriet helt laddat. 

• När laddningslampan blir grön tar du bort batteriet från laddaren. 

• Förvara inte batteriet på verktyget. 

• Efter laddning kan batteriet förvaras i laddaren så länge laddaren inte är ansluten. 

 

Laddareunderhåll 

• Håll laddaren ren och fri från skräp. Låt inte främmande material komma in i det försänkta 
hålrummet eller på kontakterna. Torka av laddaren med en torr trasa. Använd inte lösningsmedel 
eller vatten och placera inte laddaren under våta förhållanden. 

• Koppla ur laddaren när det inte finns något batteripaket i den. 

• Ladda batterierna helt innan de placeras i förvaring. 

• Förvara laddaren vid normal rumstemperatur. Förvara den inte på överdriven värme. Använd inte 
laddaren i direkt solljus. Ladda upp vid rumstemperatur mellan 7 ° C och 40 ° C. Om batteripaketet 
är varmt, låt det svalna innan det laddas upp. 
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MILJÖSÄKERT BATTERIERFÖRSLAG 

 

Följande giftiga och frätande material finns i batterierna som används i detta 

häcktrimmerbatteri:Litium-ion, ett giftigt material. 

 

VARNING 
Alla giftiga material måste kasseras på ett specificerat sätt för att förhindra kontaminering av miljön. 

Innan du bortskaffar skadade eller slitna litium-ion-batteripaket, kontakta ditt lokala avfallsföretag eller 

den lokala miljöskyddsbyrån för information och specifika instruktioner. Ta batterierna till ett lokalt 

återvinnings- och / eller bortskaffningscenter som är certifierat för litiumjonavfall.

 

 

VARNING 

Om batteripaketet spricker eller går sönder, med eller utan läckor, ladda inte upp det och använd det 
inte. Kassera det och ersätt det med ett nytt batteri. ATT INTE BEMÄRKA ATT REPARERA DET! 

• För att undvika skador och risk för brand, explosion eller elektrisk stöt och för att undvika skador på 
miljön: 

• Täck batteriets plintar med tung tejp. 

• Försök INTE ta bort eller förstöra någon av batteriets komponenter. 

• Försök INTE öppna batteriet. 

• Om en läcka utvecklas är de frigjorda elektrolyterna frätande och giftiga. Få INTE lösningen i 
ögonen eller på huden och svälj inte den. 

• Placera INTE dessa batterier i ditt vanliga hushållsavfall. 

• Förbränna INTE. 

• Placera INTE dem där de kommer att bli en del av någon avfallsdeponi eller kommunalt fast 
avfallsström. 

• Ta dem till ett certifierat återvinnings- eller bortskaffningscenter. 
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FELSÖKNING 

 

PROBLEM MÖJLIG ORSAK LÖSNING 

Motorn startar inte när 

omkopplartrigern trycks 

ned. 

Batteriet är inte säkert. 

För att säkra batteripaketet, se till att 

spärrhakarna på toppen av 

batteripaketet fastnar på plats. 

Batteriet laddas inte. 
Ladda batteriet enligt instruktionerna 

som medföljer din modell. 

Motor går men skärblad 

rör sig inte. 

Skären är skadad. 

Använd inte häcktrimmer. 
Ring teknisk service. 

Häcktrimmer röker under 

drift. 

Skären är skadad. 

Använd inte häcktrimmer. 
Ring teknisk service.. 

Motor brummar, bladen 

inte rör sig. 

Avfall eller annat kan 

fastna i knivarna. 

Ta bort batteriet, rensa bort skräp från 

bladen. 

Bladhastigheten är lång 

och arbetseffektiviteten är 

låg 

Damm och trädmassa 

leder till att 

friktionsmotståndet för 

bladet ökade 

Rengör bladet och smörj bladet 

regelbundet (t.ex. 1 timme per drift) 

LED-indikator för 

verktygsblixten 1-19 

gånger, motorn startar inte 

Fel på motorstyrenheten, 

eller över temperatur eller 

låg batteri, eller 

överbelastning etc. 

1. Släpp avtryckaren och starta om 

maskinen efter 3-5 sekunder; or 

2. avbryt operationen och kyla 

verktyget och batteriet; or 

3. Ladda batteriet 
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SPRÄNGDIAGRAM 

 

 

Item Spare Parts no. Name Quantity 

1 2806030034 Bladskydd 1 

2 2806030017 Växellådans lock 1 

3 2806030035 Packning 2 

4 2806020009 Svängstång 2 

5 2806030013 Big Gear 1 

6 301100125 E Ring 2 

7 2806020010 Bladkomponent 1 
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