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1. Oplysninger om sikkerheden 

 Af hensyn til din egen og andres sikkerhed bør du læse denne brugsanvisning nøje igennem, 

før du tager maskinen i brug første gang. Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. I tilfælde af 

overdragelse af maskinen skal brugsanvisningen følge med maskinen, så dens oplysninger altid er 

tilgængelige. 
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2. Sikkerhedssymboler 

Dette afsnit indeholder oplysninger om sikkerheden ved brug af denne maskinen. 

2.1. Symboler i brugsanvisningen 

 

 Faresymbol 

 Fare for overskæring 

     eller alvorlig tilskadekomst 

 Varm overflade 

 Instruktionssymboler 

 Læs omhyggeligt 

    brugsanvisningen 

 Brug beskyttelseshandsker 

 Brug beskyttelsesbriller 

 

 Brug sikkerhedssko 

     med skridsikker sål 

 Brug ikke den elektriske saks 

     i tilfælde af regn eller på våde grene 

 Må ikke bortskaffes med det almindelige 

husholdningsaffald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Symboler på batteriet 

 

  Litium-ion-batteri. Må ikke bortskaffes med 

det almindelige husholdningsaffald 

 Udsæt ikke batteriet for ild. 

Det kan eksplodere. 

 Batteriet må ikke åbnes  

 Batteriet kan genoplades og genbruges. 

Kasserede batterier skal indsamles og 

bortskaffes på en miljøvenlig måde 
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2.3. Symboler på batteriopladeren 

 Fareangivelse 

 Brug kun batteriopladeren i 

lukkede omgivelser 

 

 Sikkerhedstemperaturbegrænsning 

 Kapslingsklasse II 

 Elektrisk udstyr må ikke bortskaffes med 

     det almindelige husholdningsaffald 

3. Generelle oplysninger om sikkerheden ved brug af elektriske redskaber 

 Advarsel! Læs omhyggeligt alle sikkerhedsanvisninger! 

Manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne kan forårsage elektrisk stød og/eller alvorlig 

personskade. 

Opbevar alle sikkerhedsinstruktioner til fremtidig brug. 

Begrebet "elværktøj", som benyttes i sikkerhedsanvisningerne, henviser til redskaber med ledning, som 

tilsluttes fastnettet, og batteridrevet værktøj. 

 

3.1. Sikkerhed på arbejdsområdet 

• Hold arbejdsområdet ryddeligt, og sørg for, at det er godt oplyst. Rodede og mørke arbejdsområder 
kan forårsage ulykker.  

• Brug ikke elværktøjet i brandfarlige eller eksplosive omgivelser, f.eks. i nærheden af brændbare 
væsker, gasser eller støv. Elværktøjet kan generere gnister, som kan antænde brændbart støv eller 
dampe. 

• Hold børn og omkringstående på afstand, når du arbejder med elværktøjet. Distraktioner kan 
medføre, at du mister kontrollen med værktøjet. 

3.2. Elektrisk sikkerhed for batteriopladeren 

• Stikket på batteriopladeren skal være kompatibel med stikkontakten. Stikontakten må ikke 
modificeres. Der må ikke ændres ved stikket af nogen grund. Brug ikke adaptere, hvis enhedens stik 
er forsynet med en jordforbindelse. Korrekt brug af umodificerede stik med kompatible 
stikkontakter mindsker risikoen for elektrisk stød. 

• Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som rør, radiatorer eller kølere. Risikoen for 
elektrisk stød er større, hvis kroppen kommer i kontakt med genstande, der aflader til jorden. 

• Udsæt ikke enheden for regn eller fugtige omgivelser. Det kan udgøre en risiko for elektrisk stød, 
hvis der trænger vand ind i batteriopladeren.  

• Misbrug ikke kablet. Brug ikke kablet til at flytte, trække eller frakoble batteriopladeren.  

• Hold kablet på afstand af varmekilder, olie, skarpe kanter og bevægelige dele. Et beskadiget eller 
sammenfiltret kabel kan øge risikoen for elektrisk stød. 
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• Hvis batteriopladeren bruges udendørs, er det nødvendigt at anvende et forlængerkabel, der er 
egnet til udendørs brug. Brugen af et passende kabel mindsker risikoen for elektrisk stød. 

• Hvis det ikke kan undgås at bruge batteriopladeren i et fugtigt område, er det nødvendigt at bruge 
en strømforsyning med en fejlstrømsafbryder (RCD). Brugen af en fejlstrømsafbryder mindsker 
risikoen for elektrisk stød. 

3.3. Advarsler vedrørende brug af enheden 

• Overbelast ikke værktøjet. Vælg et passende værktøj til formålet. Det gør arbejdet mere sikkert og 
effektivt. 

• Brug ikke enheden, hvis afbryderkontakten ikke fungerer korrekt. Enheden skal repareres, hvis 
afbryderkontakten ikke fungerer korrekt. 

• Tag batteriet ud af enheden, før der udføres justeringer eller reparationer og før enheden henlægges 
til opbevaring. Dette mindsker risikoen for en utilsigtet start af enheden. 

• Hold enheden ud af børns rækkevidde. Lad ikke personer, som ikke er uddannet hertil, bruge 
enheden. 

• Udfør vedligeholdelsen af enheden. Kontrollér enheden og delene i bevægelse. Beskadigede 
komponenter kan forårsage ulykker og tilskadekomst. En korrekt vedligeholdelse af enheden kan 
mindske risikoen for ulykker.  

• Hold skæret skarpt og rent. Det gør det nemmere at kontrollere værktøjet og mindsker risikoen for, 
at det blokerer. 

• Læs brugsanvisningen, før du tager enheden i brug. Vælg det korrekte værktøj og tilbehør for at 
forhindre ulykker. 

3.4. Advarsler vedrørende brug af batteridrevet værktøj 

• Brug kun den batterioplader, som er specificeret af producenten. Brug af andre batteriopladere kan 
beskadige batteriet og forårsage brand eller eksplosion. 

• Værktøjet er designet til kun at bruges med det originale batteri. Brug af andre batterier kan 
beskadige enheden og øge risikoen for personkvæstelser. 

• Batteriet skal opbevares på afstand af metaldele (f.eks. mønter, papirclips, søm, skruer). En 
kortslutning kan forårsage brand. 

• En forkert brug kan forårsage, at batterivæske lækker fra batteriet. Ved kontakt med batterivæske: 

Skyl omgående med rigeligt rindende vand, og søg lægehjælp. Den udtrængende batterivæske kan 

forårsage kvæstelser og forbrændinger. 

 

3.5. Personsikkerhed 

• Arbejde koncentreret uden distraktioner med enheden. Brug sund fornuft. Brug ikke enheden, hvis 
du er træt eller under påvirkning af medicin, rusgifte, alkohol eller andre stoffer. 
Et øjebliks uopmærksomhed kan forårsage alvorlig personskade. 

• Brug de personlige værnmidler, som er angivet i denne brugsanvisning. Det reducerer risikoen for 
personskader. 

• Der er for fare utilsigtet tænding af værktøjet, hvis du bærer det med afbryderkontakten i 
positionen ON og fingeren på udløseren. 

• Fjern alle skruenøgler og værktøj, før du tænder på afbryderkontakten. En skruenøgle på dele i 
bevægelse kan forårsage personkvæstelser. 
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• Pas på ikke at miste balancen. Sørg for, at kroppen er i ligevægt i alle situationer. Dette giver en 
bedre kontrol over værktøjet i eventuelle uventede situationer.  

• Brug en passende beklædning. Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker. Hold tøj, handsker og hår 
langt borte fra delene i bevægelse for at undgå, at de bliver trukket ind. 

4. Særlige sikkerhedsanvisninger 

4.1. Særlige sikkerhedsanvisninger for elektriske beskæringssakse. 

• Hold forbipasserende og andre personer på en afstand af mindst 1,5 m fra skæret. Bevæg ikke 
saksen, mens skæret er i bevægelse. Hold alle kropsdele mindst 15 cm borte fra skæret. 
Opmærksom brug af værktøjet kan forhindre tilskadekomst. 

• Bevæg kun redskabet, når skæret står stille. Beskyt skæret, når saksen opbevares, for at mindske 
risikoen for tilskadekomst. 

4.2. Øvrige sikkerhedsinstruktioner 

 Brug passende arbejdsbeklædning og 

sikkerhedssko med skridsikker sål. 

 

 Brug beskyttelseshandsker. 

 Brug beskyttelsesbriller. 
 

• Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker, der kan blive indfanget i bevægelige dele. 

• Arbejd koncentreret, undgå distraktioner og brug omtanke under arbejdet med bindemaskinen. 
Brug ikke enheden, hvis du er overtræt eller under påvirkning af medicin, rusgifte, alkohol eller 
andre stoffer. 

• Brug ikke den elektriske beskæringssaks i regnvejr. 

• Værktøjet er designet til beskæring af grene og må ikke bruges på hårdt træ eller andre genstande. 
 

• Forsøg ikke at frigøre skæret, hvis værktøjet er blokeret, før du har slukket for værktøjet ved at 
placeret afbryderkontakten i positionen OFF. 

• Kontrollér, at der ikke befinder sig skjulte genstande eller kabler mellem grenene, før du begynder 
arbejdet med beskæringssaksen. 

• Klip grenene ved at tage godt fat om redskabet med en hånd og holde skæret mindst 15 cm væk fra 
den anden hånd og resten af kroppen. 

• Brug ikke enheden i nærheden af brændbare væsker eller gasser af hensyn til faren for brand eller 
eksplosion. 

• Skæret skal kontrolleres og slibes med jævne mellemrum. Sløve skær overbelaster værktøjet. 
Skader, som skyldes et sløvt eller dårligt vedligeholdt skær, er ikke dækket af garantien. 

• Forsøg ikke selv at reparere enheden. Aflever altid enheden til et servicecenter, hvis den kræver 
reparation. Alle reparationer og vedligeholdelsesindgreb, der ikke er beskrevet i denne 
brugsanvisning, skal udføres af et servicecenter. 
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4.3. Særlige sikkerhedsanvisninger for batteridrevet værktøj 

• Batteriopladeren er designet til brug i lukkede omgivelser. Opladning af batteriet skal udføres 
indendørs. 

• Fjern batteriet, før batteriopladeren gøres rent. Dette forhindre skader og elektrisk stød. 

• Udsæt ikke batteriet for direkte sollys eller stærkt lys. Lad ikke batteriet komme i kontakt med 
varme overflader. Dette kan få batteriet til at eksplodere. 

• Lad batteriet afkøle helt, før opladningen startes. 

• For at undgå personkvæstelser må batteriet aldrig skilles ad eller beskadiges.  
 
4.4. Korrekt brug af batteriopladeren. 

• Brug kun batteriopladeren med genopladelige batterier. Ellers kan det forårsage brand og 
eksplosion. Brug kun den originale batterioplader. 

• Kontrollér altid batteriopladeren, kablet og stikket før hver brug. Hvis du konstaterer defekter, skal 
du lade reparation eller udskiftning udføre af et servicecenter. Brug ikke en beskadiget 
batterioplader. Af hensyn til værktøjets sikkerhed må du aldrig at reparere en beskadiget 
batterioplader. 

• Kontrollér, at opladerens spænding stemmer overens med batterispændingen. Ellers kan det 
forårsage personskader. 

• Hold batteriopladeren ren og borte fra fugtige miljøer og regn. Brug ikke batteriopladeren 
udendørs. Snavs og vand kan beskadige batteriopladeren og forårsage personskader. 

• Batteriopladeren er designet til brug med de originale batterier. Brug med andre batterier kan 
forårsage brand eller eksplosion. 

• På grund af risikoen for kvæstelser må du ikke bruge en beskadiget batterioplader. 

• Brug ikke batteriopladeren på brændbare overfalder (f.eks. papir).  

• Batteriet er ikke fuldt opladet ved første brug. Det skal genoplades i 2-3 timer før første brug.  

• Den normale opladningstid er 2-3 timer. Lad ikke batteriet oplade for længe, da det kan beskadige 
batteriet. 

• Batteriets opladningstid er proportional med opladningstilstanden. Hold øje med opladningstiden 
ved hjælp af LED-indikatoren (rød indikator betyder under opladning; grøn indikator betyder, at 
batterierne er opladet). 

4.5. Advarsel (resterende risici) 

Brug værktøjet med omtanke for at undgå følgende risici:  

• Snitsår og skæreulykker forårsaget af skarpe kanter 

• Arbejde med redskabet i længere tid eller forkerte positioner kan på længere sigt forårsage 
skader på kroppen. 

 Advarsel! 

Enheden kan udsende elektromagnetiske bølger, som kan forstyrre elektromedicinsk udstyr. Vi 

anbefaler, at du taler med din læge, før du bruger dette værktøj, hvis du benytter elektromedicinsk 

udstyr. 
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 Advarsel! 

Rør ikke ved skæret, når batteriet er sat i værktøjet.  

Hold alle kropsdele på en afstand af mindst 15 cm fra skæret. 

Hold forbipasserende og andre omkringstående personer på en afstand af mindst 1,5 meter fra skæret. 

 Advarsel! 

I situationer med meget intensiv brug kan skæret og håndgrebet blive meget varme. Håndtér saksen 

med forsigtighed, og brug beskyttelseshandsker. 

 

Målinger af støj og vibrationer: 

Lydtrykniveau: <70 dB(A) 

Maks. vibrationer under brug: <2,5 m/s2 

5. Tilsigtet anvendelse 

Værktøjet er udelukkende designet til beskæring af grene. 

Enhver anden brug end den, der er angivet, kan beskadige værktøjet og udgør en potentiel fare. 

Værktøjet er designet at bruges af voksne. Det må ikke bruges i regnvejr eller til at beskære våde planter 

eller buske. 

Producenten er ikke ansvarlig for skader, som skyldes manglende overholdelse af instruktionerne i 

denne brugsanvisning. 

 

 
Kontrollér, at skæret er skarpt, før værktøjet bruges. Skader forårsaget af et sløvt skær er ikke dækket af 

garantien. 

6. Beskrivelse af funktionen 

Værktøjet er fremstillet i SK5-højstyrkestål. Holdbare skær og letvægtsdesign gør det nemt at bruge 

redskabet med en hånd. Det er muligt at nærme skæret tæt til grenene, som skal klippes. Skæret er 

progressivt, og beskadiger ikke planten. 

I tilfælde af fare eller funktionsfejl skal udløseren slippes. Dermed åbner skæret sig helt for at undgå 

skader eller ulykker. 
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7. Oversigt over redskabet 

1) Bevægeligt skær 

2) Fast skær  

3) Skærbeskyttelse 

4) Udløser 

5) Håndgreb 

6) Afbryder 

7) Display 

8) Batteri 

9) Batterioplader 
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8. Liste over komponenter 

Åbn forsigtigt emballagen, og kontrollér, at alle følgende dele medfølger: 

- Elektronisk saks 
- 2 batterier 
- Batterioplader 

- Værktøjsæske 
- Brugsanvisning 
- Garantibevis 

8.1. Display 

 
 

Beskrivelse af displayet 

Nr. Beskrivelse Type Funktioner Displaytype 

1 Batteri 

 

Procentandel batteriladning 1-100 

2 Fejlindikator 
 

1、 Det 
elektroniske 
styresystem fungerer 
normalt, når 
bogstabet C vises. 

2、 I tilfælde af en 
fejl i det elektroniske 
styresystem vises 
bogstavet E. 

 

3 Delvist antal 
klip 

 

Tæller antallet af klip udført 
efter hver tænding. 

 

4 Samlet antal 
klip 

 

Husk vedligeholdelse, når ca. 
500.000 klip er nået. 

 

 

Når indikatoren viser bogstavet E, så vises det delvise antal klip efter fejlkoden. 
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Vist kode Beskrivelse 

1 Software fejbehæftet 

2  

3 Det elektroniske printkort er 
beskadiget 

4 Gearet er blokeret 

5 Underspænding 

6 Overspænding 

7 Overstrøm 

8  

9 Batteriet er afladet 

10 Motoren er beskadiget 

11 Fejl i skærets sensor 

9. Tekniske specifikationer 

Elektronisk beskæringssaks 

1 Maks. overklipningsmål 25mm (friske grene) 

15mm (tørre grene) 

2 Nominel spænding DC 14,4 V  

3 Nominel effekt 150 W 

4 Mærkestrøm 10,4 A 

5 Maks. strøm ≥45A 

6 Kapslingsklasse Ⅱ 

7 Vægt 0,70 kg 

Batteri (litiumioner) 

1 Rumindhold 2,5 Ah 

2 Spænding 14.4V 

3 Funktionsvarighed 4 timer* 

4 Batteriet vægt 0.25kg 

Batterioplader 

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

2 Udgangsspænding DC 16,8 V  

3 Opladningsstrøm 1.0A 

4 Kapslingsklasse Ⅱ 

5 Opladningstid 2-3 timer 

* 3.000 overskæringer for hver batteriladning – skærediameter fra 15 til 20 mm 
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10. Opladning af batteriet 

 Udsæt aldrig batteriet for ekstreme forhold som f.eks. høje temperaturer eller slag. Udsivende 

batterivæske kan forårsage skader.    

  Fjern batteriet fra værktøjet, for det oplades. 

 Kontrollér, at batteriet er tørt og rent, før opladningen startes. 

• Kontrollér, at batteriet er fuldt opladet, før det bruges første gang. 

• Batteriet er ikke fuldt opladet ved købet. Det skal oplades 2-3 timer, før det bruges første gang.  

• Kontrollér den resterende batteriladning, før batteriet oplades. 

• Batteriet skal udskiftes, hvis batteriladningens varighed bliver utilstrækkelig. Brug kun de 
originale batterier, som leveres af producenten. 

 

• Overhold anvisningerne for sikkerhed og miljøbeskyttelse under alle faser. 
 

10.1. Genopladningsprocedure 

• Genoplad batteriet indendørs ved en temperatur på mellem +10 °C og 22 °C.  

• Batteriopladeren med tre udgange gør det muligt at genoplade de tre medfølgende batterier 
samtidig. 

• Kontrollér, at batteriopladerens og batteriets specifikationer stemmer overens, før opladningen 
startes. 

• Den røde LED-indikator på batteriopladeren angiver, at batteriet er under opladning. Grøn LED-
indikator angiver, at batteriet er fuldt opladet. Den normale opladningstid er cirka 2-3 timer. Lad ikke 
batterierne oplade for længe, da det kan beskadige dem. 

• Opladningstiden er proportional med opladningstilstanden. Hold øje med opladningstiden ved hjælp 
af LED-indikatoren (rød indikator betyder under opladning; grøn indikator betyder, at batterierne er 
opladet). 

• Fjern batterierne fra opladeren, når opladningen er afsluttet. 

• Sørg for, at batteriet oplades mindst hver 3. måned, når bindemaskinen ikke er i brug. Læg ikke 
bindemaskinen bort til opbevaring med batteriet indsat.  

11. Driftsmiljø 

• Hold altid den omgivende temperatur på mellem 10°C og 22°C under opladningen og på 0°C og 45°C 
under brugen. 

• Hold værktøjets temperatur på mellem 0°C og 60°C under brugen.  

• Brug ikke beskæringssaksen i en eksplosiv atmosfære eller i nærheden af brændbare materialer eller 
væsker. 

• Brug ikke beskæringssaksen i regnvejr eller på våde grene. 
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12. Samling af maskinen 

Kontrollér, at beskæringssaksen og batterierne er rene og tørre. Sæt derefter batteriet i batterirummet i 

saksen. 

 

13. Før arbejdet indledes 

 Tag handsker og passende beklædning på, før arbejdet med beskæringssaksen begyndes. 

Kontrollér værktøjet, før arbejdet startes. Kontrollér, at hovedafbryderen fungerer korrekt. 

Saksen skal stoppe, når udløseren slippes. Brug ikke beskæringssaksen, hvis 

afbryderkontakten ikke fungerer korrekt. Kontrollér, at batterispændingen svarer til 

værktøjsspændingen. 

 Det kan tage lidt tid, før skæret står stille, efter beskæringsaksen slukkes. Rør ikke ved 

skæret, mens det er i bevægelse, for at undgå faren for tilskadekomst.   

 

· Tryk på tændingsknappen. Tryk to gange på udløseren hurtigt efter hinanden efter lydsignalet for at 
åbne skæret.  

· Overskrid ikke skæredimensionerne for at beskytte saksen og batteriet mod mulige skader. Klip ikke 
grene, som er større end dem, der er angivet i de tekniske specifikationer. 

· Slip udløseren, hvis skæret er blokeret. Skæret vil automatisk vende tilbage til den maksimale 
åbningsposition. 

·  
Advarsel: Tving ikke skæret sidelæns for ikke at beskadige skæret.  

Kontrollér hyppigheden af brugen af saksen for at sikre, at den bruges under korrekte forhold. 
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14. Brug af beskæringssaksen  

 Brug passende arbejdsbeklædning og 

sikkerhedssko med skridsikre såler. 

 Brug beskyttelseshandsker 

 Brug beskyttelsesbriller 

 Fare for overklipning og alvorlig 

tilskadekomst 

 Advarsel! 

I situationer med meget intensiv brug kan skæret og håndgrebet blive meget varme. Håndtér saksen 

med forsigtighed, og brug beskyttelseshandsker. 

 

• Beskær grenene ved at placere skæret på grenen, som skal klippes, og tryk på udløseren.  

• Når beskæringssaksen bruges, skal den anden hånd og enhver anden kropsdel holdes mindst 15 cm 
fra skæret. 

• Hold forbipasserende og andre omkringstående personer på en afstand af mindst 1,5 meter fra 
skæret. 

• Skæret kan tage skade, og saksen kan blokeres, hvis man forsøger at klippe for store grene. 

• Bevæg ikke saksen under skærefasen. Det kan være farligt. 

• Brug ikke redskabet i tilfælde af regn eller i fugtige omgivelser. 

• Hvis beskæringssaksen holder op med at fungere og udsender fire biplyde, så er det tegn på 
beskyttelse mod underspænding. Dette skyldes, at batteriet er afladet. Batteriet skal oplades 
hurtigst muligt. 

• Sluk på kontakten efter brug, og fjern batteriet fra saksen. 

• Hvis beskæringssaksen ikke bruges i 10 minutter, så slukker den automatisk. 
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 Advarsel: Hvis beskæringen er vanskelig, er det nødvendigt at kontrollere batteriladningen. 

Kontrollér også, at skæret er skarpt. 

14.1. Beskæringsmåder 

Beskæringssaksen PV295 har to skæretilstande: 
Ikke-progressiv skæring 
Progressiv skæring 
 
IKKE-PROGRESSIV SKÆRING 
Når beskæringssaksen tændes, er ikke-progressiv skæring valgt som standardindstilling. Det vil sige, at 
når udløseren aktiveres, så udfører skæret skærebevægelsen, og når udløseren slippes, så åbner saksen. 
 
PROGRESSIV SKÆRING 
Skæretilstanden skiftes ved at holde udløseren inde i to sekunder, indtil saksen udsender et lydsignal 
som tegn på, at skæretilstanden er skiftet fra standard til progressiv. 
I den progressive skæring bevæger skæret sig proportionalt med, hvor dybt udløseren aktiveres. Det vil 
sige, at hvis udløseren aktiveres til halvdelen af dens bevægelsesområde, så flytter skæret sig 
progressivt til halvdelen af saksens åbning.  

14.2. Ændring af åbningen (kun i progressiv skæretilstand) 

Beskæringssaksen PV295 er udstyret med et hukommelsessystem til ændring af skærets åbning. 

Det vil sige, at det er muligt at justere åbningen afhængigt af den ønskede diameter. 

I den progressive skæretilstand: Aktivér udløseren, indtil skæret er i den ønskede 

position, og hold udløseren i denne position i et sekund. Et lydsignal angiver, 

at den pågældende åbningsdiameter er blevet gemt. 

Tryk kort på udløseren to gange hurtigt efter hinanden for at aktivere beskæringssaksen. Et lydsignal 

udsendes som bekræftelse. 

Det er muligt at vende tilbage til den maksimale åbning ved at holde udløseren nede, indtil 

to lydsignaler udsendes: først et enkelt, og derefter tre i rækkefølge. Dette angiver, at åbningen i 

hukommelsen er blevet slettet. 

15. Rengøring og vedligeholdelse 

 Værktøj, som kræver reparation, skal bringes til et servicecenter. Kun brugen af originale 

reservedele gør værktøjet sikkert i brug og sørger for korrekt funktion. 
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 Fjern batteriet fra værktøjet før kontroller, vedligeholdelse, reparation eller rengøring for at undgå 

faren for utilsigtet aktivering af værktøjet. 

 Advarsel! 

I situationer med meget intensiv brug kan skæret og håndgrebet blive meget varme. Håndtér saksen 

med forsigtighed, og brug beskyttelseshandsker. 

 Tag beskyttelseshandsker på, før skæret håndteres.  

Hyppige kontroller af værktøjet gør det sikkert og pålideligt i brug. 

• Sprøjt ikke vand på værktøjet, og sænk det ikke ned i vand. Det kan forårsage kortslutning inde i 
værktøjet. 

• Hold håndgrebet og eventuelle ventilationsåbninger til motoren åbne. Gør værktøjet rent med en 
tør klud. Brug ikke rengøringsmidler for at undgå at beskadige overfladerne. 

• Gør skæret rent efter hver brug. Beskyt det med olie eller beskyttende spray. 

• Efter en brug på otte timer, skal udløserens afskærmning åbnes og renses for trærester og andre 
urenheder. 

15.1. Slibning 

• Slibning er meget vigtigt for at holde skæret i god arbejdstilstand og sikre dets lange levetid. 

• Værktøjet leveres med tilbehør til slibning.  

• Kontrollér altid skæret tilstand, før arbejdet påbegyndes. Slibningsfrekvensen skal tilpasses den type 
træ, der beskæres (diameter og hårdhed) og hyppigheden af brugen. Skæret skal kontrolleres 
hyppigt ved arbejdet start for at bestemme, hvilken slibefrekvens der er passende (kontrollér hver 
15 minutters arbejde for at bestemme, hvor ofte saksen skal slibes). 

• Justér det bevægelige skærs slør for at sikre, at snittet er rent og præcist. Afstanden mellem de to 
skær skal kontrolleres regelmæssigt, da friktion slider på skæret i kontaktpunkterne. Møtrikken er 
designet, så dens position kan låses med en klemme, der muliggør justeringer efter behov. 

• Skærets slør er korrekt justeret ved ca. 0,03 mm. Dette gøres ved at løsne den centrale møtrik og 
dreje den med urets retning for at reducere sløret eller mod urets retning for at øge sløret. Efter 
justeringen blokeres møtrikken i position, og den centrale skrue spændes fast ved at dreje den mod 
urets retning. 

15.2. Smøring af skæret 

Skæret skal smøres hver 2-3 arbejdsdage for at sikre værktøjets korrekte funktion og undgå, at skærene 

sætter sig fast. 

• Åbn beskæringssaksens skær. 

• Sluk for værktøjet, og fjern batteriet. 

• Smør både det bevægelige og det faste skær (se illustrationen herunder). 

• Sæt batteriet tilbage i værktøjet. 



17 
 

• Tænd for beskæringssaksen, og aktivér udløseren et par gange for at fordele fedtet mellem 

skærene. 

• Gør skærene rent for overskydende fedt. 
 

 

 

15.3. Afmontering og smøring 

Generel vedligeholdelse, rengøring, smøring og udskiftning af skær kræver, at beskæringssaksen 

afmonteres og genmonteres. 

Dækslet er fastgjort til beskæringssaksen med to skruer. Justeringsmøtrikken er fastgjort med en central 

låseskrue. 

Når dækslet, den centrale låseskrue, justeringsmøtrikken, lejet og sekskantbolten er fjernet, er det 

muligt at få adgang til at vedligeholde, rengøre, smøre og udskift skærene, når det er nødvendigt.   

Smøring af gear anbefales hver 3-4 arbejdsdage for at sikre værktøjets korrekte funktion. 

 

 
 

A. Fjern M5-unbrakoskruen ved at dreje den 
med uret som vist. 

B. Fjern møtrikken ved at dreje den mod uret som 
vist, og fjern det flade rulleleje. 

A B 
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A. Fjern unbrakoskruen ved at dreje den mod 
uret som vist. 

D. Drej mod urets retning som vist i figuren, og 
fjern M3-skruen fra afdækningen. 

  

E. Fjern afdækningen i den retning, som er vist i 
figuren, og fjern skæret. 

F. Fjern rester af snavs som vist i figuren, og smør 
skæret. 

  

G. Følg den retning, som er vist i figuren, sæt 
det bevægelige skær på plads, og luk dækslet. 

H. Skrue M3-unbrakoskruen fast som vist i 
figuren. 

C D 

E F 

G H 
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A. Sæt den indvendige unbrakoskrue i ved at 
dreje den med uret som vist. 

L. Placer det flade rulleleje som vist, og skrue 
holdemøtrikken fast. 

  

M. Skru M5-unbrakoskruen fast mod urets 
retning som vist. 

N. Reducer friktionen mellem de to skær ved at 
tilføre smøreolie som vist i figuren. 

 

 

15.4. Kalibrering 

Ved udskiftning af motor eller transmission er det nødvendigt at kalibrere beskæringssaksen igen. 

 

Kalibrering udføres som vist i de følgende trin: 

1) Fjern det øvre og det nedre skær. 

2) Indsæt batteriet. 

3) Tryk på udløseren, og hold den trykket. Tænd for redskabet på afbryderkontakten. 

4) Hold udløseren nede i mere end 10 sekunder. 

5) Slip udløseren, når du kan høre motoren dreje. 

6) Den elektriske motor drejer under kalibreringen. Når motoren standser, er kalibreringen 

gennemført. 

7) Genmonter skæret som beskrevet i afsnit 15.3. 

 

I 

 

L 

 

 

M N 
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16. Opbevaring 

Det vigtigste at huske, før saksen lægges til opbevaring, er litium-ion-batterierne. Batterierne skal være 

fuldt opladte. 

Opbevaring af det ikke fuldt opladte batteri i længere tid kan beskadige det og medføre garantiens 

bortfald. 

 

1) Sørg for, at batteriet er fuldt opladet. 

2) Undgå at opbevare værktøjet i meget kolde eller varme omgivelser. 

3) Hvis redskabet ikke benyttes i en længere periode, skal batteriet fjernes før opbevaringen. 

4) Batterier og batterioplader skal opbevares på et sikkert sted for at forhindre, at de udsættes 

for varme, støv eller fugt. 

5) Batterierne skal opbevares i et tørt miljø. 

 

Anbefalede opbevaringstemperaturer: 

 

Mindre end 1 måned -20 °C ~ +60 °C 

Mindre end 6 måneder  -10°C ~ +35°C 

Mere end 6 måneder 0°C ~ +30°C 

 

• Batteriet skal holdes på en afstand af mindst 1,5 m fra brændbare stoffer.  

• Af hensyn til en god vedligeholdelse af batteriet, skal det genoplades helt, før det henlægges til 
opbevaring. Genoplad batteriet mindst en gang hver 4. måned i lange perioder uden brug. 

 
 
 

17. Alarmsignaler 

 

Signal Interval Beskrivelse af indikationen 

1 kort 
1 langt 

0,1 sekunder 
0.3 sekunder 

Tænding 

1 kort 
1 langt 
2 korte 

0,1 sekunder 
0.3 sekunder 

0.05 sekunder 
Slukning 

1 kort 0.1 sekunder 
Når udløseren holdes aktiveret i fire 
sekunder, går værktøjet i standbytilstand 

1 kort 0.1 sekunder 
Skift fra standardindstilling til progressiv 
skæring og omvendt 

1 langt 0,3 sekunder 
Bekræfter åbning af skær i progressiv 
skæretilstand 

1 kort 
3 korte 

0.1 sekunder 
0.05 sekunder 

Genopretter skærets komplette åbning 
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Bemærk: Beskæringssakse, som har udført mere en 100.000, skal kontrolleres og gennemgå en 

komplet vedligeholdelse. Kontakt din lokale forhandler. 

 

18. Bortskaffelse 

• Fjern batteriet fra værktøjet. Bortskaf batteri, værktøj, tilbehør og emballage separat sorteret efter 

type.  

•  Bortskaf ikke værktøjet med det almindelige husholdningsaffald. 

• Aflever værktøjet til en affaldsstation. Dele i metal og plast kan genvindes. Kontakt servicecenteret 

for yderligere oplysninger. 

•  Bortskaf ikke batteriet med det almindelige husholdningsaffald. Batteriet må ikke brændes 

eller nedsænkes i vand. I tilfælde af udtrængende gas eller væsker kan batteriet forårsag skader på 

miljø og sundhed.   

• Aflad batteriet helt, før det bortskaffes. Vi anbefaler, at polerne tildækkes med tape for at forhindre 

kortslutning. Batteriet må ikke åbnes.  

• Bortskaf batterier i overensstemmelse med de lokalt gældende regler. Batteriet skal afleveres til en 

affaldsstation og bortskaffes på en miljøvenlig måde. Kontakt de lokale myndigheder eller vores 

servicecenter for detaljerede oplysninger. 

• Bortskaf de afskårne grene i de specielle affaldscontainere. Bortskaf ikke grenene med det 

almindelige husholdningsaffald. 

•  

19. Reservedele 

Producenten kan levere originale reservedele af høj kvalitet. 

• Batterier 

• Batterioplader 

• Knive 
Kontakt vores servicecenter i tilfælde af behov. 
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20. Garanti 

Garantien løber i 24 måneder for bindemaskiner til privat brug og i 12 måneder for beskæringssakse til 

erhvervsmæssig brug. Garantien dækker mekaniske dele, herunder batteri, oplader, motor og 

drivmekanisme. Garantien bortfalder i følgende tilfælde: 

 

• Forkert brug af værktøjet 

• Manglende vedligeholdelse eller ikke i overensstemmelse med instruktionerne i denne 
brugsanvisning 

• Ændringer ved værktøjet 

• Skader på værktøjet, også hvis de skyldes en fejltagelse 

• Skader på grund af reparationer udført af ukvalificeret personale 

• Force majeure 

• Manglende opladning af batteriet med de påkrævede intervaller 

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

Garantien gælder kun for produkter, som er blevet registreret via vores websted inden for 30 dage efter 

købsdatoen. 

Hvis du ønsker flere oplysninger, bedes du skrive til 
 

info@volpioriginale.it 
 

Aktivér garantien for dit nye elektroværktøj i vores websted: 

 

http://www.volpioriginale.it/garanzia/ 

 

 
 

Køberen skal endvidere genne en kopi af salgsdokumentet (kvittering, faktura) og registreringen af 

garantien. En kopi af disse dokumenter skal leveres til forhandleren eller det autoriserede 

serviceværksted sammen med maskinen, som skal repareres. I mangel af disse dokumenter bortfalder 

garantien for maskinen. 
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21. Fejlfinding 

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 

 

 

Beskæringssaksen 
fungerer ikke 

Batteriet er afladet Genoplad batteriet 

Batteriet er ikke tilsluttet Tilslut batteriet 

Afbryderen fungerer ikke Bring redskabet til en 
servicecenter 

 

Intermitterende drift 

Løse indvendige forbindelser   

Bring redskabet til en 
servicecenter 

Afbryderen fungerer ikke 

 

 

Varmt skær 

Sløvt skær Lad skæret slibe eller udskifte 

Skæret er defekt Lad skæret slibe eller udskifte 

For lidt smøring, som resulterer i 
overdreven friktion 

Smør skæret 

 

 

 

Dårlig skæreflade 

Ingen smøring, overdreven friktion Smør skæret 

Snavset skær Rengør skæret 

Sløvt skær Lad skæret slibe eller udskifte 

Dårligt skæreresultat. Læs omhyggeligt instruktionerne 

Batteriet er ikke fuldt opladet.  Genoplad batteriet 

  

  

 

Batteriet oplader ikke Den 
røde indikatorlampe på 

batteriopladeren er tændt 

Batteriet er ikke korrekt placeret i 
batteriopladeren 

Sæt batteriet korrekt i.  

Batteriopladeren er ikke korrekt 
tilsluttet til stikkontakten 

Tilslut batteriopladeren korrekt 

Batteripolerne er snavserede Rengør polerne 

Batteriet er beskadiget Udskift batteriet 

Batteriopladeren er beskadiget Udskift batteriopladeren 
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22. Overensstemmelseserklæring 

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING  Oversættelse af den originale tekst 

 

 
 

 

 

Davide e Luigi Volpi S.p.A. 

Via San Rocco, 10 – 46040 Casalromano (MN) Italy 

www.volpioriginale.it  -  info@volpioriginale.it 

 

 
YLBPV295DK_0-Libretto d’uso Danese 

Firmaet 

Davide e Luigi Volpi S.p.A. 
Via San Rocco, 10 – 46040 Casalromano (MN) ITALIEN 

 

ERKLÆRER, AT MASKINEN 
 

Betegnelse: Elektrisk batteridrevet beskæringssaks 

Type: Model Kamikaze-Volpi 

Model: PV295 
 

ER I OVERENSSTEMMELSE MED FØLGENDE EUROPÆISKE DIREKTIVER: 

DIREKTIV 2006/42/EF  Maskindirektivet 
DIREKTIV 2014/30/EU  Elektromagnetisk kompatibilitet 

DIREKTIV 2014/35/EU  Lavspændingsdirektivet 
 

Henvisning til de relevante anvendte harmoniserede standarder eller andre tekniske specifikationer i 
henhold til overensstemmelseserklæringen: 

 

UNI EN ISO 12100:2010 EN 60745-1:2009 

EN 55014-1:2017 EN 60335-1:2012 

EN 55014-2:2015 EN 60335-2-29:2004 

EN 61000-3-2:2014 EN 62233:2008 

EN 61000-3-3:2013 EN 62133:2013 
 

Personen, som er bemyndiget til oprette det tekniske dossier: 

Navn: Davide e Luigi Volpi S.p.A. 

Adresse: Via San Rocco 10 – 46040 Casalromano (MN) Italien 
 

Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens eneansvar. 
 

 
Casalromano, den 10. september 2020     Den retlige repræsentant 

         Eligio Volpi 

DK 


