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Kundeservice og brugerrådgivning
www.bosch-garden.com
Det 10-cifrede typenummer på haveværktøjets typeskilt skal 
altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller 
oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Transport
De indeholdte Li-Ion-akkuer overholder bestemmelserne om 
farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren på of-
fentlig vej uden yderligere pålæg.
Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal særlige krav vedr. emballage og mærkning 
overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, før 
forsendelsesstykket forberedes.

Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilklæb åbne 
kontakter og indpak akkuen på en sådan måde, at den ikke 
kan bevæge sig i emballagen.
Følg venligst også eventuelle, videreførende, nationale for-
skrifter.

Bortskaffelse
Smid ikke haveværktøj, ladeaggregater og akkuer/batterier 
ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:

Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU 
skal affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE) og iht. det europæiske direktiv 
2006/66/EF skal defekte eller opbrugte ak-
kuer/batterier indsamles separat og genbru-
ges iht. gældende miljøforskrifter.

Akkuer/batterier:
Li-Ion:
Følg venligst henvisninger i afsnit „Trans-
port“.

Ret til ændringer forbeholdes.

Svenska

Säkerhetsanvisningar

Förklaring till bildsymbolerna
Läs noga igenom bruksanvisningen.

Använd inte trädgårdsredskapet i regn och utsätt 
det inte heller för regn.

Ta bort batterierna innan inställnings- eller rengö-
ringsarbeten utförs på trädgårdsredskapet eller 
när trädgårdsredskapet är utan uppsikt en längre 
tid.

Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg
Läs noga igenom alla säkerhetsanvis-
ningar och instruktioner. Fel som uppstår 

till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna 
inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga person-
skador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till nätdrivna 
elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg 
(sladdlösa).

Arbetsplatssäkerhet
Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på 
arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till 
olyckor.
Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning 
med brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktygen 
alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
Håll under arbetet med elverktyget barn och obehöriga 
personer på betryggande avstånd. Om du störs av obe-
höriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.

Elektrisk säkerhet
Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget. 
Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte 
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade 
elverktyg. Oförändrade stickproppar och passande vägg-
uttag reducerar risken för elstöt.
Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör, 
värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större 
risk för elstöt om din kropp är jordad.
Skydda elverktyget mot regn och väta. Tränger vatten in 
i ett elverktyg ökar risken för elstöt.
Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att 
bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att 
dra stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden på 
avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga 
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar 
risken för elstöt.

VARNING
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När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd 
endast förlängningssladdar som är avsedda för utom-
husbruk. Om en lämplig förlängningssladd för utomhus-
bruk används minskar risken för elstöt.
Använd ett felströmsskydd om det inte är möjligt att 
undvika elverktygets användning i fuktig miljö. Fel-
strömsskyddet minskar risken för elstöt.

Personsäkerhet
Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd 
elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyg när du 
är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller 
mediciner. Under användning av elverktyg kan även en 
kort ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglas-
ögon. Användning av personlig skyddsutrustning som 
t.ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skydds-
hjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ 
och användning risken för kroppsskada.
Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att 
elverktyget är frånkopplat innan du ansluter stickprop-
pen till vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batte-
riet, tar upp eller bär elverktyget. Om du bär elverktyget 
med fingret på strömställaren eller ansluter påkopplat 
elverktyg till nätströmmen kan olycka uppstå.
Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan 
du kopplar på elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en 
roterande komponent kan medföra kroppsskada.
Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du står 
stadigt och håller balansen. I detta fall kan du lättare kon-
trollera elverktyget i oväntade situationer.
Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande klä-
der eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna 
på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, 
långt hår och smycken kan dras in av roterande delar.
När elverktyg används med dammutsugnings- och -upp-
samlingsutrustning, se till att dessa är rätt monterade 
och används på korrekt sätt. Användning av damm-
utsugning minskar de risker damm orsakar.

Korrekt användning och hantering av elverktyg
Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt 
arbete avsett elverktyg. Med ett lämpligt elverktyg kan 
du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre 
användas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är 
farligt och måste repareras.
Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort bat-
teriet innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut 
eller elverktyget lagras. Denna skyddsåtgärd förhindrar 
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt elverkty-
get inte användas av personer som inte är förtrogna 
med dess användning eller inte läst denna anvisning. 
Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer.
Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga 
komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att kom-
ponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan 

leda till att elverktygets funktioner påverkas menligt. 
Låt skadade delar repareras innan elverktyget tas i 
bruk. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
Håll skärverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta 
skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm 
och går lättare att styra.
Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. 
enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren 
och arbetsmomenten. Om elverktyget används på ett sätt 
som det inte är avsett för kan farliga situationer uppstå.

Omsorgsfull hantering och användning av sladd-
lösa elverktyg

Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren 
rekommenderat. Om en laddare som är avsedd för en viss 
typ av batterier används för andra batterityper finns risk 
för brand.
Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt 
elverktyg. Används andra batterier finns risk för kropps-
skada och brand.
Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små 
metallföremål på avstånd från reservbatterier för att 
undvika en bygling av kontakterna. En kortslutning av 
batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
Om batteriet används på fel sätt finns risk för att 
vätska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med väts-
kan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om 
vätska kommer i kontakt med ögonen uppsök dess-
utom läkare. Batterivätskan kan medföra hudirritation 
och brännskada.

Service
Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverk-
tyget och endast med originalreservdelar. Detta garan-
terar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

Säkerhetsanvisningar för häcksaxar
Håll knivarna på avstånd från kroppen. Försök inte ta 
bort klippt material eller hålla i material som ska klip-
pas när kniven är inkopplad. Ta på frånslaget träd-
gårdsredskap bort klippt material som kommit i kläm. 
Under användning av häcksaxen kan även en kort oupp-
märksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
Bär häcksaxen i handtaget med stillastående kniv. För 
transport och lagring av häcksaxen ska skyddet vara 
påsatt. En omsorgsfull hantering av trädgårdsredskapet 
minskar risken för kroppsskada som kniv kan orsaka.
Håll tag i elverktyget endast på isolerade greppytor då 
risk finns att knivarna kommer i kontakt med dolda 
strömledningar. Knivens kontakt med en spänningsfö-
rande ledning kan sätta redskapets metalldelar under 
spänning och leda till elstöt.
Kontrollera att alla skyddsanordningar och handtag är 
monterade innan elverktyget används. Använd aldrig 
ett ofullständigt monterat redskap eller ett redskap som på 
otillåtet sätt modifierats.
Smörj knivsvärdet med servicespray innan du använ-
der trädgårdsredskapet.

OBJ_BUCH-2506-001.book  Page 70  Wednesday, October 7, 2015  10:02 AM



 Svenska | 71

Bosch Power Tools F 016 L81 238 | (7.10.15)

Extra säkerhetsanvisningar
Elverktyget får inte användas av person (inklusive barn) 
med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga 
och/eller som saknar den erfarenhet och kunskap som 
krävs för hantering. Undantag görs om personen överva-
kas av en ansvarig person som kan undervisa i verktygets 
användning.
Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med 
verktyget.
Håll i elverktyget med båda händerna under arbetet 
och se till att du står stadigt. Elverktyget kan styras säk-
rare med två händer.
Vänta tills elverktyget stannat helt innan du lägger bort 
det. 
När trädgårdsredskapet används får inga andra personer 
eller djur uppehålla sig inom en omkrets på 3 m. Operatö-
ren ansvarar för främmande person.
Grip aldrig tag i häcksaxens knivsvärd.
Häcksaxen får aldrig användas av barn eller personer som 
inte är förtrogna med bruksanvisningarna. Nationella före-
skrifter begränsar eventuellt tillåten ålder för användning.
Använd aldrig häcksaxen när personer, speciellt då barn 
eller husdjur, uppehåller sig i närheten.
Användaren eller ägaren ansvarar för olyckor och skador 
som drabbar andra människor eller deras egendom.
Du får inte använda häcksaxen barfota eller med öppna 
sandaler. Använd alltid kraftiga skor och långa byxor. Vi 
rekommenderar att använda kraftiga handskar, halkfria 
skor och skyddsglasögon. Bär inte vida kläder eller 
smycken som kan dras in av rörliga delar.
Innan du startar granska noga häcken och plocka bort stål-
trådar och andra främmande föremål.
Kontrollera innan arbetet påbörjas att knivarna, knivskru-
varna och andra komponenter i knivverket inte är slitna 
eller skadade. Arbeta aldrig med skadat eller kraftigt ned-
slitet knivverk.
Gör dig förtrogen med häcksaxens hantering för att i nöd-
fall genast kunna stoppa den.
Använd häcksaxen endast i dagsljus eller vid god belys-
ning.
Häcksaxen får aldrig användas med defekt eller omonterad 
skyddsanordning.
Kontrollera före användning av häcksaxen att alla medleve-
rerade handtag och all skyddsutrustning monterats. 
Använd aldrig en ofullständigt monterad häcksax eller en 
häcksax som på otillåtet sätt modifierats.
Håll aldrig tag i häcksaxens skyddsanordning.
När du använder häcksaxen bör du se till att du står stadigt 
och håller balansen och speciellt då om du står på trapp-
steg eller stege.
Var medveten om omgivningen och var beredd på faromo-
ment som du eventuellt inte kan höra under klippning av 
häcken.
Granska att alla muttrar, bultar och skruvar sitter stadigt 
fast, detta garanterar att häcksaxens tillförlitlighet upp-
rätthålls.

Förvara häcksaxen på ett torrt och högt beläget ställe eller 
på en avstängd plats och utom räckhåll för barn.
Av säkerhetsskäl ska slitna eller skadade delar bytas ut.
Försök inte reparera trädgårdsredskapet om du inte har 
den utbildning som krävs för arbetet.
Kontrollera att reservdelarna är av Bosch-fabrikat.

Anvisningar för korrekt hantering av batteri-
modulen

Kontrollera att trädgårdsredskapet är frånkopplat 
innan batteriet sätts in. Sätt inte in batteriet i ett inkopp-
lat trädgårdsredskap detta kan leda till olyckor.
Använd endast Bosch batterier som är avsedda för 
trädgårdsredskapet. Om andra batterier används, finns 
risk för kroppsskada och brand.
Öppna inte batteriet. Detta kan leda till kortslutning.

Skydda batteriet mot hög värme som t. ex. 
längre solbestrålning, eld, vatten och fukt. 
Explosionsrisk föreligger.

I skadat eller felanvänt batteri kan ångor uppstå. Tillför 
friskluft och uppsök läkare vid åkommor. Ångorna kan 
leda till irritation i andningsvägarna.
Använd batteriet endast för produkter från Bosch. På 
så sätt skyddas batteriet mot farlig överbelastning.
Batteriet kan skadas av vassa föremål som t. ex. spikar 
eller skruvmejslar eller på grund av yttre påverkan. En 
intern kortslutning kan uppstå och rök, explosion eller 
överhettning kan förekomma hos batteriet.
Kortslut inte batterimodulen. Explosionsrisk föreligger.
Skydda batterimodulen mot fukt och vatten.
Batterimodulen får endast lagras inom ett temperaturom-
råde mellan –20 °C och 50 °C. Låt därför inte batterimo-
dulen t. ex. på sommaren ligga kvar i bilen.
Rengör vid tillfälle batterimodulens ventilationsöppningar 
med en mjuk, ren och torr pensel.

Säkerhetsanvisningar för laddare
Läs noga igenom alla säker-
hetsanvisningar och 
instruktioner. Fel som upp-
står till följd av att säkerhets-

anvisningarna och instruktionerna inte 
följts kan orsaka elstöt, brand och/eller 
allvarliga personskador.
Ta väl vara på säkerhetsanvisning-
arna.
Använd laddaren endast om du är för-
trogen med dess funktioner och utan 
inskränkning behärskar hanteringen 
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eller om du fått de anvisningar för 
manövrering som krävs.
Denna laddare är inte avsedd för 
användning av barn eller personer 
med begränsad fysisk, sensorisk 
eller mental förmåga eller med 
bristande kunskap och erfarenhet. 
Denna laddare får användas av 
barn från 8 år och personer med 
begränsad fysisk, sensorisk eller 
mental förmåga eller med bris-
tande kunskap och erfarenhet om 
de övervakas av en person som 
ansvarar för deras säkerhet, eller 
som instruerar dem i säker hante-
ring av laddaren och gör att de för-
står riskerna. I annat fall föreligger 
fara för felanvändning och skador.
Håll barn under uppsikt vid 
användning, rengöring och under-
håll. På så sätt säkerställs att barn 
inte leker med laddaren.
Ladda bara uppladdningsbara 
Bosch li-jon-batterier från en kapa-
citet på 1,5 Ah (från 5 battericel-
ler). Batterispänningen måste 
passa till laddarens spänning. 
Ladda inga engångsbatterier. 
Annars föreligger brand- och explo-
sionsrisk.

Skydda laddaren mot regn och väta. Tränger 
vatten in i laddaren ökar risken för elektrisk stöt.

Ladda endast lithiumjonbatterier från Bosch. Batteri-
spänningen måste passa till laddarens spänning. 
Annars föreligger brand- och explosionsrisk.
Håll laddaren ren. Förorening kan leda till elektrisk stöt.
Kontrollera laddare, kabel och stickkontakt före varje 
användning. En skadad laddare får inte användas. Du 
får själv aldrig öppna laddaren, låt den repareras av 
kvalificerad fackman och endast med originalreserv-
delar. Skadade laddare, ledningar eller stickkontakter 
ökar risken för elektrisk stöt.
Använd inte laddaren på lättantändligt underlag (t. ex. 
papper, textilier mm) resp. i brännbar omgivning. 

Vid laddningen värms laddaren upp vilket kan medföra 
brandrisk.
Täck inte över laddarens ventilationsöppningar. Ladda-
ren kan i annat fall överhettas och fungerar då inte längre 
korrekt.

Service
Ta bort batterierna innan inställnings- eller rengörings-
arbeten utförs på trädgårdsredskapet eller när träd-
gårdsredskapet är utan uppsikt en längre tid.Använd 
alltid trädgårdshandskar när åtgärder krävs i närheten av 
skarpa knivar.
Kontrollera trädgårdsredskapet och byt av säkerhetsskäl 
ut förslitna och skadade delar.
Smörj knivsvärdet med servicespray innan trädgårdsred-
skapet lagras.
Granska att alla muttrar, bultar och skruvar sitter stadigt 
fast; detta garanterar att trädgårdsredskapets tillförlitlig-
het upprätthålls.
Kontrollera att reservdelarna är av Bosch-fabrikat.
Smörj knivsvärdet med servicespray innan du använ-
der trädgårdsredskapet.

Symboler
Symbolerna nedan är viktiga för att kunna läsa och förstå 
bruksanvisningen. Lägg symbolerna och deras betydelse på 
minnet. Korrekt tolkning av symbolerna bidrar till bättre och 
säkrare användning av trädgårdsredskapet.

Ändamålsenlig användning
Trädgårdsredskapet är avsett för klippning och formning av 
häckar och buskar i trädgårdar.

Symbol Betydelse

Rörelseriktning

Reaktionsriktning

Bär skyddshandskar

Vikt

Inkoppling

Urkoppling

Tillåten hantering

Förbjuden handling

Tillbehör/reservdelar
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Tekniska data

Buller-/vibrationsdata
Bullernivåvärde förmedlas enligt EN 60745-2-15.
Redskapets A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall: Ljudtryck-
snivå 71 dB(A); ljudeffektnivå 91 dB(A). Onoggrannhet 
K=1 dB.
Använd hörselskydd!
Totala vibrationsemissionsvärden ah (vektorsumma ur tre 
riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt 
EN 60745-2-15:
ah =2,5 m/s2, K=1,5 m/s2.
Mätningen av den vibrationsnivå som anges i denna anvisning 
har utförts enligt en mätmetod som är standardiserad i 
EN 60745 och kan användas vid jämförelse av olika elverk-
tyg. Mätmetoden är även lämplig för preliminär bedömning av 
vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga 
användningen av elverktyget. Om däremot elverktyget 
används för andra ändamål, med olika tillbehör, med andra 
insatsverktyg eller inte underhållits ordentligt kan vibrations-
nivån avvika. Härvid kan vibrationsbelastningen under 
arbetsperioden öka betydligt.
För en exakt bedömning av vibrationsbelastningen bör även 
de tider beaktas när elverktyget är frånkopplat eller är igång, 
men inte används. Detta reducerar tydligt vibrationsbelast-
ningen för den totala arbetsperioden.
Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören 
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhåll av elverktyget 
och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation 
av arbetsförloppen.

Sladdlös häcksax AHS 48-20 LI AHS 50-20 LI AHS 53-20 LI AHS 55-20 LI
Produktnummer 3 600 H49 F.. 3 600 H49 F.. 3 600 H49 G.. 3 600 H49 G..

Slagfrekvens på tomgång min-1 2600 2600 2600 2600

Svärdlängd mm 480 500 530 550

Knivavstånd mm 20 20 20 20

Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 2,5 2,5 2,6 2,6

Serienummer För serienummer   se (typskylt) på trädgårdsredskapet

Batteri Li-jon Li-jon Li-jon Li-jon

Produktnummer
– 1,5 Ah
– 2,0 Ah
– 2,5 Ah

2 607 336 207
2 607 336 921
2 607 337 199

2 607 336 207
2 607 336 921
2 607 337 199

2 607 336 207
2 607 336 921
2 607 337 199

2 607 336 207
2 607 336 921
2 607 337 199

Märkspänning V= 18 18 18 18

Kapacitet
– 2 607 336 207
– 2 607 336 921
– 2 607 337 199

Ah
Ah
Ah

1,5
2,0
2,5

1,5
2,0
2,5

1,5
2,0
2,5

1,5
2,0
2,5

Antal battericeller
– 2 607 336 207
– 2 607 336 921
– 2 607 337 199

5
5
5

5
5
5

5
5
5

5
5
5

Laddare AL 1830 CV AL 1830 CV AL 1830 CV AL 1830 CV

Produktnummer EU
UK
AU

2 607 225 965
2 607 225 967
2 607 225 969

2 607 225 965
2 607 225 967
2 607 225 969

2 607 225 965
2 607 225 967
2 607 225 969

2 607 225 965
2 607 225 967
2 607 225 969

Laddningsström A 3,0 3,0 3,0 3,0

Tillåtet temperaturområde för 
laddning °C 0– 45 0– 45 0– 45 0– 45

Laddningstid (batteriet urladdat)
– 1,5 Ah
– 2,0 Ah
– 2,5 Ah

min
min
min

33
45
60

33
45
60

33
45
60

33
45
60

Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,4 0,4 0,4 0,4

Skyddsklass  / II  / II  / II  / II

OBJ_BUCH-2506-001.book  Page 73  Wednesday, October 7, 2015  10:02 AM



74 | Svenska 

F 016 L81 238 | (7.10.15) Bosch Power Tools

Försäkran om 
överensstämmelse
Vi försäkrar under exklusivt ansvar att produkten som 
beskrivs i ”Tekniska data” överensstämmer med alla bestäm-
melser i direktiven till 19 april 2016: 2006/95/EG, från 20 
april 2016: 2014/35/EU, 2011/65/EU, till 19 april 2016: 
2004/108/EG, från 20 april 2016: 2014/30/EU, 
2006/42/EG, 2000/14/EG samt deras ändringar och med 
följande standard: EN 60745-1, EN 60745-2-15 (Sladdlöst 
eldon), EN 60335-1, EN 60335-2-29 (batteriladdare).
2000/14/EG: Garanterad ljudeffektnivå 92 dB(A). Bedöm-
ningsmetod för överensstämmelse enligt bilaga V.
Produktkategori: 25
Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG, 
2000/14/EG) fås från:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-PA2,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 07.10.2015

Montering och drift

Driftstart

För din säkerhet
Obs! Stäng av trädgårdsredskapet och ta bort batteri-
modulen innan inställnings- eller rengöringsarbeten 
utförs.
Efter frånkoppling av häcksaxen rörs knivarna ännu 
några bråkdelar av en sekund.
Berör inte knivar som är i rörelse.
Tryck på strömställaren endast när batteriet är full-
ständigt inskjutet.

Batteriets laddning
Använd inte en laddare av annat fabrikat. Den medleve-
rerade laddaren är anpassad till i trädgårdsredskapet mon-
terat li-jonbatteri.
Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkällans 
spänning överensstämmer med uppgifterna på laddarens 
typskylt. Laddare märkta med 230 V kan även anslutas till 
220 V.

Batterimodulen är försedd med en temperaturövervakning 
som endast tillåter uppladdning inom ett temperaturområde 
mellan 0 °C och 45 °C. Härvid uppnår batterimodulen en lång 
livslängd.
Anvisning: Batteriet levereras ofullständigt uppladdat. För 
full effekt ska batteriet före första användningen laddas upp i 
laddaren.
Litiumjonbatteriet kan när som helst laddas upp eftersom 
detta inte påverkar livslängden. Batteriet skadas inte om 
laddning avbryts.
Litiumjonbatteriet skyddas mot djupurladdning med ”Electro-
nic Cell Protection (ECP)”. Vid urladdat batteri kopplar 
skyddskopplingen från trädgårdsredskapet: Trädgårdsred-
skapet fungerar inte längre.

Tryck inte på strömställaren efter det träd-
gårdsredskapet automatiskt kopplats från. 
Risk finns för att batterimodulen skadas.

Laddning
Laddningen startar när stickproppen anslutits till vägguttaget 
och batterimodulen  placerats i laddningsschaktet .
Den intelligenta laddningsmetoden registrerar automatiskt 
batterimodulens laddningstillstånd och laddar i relation till 
batteriets temperatur och spänning med optimal laddström.
Härvid skonas batteriet samtidigt som det alltid är fulladdat 
när det sitter kvar i laddaren.

Indikeringselementens betydelse

Blinkande ljus (snabbt) grön batteriladdnings-
visning 

Snabbladdningen signaleras med snabba 
blinkningar hos den gröna batteriladdnings-
visningen .

Anvisning: Snabbladdning är endast möjlig när batterimodu-
lens temperatur ligger inom tillåtet temperaturområde, se 
avsnitt ”Tekniska data”.

Blinkande ljus (långsamt) grön batteriladdnings-
visning 

Vid en laddningsnivå på batteriet på 80% blin-
kar den gröna batteriladdningsvisningen  lång-
samt.

Batteriet kan tas ut och användas omedelbart.

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

Handlingsmål Figur Sida

Leveransen omfattar 1 244

Så här sätts batteriet in 2 244

Inkoppling 3 245

Urkoppling 3 245

Arbetsanvisningar 4 246

Underhåll av kniv 5 247

Lagring och transport 5 247

Välj tillbehör 6 247
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Laddningsindikatorn lyser med konstant grönt 
ljus 

Den konstant tända gröna batteriladdnings-
indikatorn  signalerar att batterimodulen är 
fullständigt uppladdad.

Om batterimodulen inte är insatt signalerar konstant ljus i 
laddningsindikatorn  att nätsladden är ansluten till väggutta-
get och att laddaren är klar för användning.

Laddningsindikatorn lyser med konstant rött ljus 
Den konstant tända röda batteriladdningsin-
dikatorn  signalerar att batterimodulens tem-

peratur ligger utanför tillåtet laddtemperaturområde, se 
avsnitt ”Tekniska data”. När tillåtet temperaturområde upp-
nås, kopplar laddaren automatiskt om till snabbladdning.

Blinkande röd batteriladdningsindikator 
Den blinkande röda batteriladdningsindika-
torn  signaliserar en annan störning under ladd-
ning, se avsnitt ”Felsökning”.

Anvisningar för laddning
Vid kontinuerliga resp. efter varandra upprepade laddnings-
cykler utan avbrott kan laddaren bli varm. Detta är utan bety-
delse och är inte ett tecken på att laddaren har en teknisk 
defekt.
Är brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det på 
att batterierna är förbrukade och måste bytas mot nya.

Arbetsanvisningar

Sågfunktion
Även om knivavståndet tillåter klippning av grenar upp till en 
Ø 20 mm, har knivsvärdets nos konstruerats för klippning 
upp till en Ø 20 mm.

Antiblockeringsfunktion
Om knivarna blockeras i materialet ökar motorns belastning. 
Den intelligenta mikroelektroniken registrerar denna överbe-
lastning och kopplar flera gånger om motorn för att hindra kni-
varna från att blockera och för att få materialet klippt.
Den hörbara omkopplingen kan ta upp till 3 s.
Efter klippning fungerar trädgårdsredskapet normalt eller så 
stannar kniven automatiskt i öppet läge om överbelastningen 
kvarstår (t. ex. om ett stycke trådstängsel blockerar träd-
gårdsredskapet).

Felsökning
Tabellen nedan visar felsymtom, möjlig orsak samt korrekt åtgärd om trädgårdsredskapet inte skulle fungera felfritt. Om du inte 
med hjälp av anvisningarna lyckas lokalisera och åtgärda problemet, ta kontakt med din serviceverkstad.

Obs! Före felsökning stäng av trädgårdsredskapet och ta bort batterimodulen.

Symptom Möjlig orsak Åtgärd
Häcksaxen startar inte Batterimodulen är urladdad Vid laddning av batterimodulen följ anvisning-

arna

Inkopplingsspärren är inte korrekt låst se ”Driftstart”

Häcksaxen går med avbrott Trädgårdsredskapets inre kablar defekta Uppsök kundservicen

Strömställaren defekt Uppsök kundservicen

Motorns rotationsriktning kopplas oavbrutet 
om, varefter motorn stannar efter ca 3 s

se ”Arbetsanvisning” (Antiblockeringsfunktion)

Motorn går, knivarna står 
stilla

Internt fel Uppsök kundservicen

Knivarna blir heta Kniven är trubbig Låt knivsvärdet slipas

Kniven har skåror i eggen Kontrollera knivsvärdet

För hög friktion till följd av bristfällig smörjning Spreja med smörjolja

Kniven rör inte på sig Batterimodulen är urladdad Vid laddning av batterimodulen följ anvisning-
arna

Trädgårdsredskapet är defekt Uppsök kundservicen

Kraftiga vibrationer/buller Trädgårdsredskapet är defekt Uppsök kundservicen

Uppladdad batterimodul 
har för låg klippkapacitet

För hög friktion till följd av bristfällig smörjning Spreja med smörjolja

Kniven måste rengöras Rengör kniven

dålig snitteknik se ”Arbetsanvisningar”

Sekundärbatteriet inte fulladdat Vid laddning av batterimodulen följ anvisning-
arna
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Kundtjänst och användarrådgivning
www.bosch-garden.com
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställningar 
produktnumret som består av 10 siffror och som finns på 
trädgårdsredskapets typskylt.

Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Transport
De litiumjonbatterier som ingår är underkastade kraven för 
farligt gods. Användaren kan utan ytterligare förpliktelser 
transportera batterierna på allmän väg.
Vid transport genom tredje person (t. ex. flygfrakt eller spedi-
tion) ska speciella villkor för förpackning och märkning beak-
tas. I detta fall bör vid förberedelse av transport en expert för 
farligt gods konsulteras.

Batterier får försändas endast om höljet är oskadat. Tejpa 
öppna kontakter och förpacka batteriet så att det inte kan 
röras i förpackningen.
Beakta även tillämpliga nationella föreskrifter.

Avfallshantering
Släng inte trädgårdsredskap, laddare och inte heller batterier 
i hushållsavfall!
Endast för EU-länder:

Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU 
måste obrukbara elektriska och elektroniska 
apparater och enligt europeiska direktivet 
2006/66/EG felaktiga eller förbrukade bat-
terier separat omhändertas och på miljövän-
ligt sätt lämnas in för återvinning.

Sekundär-/primärbatterier:
Li-jon:
Beakta anvisningarna i avsnittet ”Trans-
port”.

Ändringar förbehålles.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

Forklaring av bildesymbolene
Les gjennom denne driftsinstruksen.

Ikke bruk hageredskapet i regn eller la den stå ute 
i regnvær.

Ta ut batteriet før du utfører innstillings- eller re-
parasjonsarbeider på hageredskapet eller hvis 
hageredskapet står uten oppsyn en viss tid.

Generelle advarsler for elektroverktøy
Les gjennom alle advarslene og anvis-
ningene. Feil ved overholdelsen av ad-

varslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektris-
ke støt, brann og/eller alvorlige skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.
Det nedenstående anvendte uttrykket «elektroverktøy» gjel-
der for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteri-
drevne elektroverktøy (uten ledning).

Den röda batteriladdnings-
indikatorn blinkar
Laddning inte möjlig

Batterimodulen inte (korrekt) insatt Sätt upp batterimodulen korrekt på laddaren

Batterikontakterna är förorenade Rengör kontakterna t. ex. genom att upprepade 
gånger sätta in och ta ut batterimodulen, eller 
byt batterimodulen vid behov

Batteriet är defekt Ersätt batterimodulen

Knivarna rör sig långsamt 
eller antiblockeringsmeka-
nismen fungerar inte

Batterimodulen är urladdad Vid laddning av batterimodulen följ anvisning-
arna

Batteriet har varit lagrat vid otillåten temperatur Låt batteriet anta rumstemperatur (tillåten tem-
peratur mellan 0 och 45 °C)

Batteriladdningsindikato-
rerna lyser inte

Laddarens stickpropp är inte (korrekt) kopplad Anslut stickproppen korrekt i vägguttaget

Vägguttaget, nätsladden eller laddaren är defekt Kontrollera nätspänningen, låt vid behov en auk-
toriserad serviceverkstad för Bosch el-verktyg 
kontrollera laddaren

Symptom Möjlig orsak Åtgärd

ADVARSEL
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1 m

10 cm
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F 016 800 292

1 609 200 399

F 016 800 178

1 600 A00 5B3 (EU)

1 600 A00 5B4 (UK)

1 600 A00 5B5 (AUS)

1 600 A00 5B0

(2,5 Ah)

5

6
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