












Komponentförteckningar 

Tillgänglig serviceutrustning (se figur 1) 

Pos. Beskrivning Komp.nr.
2 Listers R15-olja – flaska på 60 ml 258-30940 

Listers R15-olja – flaska på 250 ml 178-10680 
Listers R15-olja – flaska på 500 ml 178-10210 

3 Listers R2-fettpåse 258-34870 
4 Skruvmejsel – vändbar 258-30930 
5 Klipparrengöringsborste 258-35040 

Strömförsörjningsalternativ (se figur 1) 

Pos. Beskrivning Komp.nr.
6 Batteripaket – utan rem och laddare 258-35250 

Batteripaket med rem och laddare, Storbritannien 258-35330 
Batteripaket med rem och laddare, Europa/Förenade arabemiraten 258-35340
Batteripaket med rem och laddare, USA 258-35350 
Batteripaket med rem och laddare, Australien 258-35360 

7 Nätadapterenhet, Storbritannien 258-35000 
Nätadapterenhet, Europa/Förenade arabemiraten 258-35010
Nätadapterenhet, USA 258-35030 
Nätadapterenhet, Australien 258-35020 
Omkopplingskontrakt, Storbritannien 258-34940 
Omkopplingskontakt Europa/Förenade arabemiraten 258-34950
Omkopplingskontakt, USA 258-34970 
Omkopplingskontakt, Australien 258-34960 

8 Bilkabelsats 258-30181 
Säkring för bilkablar – standardsäkring på 7,5 A 258-33510 

Komponentförteckning för Libertyklipparen (se figur 10) 

Pos. Beskrivning Antal Komp.nr.
1 12-voltsmotor 1 258-35080 
2 Motorfästskruv 2 258-30050 
3 Motordrev 1 258-31510 
4 Skruvstift M3 x 5 1 258-30070
5 Klipparhusets högra sida 1 258-35210 
6 Klipparhusets vänstra sida 1 258-35220 
7 Höljesskruv 4 258-33670 
8 Handledsrem 1 258-33740
9 Handledsremända 1 258-33730 
10 Omkopplare 1 258-30130 
11 Ledning, motor till omkopplare 1 258-30150 
12 Klipparkabelenhet (består av komponenterna 12A: Komp.nr. 258-30170) 1 258-30261
13 Klipphuvudenhet (består av komponenterna 14–20) 1 258-33361 
14 Klipphuvud 1 258-33351 
15 Drevaxelenhet 1 258-30820 
16 Drivhuvud 1 258-00061 
17 Drivvals 1 258-00057 
18 Drivvalsfjäder 1 258-00062 
19 Kamsprint 2 258-30850
20 Kamsprintstift 2 258-30850P
21 Klipphuvudskruv M4 x 20 2 258-30780 
22 Fjäderbricka M4 2 258-11740 
23 Spännbult 1 252-00009
24 Spännfjäder 1 258-10061 
25 Spännmutter 1 258-33710 

Komponentförteckning för batteripaketet (se figur 11) 

Pos. Beskrivning Antal Komp.nr.
1 Batteripaketets hölje 1 258-35260 
2 Batteripaketets lock 1 258-35270 
3 Skärpklämma 2 258-35280 
4 Höljesskruv 2 258-33670 
5 Battericeller 1 258-35070 
6 DIN-uttag 1 258-33550 
7 Återställbar säkring 1 258-33490 
8 Kabel, återställbar säkring till DIN-uttag 1 258-35310 
9 Remenhet för batteripaket 1 258-35300 
10 Laddare för batteripaket… 

…Storbritannien 
…Europa/Förenade arabemiraten 
…USA 
…Australien

1 -------------- 
258-33010 
258-33020 
258-33030 
258-34700
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Introduction 

Thankyou for purchasing a Lister Liberty clipper 

The Liberty clipper gives you the freedom to clip how and where you please from a choice of power sources.  It runs on 
12 volt power for your safety, yet it performs like a mains powered clipper 

What is included? (See Figure 1) 

• Liberty clipper & clipping blades (1) 
• Maintenance kit:  Oil bottle (2), Grease (3), Screwdriver (4), Cleaning brush (5)
• Optional Powerpack with belt and charger (6)
• Optional Mains Adaptor (7)
• Optional Vehicle Leads  (8)

(Lister reserve the right to alter the specification without prior notice) 

What can I use the Liberty clipper for? 

• Clipping horses and ponies for competition, for leisure, for housing, and for health  
• Clipping cattle for shows, for market, and for cleaning 
• Clipping the tail area of sheep, goats, llamas, and alpacas for hygiene 
• Not suitable for full shearing of sheep wool 

Where can I use the Liberty clipper? 

• Clip anywhere with the pocket sized Powerpack, for up to 2 ½ hours between charges 
• Clip outdoors from your vehicle battery with the Vehicle Leads 
• Clip indoors all day long with the Mains Adaptor (for indoor use only) 

Safety information 

• Never connect the clipper directly to the mains supply 
• Clipping large animals can be hazardous, take all appropriate safety precautions 
• Wear suitable clothing and eye protection.  Tie up long hair and remove jewellery.  Head protection is 

recommended when clipping large animals 
• Disconnect the power source when not in use, and before removing or fitting blades  
• Regularly check cables, connectors, and moving parts for damage 
• Repairs must be carried out by a qualified repairer using genuine Lister parts 
• Use this product only for the applications intended 
• Do not use accessories or attachments other than those recommended by Lister 
• Do not burn or incinerate the Powerpack 
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Preparing and using the Liberty Clipper 

Follow this 10 point plan for professional results: 

1. Prepare the clipping area and the animal 

• The clipping area should be well lit and well ventilated 
• The floor or ground where you are clipping must be clean, dry, and free from obstacles 
• The animal must be dry, and should be as clean as possible.  Clear obstructions from the coat  
• The animal should be suitably restrained where necessary 
• Take extra care when clipping nervous large animals.  Consult a Veterinarian for advice 

2. Choose the correct blades 

• Always use Lister blades.  Lister blades have a patented self-clearing action to prevent clogging 
• A wide range of blades is available which leave different lengths of hair.  Specialist blades are available for clipping 

dirty cattle and dagging sheep 
• Consult your Lister dealer for more information and advice 

3. Clean the blades 

• Unplug the clipper from the power source (see Figure 2) before removing the blades.  Carefully remove the blades 
by unscrewing the tension nut. Take care not to lose the spring 

• Clean the clipper head and the blades, even if they are new.   Brush between the teeth using the brush provided, 
and wipe the blades clean using a dry / oily cloth 

• Do not use water or solvents as these will damage the blades 
• If an obstruction gets between the blades they may fail to clip.  If this happens, stop clipping immediately and repeat 

the cleaning process 

4. Fit the blades correctly 

• Unplug the clipper from the power source (see Figure 2) before fitting the blades  
• Turn the clipper upside-down and carefully fit the top blade to the clipper head (see Figure 3).  The crank head 

must be located in the socket of the top blade 
• Fit the bottom blade, and insert the tension screw through the central hole 
• Fit the tension spring over the screw, and screw the tension nut down tight  

5. Tension the blades correctly 

• Tensioning the clipping blades correctly is essential   
• Excessive tension will blunt the blades and cause overheating   
• Insufficient tension will reduce cutting performance and lead to clogging 
• See Figure 4:

(1) Screw the tension nut down as far as it will comfortably go 
(2) Using the marker on the tension nut as a guide, turn the tension nut back 1½ turns.  This is the correct 

tension 

6. Oil the blades and the clipping head 

• It is essential to oil the moving parts before the clipper is used.  Insufficient lubrication is a frequent cause of poor 
clipping results.  Oil every 5-10 minutes during clipping 

• Only use Lister R15 oil which is specially formulated for clipping.  Other lubricants may cause irritation to the 
animal’s skin.  Aerosol spray lubricants contain solvents that may damage the blades 

• See Figure 5:
(1) Oil between the cutter points.  Point the head upwards to spread the oil down between the blades 
(2) Oil the surfaces between the clipper head and the top blade 
(3) Oil the cutter blade guide channel from both sides or via the two holes.  Tilt the head sideways to spread the 

oil 
(4) Oil the heel of the cutter blade from both sides.  Tilt the head sideways to spread oil over the rear blade 

surfaces 
(5) Oil the crank shaft and roller via the central hole 
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Felsökning 

Problem Orsak Lösning
Bladen 
klipper inte

Brist på olja/någonting 
hindrar bladen

Koppla bort klipparens strömkälla och gör ren bladen.  
Ta bort det som eventuellt har fastnat.  Olja in bladen 
med ett intervall på 5-10 minuter

Bladen är felaktigt insatta 
eller felaktigt spända

Koppla bort klipparens strömkälla.  Placera bladen 
korrekt.  Spänn bladen rätt

Slöa eller skadade blad Koppla bort klipparens strömkälla och byt ut bladen.  
Skicka slöa blad på slipning

Bladen blir 
varma

Brist på olja Olja in bladen med ett intervall på 5-10 minuter
Bladen är för hårt spända Spänn bladen rätt
Bladen "klipper luft" Håll kvar bladen mot djuret mellan dragen

Strömmen 
slås av

Strömkällan är överbelastad Koppla bort klipparens strömkälla.  Rengör och olja in 
bladen och spänn dem korrekt.  Byt ut eller återställ 
säkringen i tillämpliga fall

Låg batteriladdning Avbryt klippningen och ladda batteripaketet
Dålig kontakt Koppla bort klipparen och strömkällan.  Kontrollera om 

några kablar eller kontakter är skadade.  Kontakta en 
behörig reparatör

Hög ljudnivå Brist på olja/bladen felaktigt 
spända

Olja in bladen med ett intervall på 5-10 minuter.  Spänn 
bladen rätt

Bladen felaktigt 
insatta/drivuttaget skadat

Koppla bort klipparens strömkälla och ta bort bladen.  
Kontrollera om någonting är skadat.  Byt ut om det 
behövs.  Sätt tillbaka bladen korrekt

Klipphuvudet sitter löst/brist 
på fett på kugghjul

Koppla bort klipparens strömkälla.  Skruva av 
klipparhuvudet och torka ren kugghjulen.  Smörj 
kugghjulet, sätt tillbaka klipparhuvudet och dra åt 
skruvarna

Skadat kugghjul Koppla bort klipparens strömkälla.  Skruva av 
klipphuvudet.  Kontrollera om kugghjulet är skadat.  
Kontakta en behörig reparatör om det är skadat

Slitna klipphuvudlager Byt ut klipphuvudet
Annat 
problem

Eventuellt fel på klipparen Låt en behörig reparatör kontrollera klipparen

Teknisk information om Libertyklipparen 

• Spänning    12 volt 
• Nominell strömstyrka   4 A 
• Varvtal   2 500 varv/min    
• Vikt med blad men utan kabel 0,8 kg 
• Höljets material   PA6 GF30  
• Produkten uppfyller kraven i EN 60335-2-8 och i direktiven 73/23/EEG och 89/336/EEG 

Garanti och kassering 

• Utrustning som kräver åtgärder under garantitiden måste återsändas till leverantören. 
• Reparationer måste utföras av behörig reparatör och med originalreservdelar från Lister  
• Kasta inte produkten med hushållsavfallet 
• Elda inte upp batteripaketet 
• Kortslut inte batteripaketets battericeller och stick inte hål på dem 
• Skicka produkten för återvinning när du inte använder den längre till adress 

Lister Shearing Equipment Ltd., Dursley, Gloucestershire, GL11 4HR, England 
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Bilkablar 

Med Listers bilkablar kan du klippa ute på fältet från bilens batteri 

Säkerhetsinformation (se figur 8) 

• Anslut aldrig bilkablarna till ett vägguttag 
• Kontrollera regelbundet om kablarna eller kontakterna är skadade 
• Exponera inte batteriet eller bilens motor för öppen låga 
• Rök inte när du använder bilkablarna 
• Var försiktig – bilbatterier innehåller farliga ämnen 
• Ta inte isär bilbatteriet och kortslut det inte 

Klippa med bilkablarna 

• Rulla upp bilkablarna innan du använder dem 
• Anslut bilkablarna till bilens 12-voltsbatteri (se figur 9)
• Anslut den röda krokodilklämman till den positiva (+) polen.  Anslut den svarta krokodilklämman till den negativa (–) 

polen.  Om du gör tvärtom kommer motorn att gå åt fel håll, med risk för att motoraxeln skruvas av 
• Kontrollera att klipparen är avstängd.  Anslut den till bilkablarna 
• Batteriet behöver inte kopplas bort från bilen 
• Strömförbrukningen motsvarar att ha bilens sidobelysning tänd 
• Olja in bladen med ett intervall på 5-10 minuter (se figur 5)
• Koppla bort klipparen när du inte använder den och innan du tar bort eller sätter dit blad (se figur 2)

Överbelastningsskydd 

• Bilkablarna är försedda med en utbytbar säkring på 7,5 A (se figur 9).  Den skyddar bilbatteriet mot kortslutning.  
Säkringen kan också gå om klipparen överbelastas alltför mycket till följd av slöa eller tilltäppta blad, brist på olja 
eller för hög bladspänning

• Koppla bort klipparen och bilkablarna omedelbart om säkringen går 
• Problemet måste åtgärdas innan du kan klippa på nytt. 
• Säkringen är en standardsäkring på 7,5 A som finns på de flesta bilverkstäder 
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7. Connect your chosen power source  

• Never connect the clipper directly to the mains 
• Read about your chosen power source in the following pages before proceeding  
• Ensure the clipper is switched off before connecting it to the power source 
• Always disconnect the power source before removing or fitting blades 

8. Switch on the clipper  

• Run the clipper briefly to spread the oil.  Switch off and wipe away any excess oil 
• You can now begin clipping 

9. During clipping 

• Oil the blades every 5-10 minutes   
• Brush excess hair from the blades and clipper, and from the animals coat 
• Tilt the clipper and glide the angled cutting edge of the bottom blade over the skin.  Clip against the direction of the 

hair growth.  In awkward areas stretch the animal’s skin flat with your hand 
• Keep the blades on the animal’s coat between strokes, and switch the clipper off when you are not clipping.  This 

will prevent the blades from getting hot 
• If an obstruction gets between the blades they may fail to clip  
• If the blades fail to clip do not increase the tension.  Excessive tension may damage the blades and overheat the 

clipper.  Instead, disconnect the power source and then clean and oil the blades.  If they still fail to clip, they may 
need re-sharpening or replacing 

• If the power source cuts out you may be overloading the clipper.  Stop clipping immediately and disconnect the 
power source.  Refer to the ‘Overload protection’ instructions in the following pages before you attempt to resume 
clipping 

10. After clipping 

• Disconnect the power source, and clean the clipper and the blades 
• Store in a clean dry place.  See ‘Maintenance and storage’ for more information 

Maintenance and storage 

Liberty clipper 

• Do not carry the clipper by the power cable.  Regularly check cables and connectors for damage  
• After every 100 hours of clipping, the clipper head must be removed for maintenance.  Unplug the clipper, and 

unscrew the clipper head (see Figure 6).  Wipe the clipper head and gear wheel to remove hair and grease, and 
check the gear wheel for worn and broken teeth.  Smear the gear wheel with clean Lister R2 grease.  Replace the 
clipper head and firmly tighten the screws  

• Before storage, remove the blades, clean the clipper and oil the moving parts 
• Store out of reach of children.  Store in the case provided or a clean dry place 

Clipping blades 

• Blades are manufactured in pairs.  They must be kept and used in pairs to increase their life 
• Handle with care.  If knocked, the hardened teeth may fracture and the precision cutting face may become bruised.  

This can prevent them from clipping 
• Clean and oil with Lister R15 oil before use, even if they are new  
• Always fit and tension the blades correctly.  Do not apply excessive tension 
• If the clipper is left on when you are not clipping, the blades may overheat and become blunt 
• Blunt blades can be re-sharpened by Lister or by a clipping blade specialist.  Ensure that a lapping machine is 

used, not a grinder  
• Store in a clean dry place.  Smear with oil or petroleum jelly (e.g. Vaseline), or wrap in an oiled cloth 
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Powerpack 

The pocket-sized Lister Powerpack gives you the freedom to clip where you please 

Charging the Powerpack 

• Charge using the supplied Lister charger only (15V  / 400mA) 
• Charge indoors only.  The charger must be kept dry at all times 
• The powerpack requires a full 14 hour charge before first use. Full capacity may not be reached until it has been 

charged and discharged 3 times. So clipping time may be reduced for the first 3 times it is used 
• Connect the Powerpack to the charger cable and plug the charger into the mains 
• A full charge takes between 11 and 14 hours 
• Partial charging and discharging will not damage the Powerpack.  The energy stored is proportional to the time 

spent charging 
• Overcharging will not damage the Powerpack, but it should not be left permanently charging when not in use 
• When not in use, disconnect the Powerpack from the clipper 

Clipping using the Powerpack 

• Ensure that the Powerpack is securely clipped to a belt or to clothing, or held firmly in a pocket.  Connect the clipper 
lead to the Powerpack 

• Oil the blades every 5-10 minutes (see Figure 5)
• Disconnect when not in use, and before removing or fitting blades 
• A full charge lasts approximately 2 ½ hours.  Once the clipper begins to noticeably slow down, turn off the clipper 

immediately and recharge the Powerpack. Do not completely drain the Powerpack. Over discharging will cause 
damage to the battery cells 

Overload protection 

• The Powerpack is fitted with a resettable fuse to protect the battery and clipper from overloading.  This will trip if 
there is a problem, such as blunt or clogged blades, lack of oil, excessive blade tension, or if the Powerpack needs 
recharging

• The problem must be rectified before resuming clipping.  Disconnect the Powerpack, and then clean and oil the 
blades.  Press the RESET switch to resume clipping (see Figure 7) 

• Never hold the RESET switch down to prevent it from tripping.  Continuous use of the RESET switch may damage 
the resettable fuse and the clipper

Maintenance and storage 

• Regularly check the connections and the charger cable for damage
• Store at room temperature in a clean dry place, out of the reach of children, and away from reactive chemicals or 

naked flames
• The Powerpack should be stored fully charged.  It will gradually lose its charge over long periods of storage, so it 

should be fully recharged for 14 hours every 6 months. If it loses most of its charge, it will not regain its full capacity 
until it has been charged and discharged 3 times. If it is completely drained of charge for long periods then the 
battery cells may be damaged. 

Technical information 

• Voltage   12V 
• Overload Current   4.5A 
• Capacity   4300mAh 
• Weight   0.8kg 
• Battery cells   10 x 1.2V Nickel Metal Hydride cells 
• Casing material   PC+ABS  
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Nätadapter

Nätadaptern sörjer för kontinuerlig strömförsörjning från elnätet. 

Säkerhetsinformation 

• Nätadaptern är endast avsedd för inomhusanvändning.  Förvara och använd den i torra miljöer 
• Sänk aldrig ner nätadaptern eller stickproppen i vatten 
• Anslut aldrig klipparen direkt till elnätet 
• Kontrollera att strömmen i uttaget uppfyller de relevanta specifikationerna 

Klippa med nätadaptern 

• Nätadaptern har utbytbara kontakter som passar i olika länder.  Kontrollera att rätt kontakt sitter säkert på 
innan klipparen används 

• Klipparen måste vara avstängd när den ansluts till nätadaptern 
• Anslut nätadaptern till vägguttaget.  Använd inte förlängningssladdar 
• Lysdioden lyser när nätadaptern används 
• Olja in bladen med ett intervall på 5-10 minuter (se figur 5)
• Koppla bort klipparen när du inte använder den och innan du tar bort eller sätter dit blad (se figur 2)

Överbelastningsskydd 

• Nätadaptern är försedd med en inbyggd brytare som skyddar nätadaptern och klipparen mot överbelastning.  
Den löser ut i händelse av sådana problem som slöa eller tilltäppta blad, brist på olja eller för hög 
bladspänning.   

• Vid överbelastning blinkar lysdioden intermittent och klipparen växlar mellan tillslaget och frånslaget läge.  
Stäng av klipparen omedelbart och dra ut nätadapterns sladd.  Problemet måste åtgärdas innan du kan klippa 
på nytt.  Enheten återställer sig automatiskt 

• Eliminera risken för överbelastning genom att olja in klipparens blad med ett intervall på 5-10 minuter, 
kontrollera om bladen är slöa eller tilltäppta och inte för hårt spända   

Underhåll och förvaring 

• Kontrollera regelbundet om kabeln eller kontakterna är skadade 
• Förvara vid rumstemperatur på en ren och torr plats, utom räckhåll för barn
• Nätadaptern innehåller inga delar som service kan utföras på 

Teknisk information 

• Växelströmsingång                                              100-240 volt växelström / 50-60 Hz / 1,8 A 
• Likströmsutgång                                                  13,5 volt  / 3,7 A 
• Överbelastningsskydd                                          4,8 A 
• Drifttemperatur                                                     0-40 C
• Kabellängd                                                            4 m 
• Vikt (utan stickpropp och kabel)                           0,25 kg 
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Batteripaketet 

Med Listers batteripaket i fickformat kan du klippa var du vill. 

Ladda batteripaketet 

• Ladda endast med den Listerladdare som medföljer (15 volt / 400 mA) 
• Ladda endast inomhus.  Laddaren måste alltid vara torr 
• Det krävs 14 timmars uppladdning av dit batteripaketet innan du använder det för första gången. Full kapacitet 

uppnås inte helt förrän det har laddats upp och laddats ur 3 gånger. Användningstiden kan därmed vara kotare de 
tre första gångerna det används 

• Anslut batteripaketet till laddarens kabel och anslut sedan laddaren till ett vägguttag 
• Batteripaketet skadas inte om det bara laddas eller laddas ur delvis.  Den lagrade energin är proportionell mot 

laddningstiden 
• Överladdning skadar inte batteripaket, men låt det inte ligga på laddning hela tiden när det inte används 
• När du inte använder ditt batteripaketet ska du koppla bort det från klippenheten 

Klippa med batteripaketet 

• Fäst batteripaketet på ett säkert sätt vid skärpet eller i kläderna, eller stoppa ner det i en ficka.  Anslut klipparkabeln 
till batteripaketet 

• Olja in bladen med ett intervall på 5-10 minuter (se figur 5)
• Koppla bort klipparen när du inte använder den och innan du tar bort eller sätter dit blad 
• En komplett laddning räcker för ungefär 2 ½ timmes klippning.  När klippenheten märkbart börjar sakta ned ska du 

stänga av den omedelbart och återuppladda ditt batteripaketet. Låt det inte ladda ur fullständigt. Överurladdning av 
det orsakar på battericellerna 

Överbelastningsskydd 

• Batteripaketet är försett med en återställbar säkring som skyddar batteriet och klipparen mot överbelastning.  Den 
löser ut i händelse av sådana problem som slöa eller tilltäppta blad, brist på olja eller för hög bladspänning, eller om 
batteripaketet behöver laddas. 

• Problemet måste åtgärdas innan du kan klippa på nytt.  Koppla bort batteripaketet innan du rengör och oljar in 
bladen.  Tryck på ÅTERSTÄLL för att fortsätta att klippa (se figur 7) 

• Håll aldrig ÅTERSTÄLL nedtryckt för att hindra den från att lösa ut.  Kontinuerlig användning av ÅTERSTÄLL kan 
skada såväl den återställbara säkringen som klipparen 

Underhåll och förvaring 

• Kontrollera regelbundet om kontakterna eller laddarkabeln är skadade
• Förvara vid rumstemperatur på en ren och torr plats, utom räckhåll för barn, och inte i närheten av kemikalier eller 

öppen låga 
• Detta batteripaketet ska förvaras fullständigt laddat.  Det förlorar gradvis sin laddning under långa 

förvaringsperioder och bör laddas upp fullständigt under 14 timmar var sjätte månad. Om det har laddats ur nästan 
helt kommer det inte att uppnå full kapacitet förrän det har laddats upp och ur tre ganger. Om det förvaras helt 
urladdat under långa perioder kan battericellerna skadas 
   

Teknisk information 

• Spänning   12 volt 
• Överbelastningsström  4,5 A 
• Kapacitet   4300 mAh 
• Vikt    0,8 kg 
• Battericeller   10 x 1,2 volt nickelmetallhybridceller 
• Höljets material   PC + ABS  
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Mains Adaptor 

The Mains Adaptor provides continuous power from the mains supply 

Safety information 

• The Mains Adaptor is for indoor use only.  Store and use in dry conditions 
• Never immerse the Mains Adaptor unit or plug in water 
• Never connect the clipper directly to the mains 
• Ensure your electrical supply conforms to relevant standards 

Clipping using the Mains Adaptor 

• The Mains Adaptor uses interchangeable plugs for use in different countries.  Ensure that the correct plug is 
securely fitted before use 

• Ensure that the clipper is turned off before connecting it to the Mains Adaptor 
• Plug the Mains Adaptor into the mains outlet.  Don’t use trailing extension cables 
• The LED light will illuminate when the Mains Adaptor is in use 
• Oil the blades every 5-10 minutes (see Figure 5)
• Disconnect when not in use, and before removing or fitting blades (see Figure 2)

Overload protection 

• The Mains Adaptor is fitted with an internal trip-switch to protect the Mains Adaptor and clipper from overloading.  
This will trip if there is a problem, such as blunt or clogged blades, lack of oil, or excessive blade tension.  

• If an overload occurs the LED will flash intermittently and the clipper will 'pulse' on and off.  Switch off the clipper 
immediately and unplug the Mains Adaptor.  The problem must be rectified before resuming clipping.  The unit will 
reset automatically 

• To prevent overloading, oil the clipper blades every 5-10 minutes, check for blunt or clogged blades, and do not 
over tension the blades   

Maintenance and storage 

• Regularly check the cable and connectors for damage 
• Store at room temperature in a clean dry place, out of the reach of children
• There are no serviceable parts inside the Mains Adaptor unit 

Technical information 

• AC Input   100-240V~ / 50-60Hz / 1.8A 
• DC Output   13.5V / 3.7A 
• Overload protection  4.8A 
• Operating Temperature  0-40 C
• Cable length   4m 
• Weight (excluding plug and cable) 0.25kg 
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Vehicle Leads 

The Lister Vehicle Leads enable continuous clipping in the field from a vehicle battery  

Safety information (see Figure 8) 

• Never connect the Vehicle Leads to the mains electricity supply 
• Regularly check the cables and connectors for damage 
• Do not expose the battery or vehicle engine bay to naked flames   
• Do not smoke when using the Vehicle Leads 
• Vehicle batteries contain harmful substances, handle with care 
• Do not disassemble or short circuit the vehicle battery 

Clipping using the Vehicle Leads 

• Uncoil the Vehicle Leads before use 
• Connect the Vehicle Leads to the 12V vehicle battery (see Figure 9)
• The red crocodile clip connects to the positive (+) terminal.  The black crocodile clip connects to the negative (-) 

terminal.  If connected the wrong way around the motor rotation will be reversed which may unscrew the crank-
shaft 

• Ensure the Clipper is switched off.  Then connect it to the Vehicle Leads 
• There is no need to disconnect the battery from the vehicle 
• The power used is equivalent to leaving the vehicle's side lights on  
• Oil the blades every 5-10 minutes (see Figure 5)
• Disconnect when not in use, and before removing or fitting blades (see Figure 2)

Overload Protection 

• The Vehicle Leads are fitted with a replaceable 7.5A fuse (see Figure 9).  This safety feature protects the vehicle 
battery against short circuits.  It may also blow if the clipper is severely overloaded due to blunt or clogged blades, 
lack of oil, or excessive blade tension 

• If the fuse blows, disconnect the clipper and Vehicle Leads immediately 
• The problem must be rectified before resuming clipping 
• The fuse is a standard 7.5A blade fuse available from most garages 
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7. Anslut till den strömkälla du ska använda 

• Anslut aldrig klipparen direkt till elnätet 
• Läs om den strömkälla du tänker använda, på de sidor som följer, innan du fortsätter 
• Kontrollera att klipparen är avstängd innan du ansluter den till strömkällan 
• Koppla alltid bort strömkällan innan du tar bort eller sätter dit blad 

8. Slå på klipparen 

• Kör klipparen en kort stund så att oljan sprider sig.  Stäng av den och torka bort eventuell överskottsolja 
• Sedan kan du börja klippa 

9. Under klippningen 

• Olja in bladen med ett intervall på 5-10 minuter 
• Borsta bort hår från bladen och klipparen, och från djurets päls 
• Vinkla klipparen och för underbladets vinklade skäregg över huden.  Klipp mot hårets växtriktning.  Sträck ut djurets 

hud med handen, så att den blir plan, där det är svårt att klippa 
• Håll kvar bladen i djurets päls mellan dragen och stäng av klipparen när du inte klipper.  På så sätt förhindrar du att 

bladen blir varma 
• Om någonting fastnar mellan bladen kanske de inte klipper längre. 
• Öka inte spänningen om bladen inte klipper.  För hög spänning kan skada bladen och leda till att klipparen 

överhettas.  Koppla i stället bort strömkällan och rengör och olja in bladen.  Om den fortfarande inte klipper så 
kanske de måste brynas eller bytas ut 

• Klipparen kan vara överbelastad om strömkällan kopplas bort automatiskt.  Sluta klippa omedelbart och koppla bort 
strömkällan.  Läs instruktionerna i avsnittet 'Överbelastningsskydd' på de närmast följande sidorna innan du 
fortsätter att klippa 

10. Efter klippningen 

• Koppla bort strömkällan och gör ren klipparen och bladen 
• Förvara på ren och torr plats.  Se avsnittet 'Underhåll och förvaring' för ytterligare information 

Underhåll och förvaring 

Libertyklipparen 

• Bär inte klipparen genom att hålla i elsladden.  Kontrollera regelbundet om kablarna eller kontakterna är skadade 
• Efter var 100:e klipptimme måste klipphuvudet tas av för underhåll.  Koppla bort klipparen från strömkällan och 

skruva av klipphuvudet (se figur 6).  Torka av klipphuvudet och kugghjulet för att avlägsna hår och fett och 
kontrollera om kugghjulet har några slitna eller trasiga kuggar.  Smörj in kugghjulet med rent Lister R2-fett.  Sätt 
tillbaka klipphuvudet och dra åt skruvarna ordentligt 

• Ta av bladen, gör ren klipparen och smörj in de rörliga delarna innan klipparen förvaras 
• Förvara den utom räckhåll för barn.  Förvara i det medföljande fodralet, eller på en ren och torr plats 

Klippbladen 

• Bladen tillverkas i par.  De måste förvaras och användas i par för bästa möjliga livslängd 
• Hantera dem varsamt.  Vid slag och stötar mot dem kan de härdade tänderna gå sönder och precisionsskärytan 

kan skadas.  Eventuellt kan de då inte längre klippa 
• Gör ren dem och olja in dem med Listers R15-olja innan de används, även om de är nya 
• Var noga med att alltid sätta in och spänna bladen korrekt.  Spänn dem inte för hårt 
• Om du lämnar klipparen på när du inte klipper kan bladen överhettas och bli slöa 
• Lister eller en klippbladsspecialist kan slipa slöa blad.  En brynmaskin måste användas – inte en slipmaskin 
• Förvara på ren och torr plats.  Smörj med olja eller vaselin, eller linda in i en oljig trasa 
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Förbereda och använda Libertyklipparen  

Genomför nedanstående tio steg för professionella resultat: 

1. Förbered djuret och den plats du ska arbeta på 

• Arbetsplatsen ska ha god belysning och vara välventilerad 
• Golvet eller marken måste vara rent och torrt och fritt från hinder 
• Djuret ska vara torrt och så rent som möjligt.  Ta bort allting som sitter i pälsen 
• I vissa fall måste djuret bindas på lämpligt sätt 
• Var extra försiktig när du klipper nervösa, stora djur.  Be en veterinär om råd 

2. Välj rätt blad 

• Använd alltid Listers blad.  Listers blad har en patenterad självrensningsfunktion som förhindrar igensättning 
• Det finns många olika blad för varierande klipplängder.  Det finns också specialblad för att klippa smutsig boskap 

och veterinärklippning 
• Kontakta Listeråterförsäljaren för ytterligare information och råd 

3. Gör ren bladen 

• Koppla bort klipparen från strömkällan (se figur 2) innan du tar bort bladen.  Ta bort bladen försiktigt genom att 
lossa på spännmuttern.  Tappa inte bort fjädern 

• Gör ren klipphuvudet och bladen – även om de är nya.   Borsta rent mellan tänderna med den medföljande borsten 
och torka ren bladen med en torr/oljad trasa 

• Använd inte vatten eller lösningsmedel eftersom det skadar bladen 
• Om någonting fastnar mellan bladen kanske de inte klipper längre.  Avbryt i så fall klippningen omedelbart och 

upprepa rengöringsprocessen 

4. Sätt i bladen på rätt sätt 

• Koppla bort klipparen från strömkällan (se figur 2) innan du sätter i bladen. 
• Vänd klipparen uppochned och sätt försiktigt på överbladet på klipphuvudet (se figur 3).  Drivhuvudet måste sitta i 

överbladets uttag 
• Sätt in underbladet och trä spännskruven genom mitthållet 
• Sätt spännfjädern på plats över skruven och dra åt spännmuttern 

5. Spänn bladen rätt 

• Det är viktigt att spänna klippbladen rätt 
• Om de är för hårt spända blir de slöa och överhettade 
• Om de är för löst spända får man sämre klipprestanda och igensättning 
• Se figur 4:

(1) Skruva ner spännmuttern så långt det går med normal skruvning 
(2) Skruva sedan upp muttern 1 ½ varv med hjälp av markeringen på den.  Nu är spänningen korrekt 

6. Olja in bladen och klipphuvudet 

• Det är viktigt att olja in de rörliga delarna innan klipparen används.  Otillräcklig smörjning är en vanlig orsak till 
dåliga klippresultat.  Olja in med 5-10 minuters intervall när du klipper 

• Använd bara Listers R15-olja, som är speciellt avsedd för klippning.  Andra smörjmedel kan reta djurets hud.  
Smörjmedel i sprayform innehåller lösningsmedel som kan skada bladen 

• Se figur 5:
(1) Smörj mellan skärspetsarna.  Vinkla huvudet uppåt så att oljan sprider sig ner mellan bladen 
(2) Smörj ytorna mellan klipphuvudet och överbladet 
(3) Smörj skärbladets styrkanal från bägge sidor, eller via de två hålen.  Vinkla huvudet åt sidan för att sprida ut 

oljan 
(4) Smörj skärbladets klack från bägge sidor.  Vinkla huvudet åt sidan för att sprida ut oljan över de bakre 

bladytorna 
(5) Smörj motoraxeln och valsen via hålet i mitten 
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Trouble Shooting 

Problem Cause Solution 
Blades fail to 
clip 

Lack of oil / Obstructed 
blades  

Unplug clipper and clean the blades.  Clear any 
obstructions.  Oil blades every 5-10 minutes 

Blades fitted or tensioned 
incorrectly 

Unplug clipper.  Correctly re-fit the blades.  Tension the 
blades correctly 

Blunt or damaged blades Unplug clipper and replace the blades.  Send blunt 
blades for re-sharpening 

Blades get 
hot 

Lack of oil Oil every 5-10 minutes 
Excessive blade tension Tension the blades correctly 
“Cutting air” Keep blades on the animal between strokes 

Power cuts 
out  

Power source is being 
overloaded 

Unplug clipper.  Clean, oil, and correctly tension the 
blades.  Replace or reset the fuse where applicable 

Powerpack charge is low Stop clipping and recharge the Powerpack 
Loose connection Unplug clipper and power source.  Inspect cables and 

connectors for damage.  Use a qualified repairer  
Excessive 
noise 

Lack of oil / Blades 
tensioned incorrectly 

Oil every 5-10 minutes.  Tension the blades correctly 

Blades fitted incorrectly / 
Driving socket damaged 

Unplug clipper and remove the blades.  Check for 
damage.  Replace if necessary.  Re-fit correctly 

Loose clipper head / Lack of 
grease on gears 

Unplug clipper.  Unscrew clipper head and wipe the 
gears clean.  Grease the gear, replace clipper head and 
tighten the screws 

Damaged gear wheel Unplug clipper.  Unscrew the clipper head.  Check gear 
for damage.  If damaged, use a qualified repairer 

Worn clipper head bearings Replace clipper head 
Other  Possible malfunction Have clipper checked by a qualified repairer 

Liberty clipper technical Information 

• Voltage    12V  
• Rated Current    4A 
• Speed   2500 RPM    
• Weight with blades, excluding cable 0.8kg 
• Casing material   PA6 GF30  
• This product is in conformity with EN 60335-2-8, and directives 73/23/EEC and 89/336/EEC 

Warranty & disposal 

• Items requiring attention under warranty should be returned to your dealer 
• Repairs must be carried out by a qualified repairer using genuine Lister parts 
• Do not dispose of this product in household waste 
• Do not burn or incinerate the Powerpack 
• Do not short circuit or puncture the Powerpack battery cells 
• At the end of its useful life please return this product for recycling to: 

Lister Shearing Equipment Ltd., Dursley, Gloucestershire, GL11 4HR, England 

7



Parts lists 

Service equipment available (see Figure 1) 

Item Description Part No.
2 Lister R15 Oil – 60ml Bottle 258-30940 

Lister R15 Oil – 250ml Bottle 178-10680 
Lister R15 Oil – 500ml Bottle 178-10210 

3 Lister R2 Grease Sachet 258-34870 
4 Screwdriver – reversible 258-30930 
5 Clipper Cleaning Brush 258-35040 

Power supply options (see Figure 1) 

Item Description Part No.
6 Powerpack – No Belt or Charger 258-35250 

Powerpack with UK Charger & Belt 258-35330 
Powerpack with European / UAE Charger & Belt 258-35340
Powerpack with USA Charger & Belt 258-35350 
Powerpack with Australian Charger & Belt 258-35360 

7 Mains Adaptor Assembly UK 258-35000 
Mains Adaptor Assembly European / UAE 258-35010
Mains Adaptor Assembly USA 258-35030 
Mains Adaptor Assembly Australian 258-35020 
Interchangeable UK Plug 258-34940 
Interchangeable European / UAE Plug 258-34950
Interchangeable USA Plug 258-34970 
Interchangeable Australian Plug 258-34960 

8 Vehicle Lead Assembly 258-30181 
Fuse for Vehicle Lead – 7.5A Blade Fuse 258-33510 

Liberty clipper parts list (see Figure 10)  

Item Description Quantity Part No.
1 12V Motor 1 258-35080 
2 Motor Locating Screw 2 258-30050 
3 Motor Gear  1 258-31510 
4 Grub screw M3 x 5 1 258-30070
5 Clipper Body Right Hand Side 1 258-35210 
6 Clipper Body Left Hand Side 1 258-35220 
7 Casing Screw 4 258-33670 
8 Wrist Cord 1 258-33740
9 Wrist Cord End 1 258-33730 
10 Switch 1 258-30130 
11 Motor to Switch Lead 1 258-30150 
12 Clipper Cable Assembly (including item 12A: part number 258-30170) 1 258-30261
13 Clipper Head Assembly (comprising items 14 – 20) 1 258-33361 
14 Clipper Head 1 258-33351 
15 Gear-shaft Assembly 1 258-30820 
16 Crank Head 1 258-00061 
17 Crank Roller 1 258-00057 
18 Crank Roller Spring 1 258-00062 
19 Comb Peg 2 258-30850
20 Comb Peg Pin 2 258-30850P 
21 Clipper Head Screw M4 x 20 2 258-30780 
22 Spring Washer M4 2 258-11740 
23 Tension Bolt 1 252-00009
24 Tension Spring 1 258-10061 
25 Tension Nut 1 258-33710 

Powerpack parts list (see Figure 11) 

Item Description Quantity Part No.
1 Powerpack Casing 1 258-35260 
2 Powerpack Lid 1 258-35270 
3 Belt Clip 2 258-35280 
4 Casing Screw 2 258-33670 
5 Battery Cells 1 258-35070 
6 DIN Socket 1 258-33550 
7 Resettable Fuse 1 258-33490 
8 Resettable Fuse to DIN Socket Wire 1 258-35310 
9 Powerpack Belt Assembly 1 258-35300 
10 Powerpack Charger… 

…UK  
…European / UAE 
…USA  
…Australian 

1 -------------- 
258-33010 
258-33020 
258-33030 
258-34700
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Inledning 

Tack för att du köpt Listers Libertyklippare 

Med klippare Liberty kan du klippa hur och var du vill och välja mellan olika strömkällor.  För att värna om din säkerhet 
använder den ström med en spänning på 12 volt men uppträder som om den drevs direkt från vägguttaget

Vad ingår? (Se figur 1)

• Libertyklipparen och klippblad (1) 
• Underhållssats:  Oljeflaska (2), fett (3), skruvmejsel (4), rengöringsborste (5) 
• Tillval Batteripaket med rem och laddare (6)
• Tillval Nätadapter (7)
• Tillval Bilkablar (8)

(Lister förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande) 

Vad kan jag använda Libertyklipparen till? 

• Klippa hästar och ponnyer för tävlingar, för fritid, för schabrak och för hälsa 
• Klippa boskap för utställningar, för marknader och för att hålla den ren 
• Klippa området runt svansen på får, getter, lamadjur och alpackor av hygieniska skäl 
• Lämpar sig inte för ullklippning 

Var kan jag använda Libertyklipparen? 

• Klipp var du vill tack vare batteripaketet som lätt får plats i fickan – 2 ½ timmes klipptid mellan laddningarna 
• Klipp utomhus med hjälp av bilens batteri och bilkablarna 
• Klipp inomhus hela dagen med nätadaptern (endast för inomhusbruk) 

Säkerhetsinformation 

• Anslut aldrig klipparen direkt till elnätet 
• Det kan vara farligt att klippa stora djur. Vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder 
• Använd lämpliga kläder och lämpligt ögonskydd  Knyt upp långt hår och ta av smycken.  Huvudskydd 

rekommenderas när du klipper stora djur 
• Koppla bort strömkällan när du inte använder klipparen och innan du tar bort eller sätter dit blad 
• Kontrollera regelbundet om kablar, kontakter och rörliga delar är skadade 
• Reparationer måste utföras av behörig reparatör och med originalreservdelar från Lister  
• Använd bara den här produkten för det den är avsedd för 
• Använd inte andra tillbehör än dem som Lister rekommenderar 
• Elda inte upp batteripaketet 
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