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ENGLISH (Original instructions)
Explanation of general view

SPECIFICATIONS

• Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without 
notice.

• Specifications and battery cartridge may differ from country to country.
• Weight, with battery cartridge, according to EPTA-Procedure 01/2003

Symbol END013-3

The following show the symbols used for the equipment. 
Be sure that you understand their meaning before use.

........ Read instruction manual.

...................... Do not expose to rain.

............... Only for EU countries
Do not dispose of electric equipment 
or battery pack together with 
household waste material!
In observance of European Directive 
2012/19/EU on waste electric and 
electronic equipment, 2006/66/EC on 
batteries and accumulators and 
waste batteries and accumulators 
and their implementation in 
accordance with national laws, 
electric equipment and battery pack 
that have reached the end of their life 
must be collected separately and 
returned to an environmentally 
compatible recycling facility.

Intended use ENE014-1

The tool is intended for trimming hedges.

General Power Tool Safety 
Warnings GEA010-1

 WARNING Read all safety warnings and all 
instructions. Failure to follow the warnings and 
instructions may result in electric shock, fire and/or 
serious injury.

Save all warnings and 
instructions for future reference.

CORDLESS HEDGE TRIMMER 
SAFETY WARNINGS GEB062-5

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

2. Carry the hedge trimmer by the handle with the 
cutter blade stopped. When transporting or 
storing the hedge trimmer always fit the cutting 
device cover. Proper handling of the hedge trimmer 

1. Red indicator
2. Button
3. Battery cartridge
4. Star marking
5. Switch trigger A
6. Switch trigger B
7. Lock-off button
8. Indication lamp
9. Trimming direction
10. Hedge surface to be trimmed
11. Tilt the blades

12. String
13. Press
14. Chip receiver
15. Nut
16. Shear blade
17. Hooks
18. Fit the hooks into groove
19. Grooves
20. Press the levers on both sides
21. Unlock the hooks
22. Screws

23. Under cover
24. Sponge
25. Washer
26. Gear
27. Sleeves
28. Groove
29. Blade cover
30. Grease
31. Blade

Model DUH481 DUH483 DUH521 DUH523

Blade length 480 mm 520 mm

Strokes per minute 
(min-1)

1,350

Rated voltage D.C.14.4 V D.C.18 V D.C.14.4 V D.C.18 V

Overall length 869 mm 881 mm 873 mm 888 mm 919 mm 931 mm 923 mm 938 mm

Net weight 2.9 kg 3.1 kg 3.0 kg 3.2 kg 3.0 kg 3.2 kg 3.0 kg 3.3 kg

Battery cartridge
BL1415/
BL1415N

BL1430/
BL1440

BL1815/
BL1815N/
BL1820

BL1830/
BL1840/
BL1850

BL1415/
BL1415N

BL1430/
BL1440

BL1815/
BL1815N/
BL1820

BL1830/
BL1840/
BL1850

Battery charger DC18RC, DC18SD

Cd
Ni-MH
Li-ion
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will reduce possible personal injury from the cutter 
blades.

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

4. Do not use the hedge trimmer in the rain or in wet or 
very damp conditions. The electric motor is not 
waterproof.

5. First-time users should have an experienced hedge 
trimmer user show them how to use the trimmer.

6. The hedge trimmer must not be used by children or 
young persons under 18 years of age. Young persons 
over 16 years of age may be exempted from this 
restriction if they are undergoing training under the 
supervision of an expert.

7. Use the hedge trimmer only if you are in good physical 
condition. If you are tired, your attention will be 
reduced. Be especially careful at the end of a working 
day. Perform all work calmly and carefully. The user is 
responsible for all damages to third parties.

8. Never use the trimmer when under the influence of 
alcohol, drugs or medication.

9. Work gloves of stout leather are part of the basic 
equipment of the hedge trimmer and must always be 
worn when working with it. Also wear sturdy shoes 
with anti-skid soles.

10. Before starting work check to make sure that the 
trimmer is in good and safe working order. Ensure 
guards are fitted properly. The hedge trimmer must 
not be used unless fully assembled.

11. Make sure you have a secure footing before starting 
operation.

12. Hold the tool firmly when using the tool.
13. Do not operate the tool at no-load unnecessarily.
14. Immediately switch off the motor and remove the 

battery cartridge if the cutter should come into contact 
with a fence or other hard object. Check the cutter for 
damage, and if damaged repair immediately.

15. Before checking the cutter, taking care of faults, or 
removing material caught in the cutter, always switch 
off the trimmer and remove the battery cartridge.

16. Switch off the trimmer and remove the battery 
cartridge before doing any maintenance work.

17. When moving the hedge trimmer to another location, 
including during work, always remove the battery 
cartridge and put the blade cover on the cutter blades. 
Never carry or transport the trimmer with the cutter 
running. Never grasp the cutter with your hands.

18. Clean the hedge trimmer and especially the cutter 
after use, and before putting the trimmer into storage 
for extended periods. Lightly oil the cutter and put on 
the cover. The cover supplied with the unit can be 
hung on the wall, providing a safe and practical way to 
store the hedge trimmer.

19. Store the hedge trimmer with the cover on, in a dry 
room. Keep it out of reach of children. Never store the 
trimmer outdoors.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
 WARNING:

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained 
from repeated use) replace strict adherence to safety 
rules for the subject product. MISUSE or failure to 
follow the safety rules stated in this instruction 
manual may cause serious personal injury.

IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS ENC007-7

FOR BATTERY CARTRIDGE
1. Before using battery cartridge, read all 

instructions and cautionary markings on (1) 
battery charger, (2) battery, and (3) product using 
battery.

2. Do not disassemble battery cartridge.
3. If operating time has become excessively shorter, 

stop operating immediately. It may result in a risk 
of overheating, possible burns and even an 
explosion.

4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out 
with clear water and seek medical attention right 
away. It may result in loss of your eyesight.

5. Do not short the battery cartridge:
(1) Do not touch the terminals with any 

conductive material.
(2) Avoid storing battery cartridge in a container 

with other metal objects such as nails, coins, 
etc.

(3) Do not expose battery cartridge to water or 
rain.

A battery short can cause a large current flow, 
overheating, possible burns and even a 
breakdown.

6. Do not store the tool and battery cartridge in 
locations where the temperature may reach or 
exceed 50°C (122°F).

7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is 
severely damaged or is completely worn out. The 
battery cartridge can explode in a fire.

8. Be careful not to drop or strike battery. 
9. Do not use a damaged battery. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Tips for maintaining maximum battery life
1. Charge the battery cartridge before completely 

discharged.
Always stop tool operation and charge the battery 
cartridge when you notice less tool power.

2. Never recharge a fully charged battery cartridge.
Overcharging shortens the battery service life.

3. Charge the battery cartridge with room 
temperature at 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Let a hot 
battery cartridge cool down before charging it.

4. Charge the battery cartridge once in every six 
months if you do not use it for a long period of 
time.
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FUNCTIONAL DESCRIPTION
 CAUTION:

• Always be sure that the tool is switched off and the 
battery cartridge is removed before adjusting or 
checking function on the tool.

Installing or removing battery cartridge 
(Fig. 1)

 CAUTION:
• Always switch off the tool before installing or removing 

of the battery cartridge.
• Hold the tool and the battery cartridge firmly when 

installing or removing battery cartridge. Failure to 
hold the tool and the battery cartridge firmly may cause 
them to slip off your hands and result in damage to the 
tool and battery cartridge and a personal injury.

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while 
sliding the button on the front of the cartridge.
To install the battery cartridge, align the tongue on the 
battery cartridge with the groove in the housing and slip it 
into place. Insert it all the way until it locks in place with a 
little click. If you can see the red indicator on the upper 
side of the button, it is not locked completely.

 CAUTION:
• Always install the battery cartridge fully until the red 

indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall 
out of the tool, causing injury to you or someone 
around you.

• Do not install the battery cartridge forcibly. If the 
cartridge does not slide in easily, it is not being inserted 
correctly.

Battery protection system (Lithium-ion 
battery with star marking) (Fig. 2)
Lithium-ion batteries with a star marking are equipped 
with a protection system. This system automatically cuts 
off power to the tool to extend battery life.

The tool will automatically stop during operation if the tool 
and/or battery are placed under one of the following 
conditions:
• Overloaded:

The tool is operated in a manner that causes it to 
draw an abnormally high current.
In this situation, release the switch trigger on the tool 
and stop the application that caused the tool to 
become overloaded. Then pull the switch trigger 
again to restart.
If the tool does not start, the battery is overheated. In 
this situation, let the battery cool before pulling the 
switch trigger again.

• Low battery voltage:
The remaining battery capacity is too low and the tool 
will not operate. In this situation, remove and 
recharge the battery.

Switch action

 CAUTION:
• Before inserting the battery cartridge into the tool, 

always check to see that the switch trigger actuates 
properly and returns to the “OFF” position when 
released. (Fig. 3)

For your safety, this tool is equipped with a dual switching 
system. To turn on the tool, press the lock-off button and 
triggers A and B. Release either one of the two pressed 
triggers to turn off. The sequence of switching is 
unimportant as the tool only starts when both switches are 
activated.

Indication lamp (Fig. 4)
Running the tool allows the indication lamp to show the 
battery cartridge capacity status.
When the tool is also overloaded and has stopped during 
operation, the lamp lights up in red.
Refer to the following table for the status and action to be 
taken for the indication lamp.

Note 1: The time at which the indication lamp lights up varies by the temperature around the work area and the battery 
cartridge conditions.

010970 

OPERATION
 CAUTION:

• Be careful not to accidentally contact a metal fence or 
other hard objects while trimming. The blade will break 
and may cause serious injury.

• Overreaching with a hedge trimmer, particularly from a 
ladder, is extremely dangerous. Do not work from 
anything wobbly or infirm. (Fig. 5)

Do not attempt to cut branches thicker than 10 mm 
diameter with this trimmer. These should first be cut with 
shears down to the hedge trimming level.

 CAUTION:
• Do not cut off dead trees or similar hard objects. 

Failure to do so may damage the tool. (Fig. 6)
Hold the trimmer with both hands and pull the switch 
trigger A or B and then move it in front of your body. 
(Fig. 7)

Indication lamp Status Action to be taken

The lamp blinks in red This indicates the appropriate time to 
replace the battery cartridge when the 
battery power becomes low.

Recharge the battery cartridge as soon 
as possible.

The lamp lights up in red.
(Note 1)

This function works when the battery power 
is almost used up. At this time, tool stops 
immediately.

Recharge the battery cartridge.

The lamp lights up in red.
(Note 1)

Autostop due to overload
Turn off the tool.
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As a basic operation, tilt the blades towards the trimming 
direction and move it calmly and slowly at the speed rate 
of 3 - 4 seconds per meter. (Fig. 8)
To cut a hedge top evenly, it helps to tie a string at the 
desired hedge height and to trim along it, using it as a 
reference line. (Fig. 9)
Attaching the chip receiver (optional accessory) on the 
tool when trimming the hedge straight can avoid cut off 
leaves’ being thrown away. (Fig. 10)
To cut a hedge side evenly, it helps to cut from the bottom 
upwards. (Fig. 11)
Trim boxwood or rhododendron from the base toward the 
top for a nice appearance and good job.

Installing or removing chip receiver 
(optional accessory)

 CAUTION:
• Always be sure that the tool is switched off and 

unplugged before installing or removing chip receiver.

NOTE:
• When replacing the chip receiver, always wear gloves 

so that hands and face does not directly contact the 
blade. Failure to do so may cause personal injury.

• Always be sure to remove the blade cover before 
installing the chip receiver.

• The chip receiver receives cut-off leaves and alleviates 
collecting thrown-away leaves. This can be installed on 
either side of the tool. (Fig. 12)

Press the chip receiver on the shear blades so that its slits 
overlap with the nuts on the shear blades. (Fig. 13)
At this time, the chip receiver needs to be installed so that 
its hooks fit into grooves in the shear blade unit. (Fig. 14)
To remove the chip receiver, press its lever on both sides 
so that the hooks are unlocked.

 CAUTION:
• The blade cover (standard equipment) cannot be 

installed on the tool with the chip receiver being 
installed. Before carrying or storing, uninstall the chip 
receiver and then install the blade cover to avoid blade 
exposure.

NOTE:
• Check the chip receiver for secure installment before 

use.
• Never try to uninstall the chip receiver by an excessive 

force with its hooks locked in the blade unit grooves. 
Using the excessive force may damage it.

MAINTENANCE
 CAUTION:

• Always be sure that the tool is switched off and the 
battery cartridge is removed before attempting to 
perform inspection or maintenance.

Cleaning the tool
Clean out the tool by wiping off dust with a dry or soap-
dipped rag.

 CAUTION:
• Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the 

like. Discoloration, deformation or cracks may result.

Blade maintenance
Smear the blade before and once per hour during 
operation using machine oil or the like.

NOTE:
• Before smearing the blade, remove the chip receiver.
After operation, remove dust from both sides of the blade 
with wired brush, wipe it off with a rag and then apply 
enough low-viscosity oil, such as machine oil etc. and 
spray-type lubricating oil.

 CAUTION:
• Do not wash the blades in water. Failure to do so may 

cause rust or damage on the tool.

Removing or installing shear blade

 CAUTION:
• Before removing or installing shear blade, always be 

sure that the tool is switched off and the battery 
cartridge is removed.

• When replacing the shear blade, always wear gloves 
without removing blade cover so that hands and face 
does not directly contact the blade. Failure to do so 
may cause personal injury.

NOTE:
• Do not wipe off grease from the gear and crank. Failure 

to do so may cause damage to the tool.

Removing the shear blades (Fig. 15)
Reverse the tool and loosen four screws and remove the 
under cover.

NOTE:
• Be careful not to get your hands dirty as grease is 

applied in the shear blade driving area. (Fig. 16)
Loosen four screws and remove the blades. Remove the 
washer and sponge from the shear blades and put them 
aside. They are required for the later installation. (Fig. 17)
If the sleeves are still left in the holes of the gear, remove 
the gear and push the sleeves out of it with a screwdriver 
or the like.

NOTE:
The washer underneath the gear may come off by 
mistake when removing the gear. In this case, return it to 
the original position as it was installed.

Installing the shear blade (Fig. 18)
Remove the blade cover from the old shear blades and fit 
it onto the new ones to avoid contact with blades. 
(Fig. 19)
Adjust the hole positions by turning the gear as illustrated.
(Fig. 20 & 21)
Apply some grease provided with the new shear blades 
as illustrated. (Fig. 22)
Put the removed sponge in the same position as the old 
one. Make sure that the sleeves provided with the new 
shear blades are put on the pins of the blade. Place the 
new shear blades on the tool so that the pins fit in the 
holes of the gear. If the sleeves on the pins come off 
mistakenly, put them into the holes of the gear 
beforehand. (Fig. 23)
Install the blade and tighten the four screws and put the 
removed washer in the same position as the old one. 
(Fig. 24)
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Install the under cover on the tool and tighten the four 
screws firmly.

Storage
The hook hole in the tool bottom is convenient for hanging 
the tool from a nail or screw on the wall. (Fig. 25)
Remove the battery cartridge and put the blade cover on 
the shear blades so that the blades are not exposed. 
Store the tool out of the reach of children carefully.
Store the tool in the place not exposed to water and rain.
To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, 
any other maintenance or adjustment should be 
performed by Makita Authorized Service Centers, always 
using Makita replacement parts.

OPTIONAL ACCESSORIES
CAUTION:

• These accessories or attachments are recommended 
for use with your Makita tool specified in this manual. 
The use of any other accessories or attachments might 
present a risk of injury to persons. Only use accessory 
or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding 
these accessories, ask your local Makita Service Center.
• Blade cover
• Shear blade assembly
• Makita genuine battery and charger
• Chip receiver

NOTE:
• Some items in the list may be included in the tool 

package as standard accessories. They may differ 
from country to country.

Noise ENG905-1

The typical A-weighted noise level determined according 
to EN60745:

Model DUH481, DUH483, DUH521
Sound pressure level (LpA): 75 dB (A)
Uncertainty (K): 2.5 dB (A)

The noise level under working may exceed 80 dB (A).
Model DUH523
Sound pressure level (LpA): 77 dB (A)
Uncertainty (K): 2.5 dB (A)

The noise level under working may exceed 80 dB (A).
Wear ear protection.

Vibration ENG900-1 

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined 
according to EN60745:

Work mode: hedge trimming
Vibration emission (ah): 2.5 m/s2 or less
Uncertainty (K): 1.5 m/s2

ENG901-1

• The declared vibration emission value has been 
measured in accordance with the standard test method 
and may be used for comparing one tool with another.

• The declared vibration emission value may also be 
used in a preliminary assessment of exposure.

 WARNING:
• The vibration emission during actual use of the power 

tool can differ from the declared emission value 
depending on the ways in which the tool is used.

• Be sure to identify safety measures to protect the 
operator that are based on an estimation of exposure in 
the actual conditions of use (taking account of all parts 
of the operating cycle such as the times when the tool 
is switched off and when it is running idle in addition to 
the trigger time).

For European countries only ENH040-2

EC Declaration of Conformity
We Makita Corporation as the responsible 
manufacturer declare that the following Makita 
machine(s):

Designation of Machine:
Cordless Hedge Trimmer
Model No./ Type: DUH481, DUH483, DUH521, 
DUH523
Specifications: see “SPECIFICATIONS” table.

are of series production and
Conforms to the following European Directives:

2000/14/EC, 2006/42/EC
And are manufactured in accordance with the following 
standards or standardised documents:

EN60745
The technical documentation is kept by: 

Makita International Europe Ltd.
Technical Department,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

The conformity assessment procedure required by 
Directive 2000/14/EC was in Accordance with annex V.
Model DUH481

Measured Sound Power Level: 83.2 dB (A)
Guaranteed Sound Power Level: 86 dB (A)

Model DUH483
Measured Sound Power Level: 83.8 dB (A)
Guaranteed Sound Power Level: 88 dB (A)

Model DUH521
Measured Sound Power Level: 82.9 dB (A)
Guaranteed Sound Power Level: 86 dB (A)

Model DUH523
Measured Sound Power Level: 84.3 dB (A)
Guaranteed Sound Power Level: 89 dB (A)

27.6.2011

Tomoyasu Kato
Director

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
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NEDERLANDS (Originele instructies)
Verklaring van het onderdelenoverzicht

TECHNISCHE GEGEVENS

• Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit 
gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

• Specificaties en accu’s kunnen van land tot land verschillen.
• Gewicht, inclusief de accu, volgens de EPTA-procedure 01/2003

Symbolen END013-3

Hieronder staan de symbolen die voor het gereedschap 
worden gebruikt. Zorg ervoor dat u weet wat ze 
betekenen alvorens de accu te gebruiken.

........ Lees de gebruiksaanwijzing.

...................... Stel het gereedschap niet bloot aan 
regen.

............... Alleen voor EU-landen
Geef elektrisch gereedschap en 
accu’s niet met het huisvuil mee!
Volgens de Europese richtlijn 2012/
19/EU inzake oude elektrische en 
elektronische apparaten, 2006/66/EC 
inzake batterijen en accu’s en oude 
batterijen en accu’s en de toepassing 
daarvan binnen de nationale 
wetgeving, dienen gebruikt elektrisch 
gereedschap en accu’s gescheiden 
te worden ingezameld en te worden 
afgevoerd naar een recyclebedrijf dat 
voldoet aan de geldende milieu-
eisen.

Gebruiksdoeleinden ENE014-1

Het gereedschap is bedoeld om heggen te snoeien.

Algemene 
veiligheidswaarschuwingen voor 
elektrisch gereedschap GEA010-1

 WAARSCHUWING Lees alle 
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het 
niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan 
leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en 
instructies om in de toekomst te 
kunnen raadplegen.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN 
SPECIFIEK VOOR EEN 
ACCUHEGGENSCHAAR GEB062-5

1. Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de 
messenbladen. Verwijder geen snoeiafval en houd 
geen materiaal om te snoeien vast terwijl de 
messenbladen bewegen. Zorg ervoor dat de aan/

1. Rode deel
2. Knop
3. Accu
4. Ster-merkteken
5. Aan/uit-schakelaar A
6. Aan/uit-schakelaar B
7. Uit-vergrendelknop
8. Bedrijfslampje
9. Snoeirichting
10. Hegoppervlak dat u wilt snoeien
11. Kantel de messenbladen
12. Touwtje

13. Drukken
14. Snoeiafvalgeleider
15. Moer
16. Messenblad
17. Vergrendelingen
18. Plaats de vergrendelingen in de 

groeven
19. Groeven
20. Duw de knoppen aan beide zijden 

in
21. Trek de vergrendeling uit de 

groeven

22. Schroeven
23. Deksel op onderkant
24. Kussentje
25. Ring
26. Tandwiel
27. Bussen
28. Groef
29. Schede
30. Vet
31. Messenblad

Model DUH481 DUH483 DUH521 DUH523

Lengte messenblad 480 mm 520 mm

Aantal 
zaagbewegingen 
per minuut (min-1)

1.350

Nominale spanning 14,4 V DC 18 V DC 14,4 V DC 18 V DC

Totale lengte 869 mm 881 mm 873 mm 888 mm 919 mm 931 mm 923 mm 938 mm

Nettogewicht 2,9 kg 3,1 kg 3,0 kg 3,2 kg 3,0 kg 3,2 kg 3,0 kg 3,3 kg

Accu
BL1415/
BL1415N

BL1430/
BL1440

BL1815/
BL1815N/
BL1820

BL1830/
BL1840/
BL1850

BL1415/
BL1415N

BL1430/
BL1440

BL1815/
BL1815N/
BL1820

BL1830/
BL1840/
BL1850

Acculader DC18RC, DC18SD

Cd
Ni-MH
Li-ion
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uit-schakelaar in de uit-stand staat voordat u 
vastgeklemd materiaal vanaf de messenbladen 
verwijdert. Een ogenblik van onoplettendheid kan 
tijdens het gebruik van de heggenschaar leiden tot 
ernstig persoonlijk letsel.

2. Draag de heggenschaar aan het handvat met 
stilstaande messenbladen. Bij het transporteren of 
opbergen van de heggenschaar moet altijd de 
schede om de messenbladen worden gedaan. 
Door op de juiste manier met de heggenschaar om te 
gaan, verkleint u de kans op mogelijk letsel door de 
messenbladen.

3. Houd het elektrisch gereedschap alleen vast bij 
het geïsoleerde oppervlak omdat de 
messenbladen met verborgen bedrading in 
aanraking kunnen komen. Wanneer de 
messenbladen in aanraking komen met onder 
spanning staande draden, zullen de niet-geïsoleerde 
metalen delen van het gereedschap onder spanning 
komen te staan zodat de gebruiker een elektrische 
schok kan krijgen.

4. Gebruik de heggenschaar niet in de regen of onder 
natte of zeer vochtige omstandigheden. De 
elektromotor is niet waterdicht.

5. Onervaren gebruikers dienen door een ervaren 
gebruiker van heggenscharen te worden voorgedaan 
hoe de heggenschaar moet worden gebruikt.

6. De heggenschaar mag niet worden gebruikt door 
kinderen of jeugd jonger dan 18 jaar. Jongeren ouder 
dan 16 jaar kunnen uitgezonderd worden van deze 
regel mits zijn les krijgen onder toezicht van een 
expert.

7. Gebruik de heggenschaar alleen als u in goede 
lichamelijke conditie bent. Als u vermoeid bent, kunt u 
zich minder goed concentreren. Wees met name 
voorzichtig aan het einde van de werkdag. Werk altijd 
rustig en voorzichtig. De gebruiker is aansprakelijk 
voor alle schade toegebracht aan derden.

8. Gebruik de heggenschaar nooit onder invloed van 
alcohol, drugs of medicijnen.

9. Werkhandschoenen van stevig leer maken deel uit 
van de standaardwerkuitrusting van de heggenschaar 
en moeten tijdens het werken ermee altijd worden 
gedragen. Draag tevens stevige schoenen met 
slipvaste zolen.

10. Alvorens met de werkzaamheden te beginnen, moet u 
controleren of de heggenschaar in goede en veilige 
staat verkeert. Controleer dat de beschermkappen 
stevig gemonteerd zijn. De heggenschaar mag niet 
worden gebruikt voordat deze geheel compleet en 
afgemonteerd is.

11. Zorg alvorens met de werkzaamheden te beginnen 
ervoor dat u stevig staat.

12. Houd tijdens het gebruik het gereedschap stevig vast.
13. Laat het gereedschap niet onnodig onbelast draaien.
14. Schakel het gereedschap onmiddellijk uit en verwijder 

de accu als de messenbladen van de heggenschaar 
in aanraking komen met een afrastering of ander hard 
voorwerp. Controleer de messenbladen op 
beschadigingen en repareer deze onmiddellijk.

15. Alvorens de messenbladen te controleren, storingen 
te verhelpen of vastgelopen materiaal te verwijderen, 
schakelt u de heggenschaar altijd uit en verwijdert u 
de accu.

16. Schakel de heggenschaar uit en verwijder de accu 
alvorens enige onderhoudswerkzaamheden uit te 
voeren.

17. Wanneer u de heggenschaar naar een andere plaats 
overbrengt, ook tijdens het werk, verwijdert u altijd 
eerst de accu en schuift u de schede over de 
messenbladen. Draag of vervoer de heggenschaar 
nooit met ingeschakelde messenbladen. Pak de 
messenbladen nooit met uw handen beet.

18. Reinig de heggenschaar, en met name de 
messenbladen, na ieder gebruik en voordat de 
heggenschaar langdurig wordt opgeborgen. Smeer de 
messenbladen met een beetje olie en breng de 
schede aan. De schede die bij het gereedschap is 
geleverd kan aan een een muur worden gehangen 
zodat de heggenschaar praktisch en veilig 
opgeborgen kan worden.

19. Berg de heggenschaar op met aangebrachte schede 
in een droog vertrek. Houd het gereedschap buiten 
bereik van kinderen. Laat de heggenschaar nooit 
buiten liggen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
 WAARSCHUWING:

Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van 
comfort en bekendheid met het gereedschap (na 
veelvuldig gebruik) en neem alle 
veiligheidsvoorschriften van het betreffende product 
altijd strikt in acht. VERKEERD GEBRUIK of het niet 
volgen van de veiligheidsinstructies in deze 
gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig persoonlijk 
letsel.

BELANGRIJKE 
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ENC007-7

VOOR ACCU’S
1. Alvorens de accu in gebruik te nemen, leest u 

eerst alle instructies en 
waarschuwingsopschriften op (1) de acculader, (2) 
de accu en (3) het apparaat waarin de accu wordt 
aangebracht.

2. Haal de accu niet uit elkaar.
3. Als de gebruikstijd aanzienlijk korter is geworden, 

stopt u onmiddellijk met het gebruik. Anders kan 
dit leiden tot kans op oververhitting, mogelijke 
brandwonden en zelfs een explosie.

4. Als de elektrolyt in uw ogen komt, wast u deze uit 
met schoon water en raadpleegt u onmiddellijk 
een arts. Dit kan leiden tot verlies van 
gezichtsvermogen.

5. Sluit de accu niet kort:
(1) Raak de accupolen niet aan met enig 

geleidend materiaal.
(2) Bewaar de accu niet op een plaats waar deze 

in aanraking kan komen met andere metalen 
voorwerpen, zoals spijkers, munten, enz.

(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.
Kortsluiting van de accu kan leiden tot een hoge 
stroomsterkte, oververhitting, mogelijke 
brandwonden en zelfs een defect.
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6. Bewaar het gereedschap en de accu niet op 
plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot 
50 °C of hoger.

7. Werp de accu niet in een vuur, zelfs niet als deze 
al ernstig beschadigd of helemaal versleten is. De 
accu kan in een vuur exploderen.

8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen of 
ergens tegenaan stoot. 

9. Gebruik nooit een beschadigde accu. 

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

Tips voor een lange levensduur van de 
accu
1. Laad de accu op voordat deze volledig leeg is.

Wanneer u merkt dat het gereedschap minder 
vermogen heeft, stopt u met het gebruik ervan en 
laadt u eerst de accu op.

2. Laad nooit een volledig opgeladen accu op.
Te lang opladen verkort de levensduur van de 
accu.

3. Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur 
van 10 °C tot 40 °C. Laat een warme accu eerst 
afkoelen voordat u deze oplaadt.

4. Laad de accu ieder half jaar op als u deze 
gedurende een lange tijd niet gebruikt.

BESCHRIJVING VAN DE 
FUNCTIES

 LET OP:
• Zorg ervoor dat het gereedschap is uitgeschakeld en 

dat de accu is verwijderd voordat u de werking van het 
gereedschap aanpast of controleert.

De accu aanbrengen en verwijderen (zie 
afb. 1)

 LET OP:
• Schakel het gereedschap altijd uit voordat u de accu 

aanbrengt of verwijdert.
• Houd het gereedschap en de accu stevig vast 

tijdens het aanbrengen of verwijderen van de accu. 
Als u het gereedschap en de accu niet stevig 
vasthoudt, kunnen deze uit uw handen glippen en 
beschadigd raken, of kan persoonlijk letsel worden 
veroorzaakt.

Om de accu te verwijderen verschuift u de knop aan de 
voorkant van de accu en schuift u tegelijkertijd de accu 
eraf.
Om de accu aan te brengen, lijnt u de lip op de accu uit 
met de groef in de behuizing en duwt u de accu op zijn 
plaats. Steek de accu zo ver mogelijk erin tot u een 
klikgeluid hoort. Als u het rode deel aan de bovenkant van 
de knop kunt zien, is de accu niet goed aangebracht.

 LET OP:
• Breng de accu altijd helemaal aan totdat het rode deel 

niet meer zichtbaar is. Als u dit niet doet, kan de accu 
per ongeluk uit het gereedschap vallen en u of anderen 
in uw omgeving verwonden.

• Breng de accu niet met kracht aan. Als de accu niet 
gemakkelijk erin kan worden geschoven, wordt deze 
niet goed aangebracht.

Accubeveiligingssysteem (lithiumionaccu 
met een ster-merkteken) (zie afb. 2)
Lithiumionaccu’s met een ster-merkteken zijn uitgerust 
met een beveiligingssysteem. Dit systeem schakelt 
automatisch de voeding naar het gereedschap uit om de 
levensduur van de accu te verlengen.
Het gereedschap zal tijdens gebruik automatisch stoppen 
wanneer het gereedschap en/of de accu zich in een van 
de volgende omstandigheden bevinden:
• Overbelasting:

Het gereedschap wordt gebruikt op een manier die 
ertoe leidt dat een abnormaal hoge stroomsterkte uit 
de accu wordt getrokken.
Laat in die situatie de aan/uit-schakelaar van het 
gereedschap los en stop het gebruik dat ertoe leidde 
dat het gereedschap overbelast werd. Knijp daarna 
opnieuw de aan/uit-schakelaar in om het 
gereedschap weer in te schakelen.
Als het gereedschap niet wordt ingeschakeld, is de 
accu oververhit. In die situatie laat u de accu eerst 
afkoelen voordat u opnieuw de aan/uit-schakelaar 
inknijpt.

• Lage accuspanning:
De resterende acculading is te laag en het 
gereedschap wordt niet ingeschakeld. Verwijder in 
die situatie de accu en laad hem op.

Werking van de aan/uit-schakelaar

 LET OP:
• Controleer altijd, voordat u de accu in het gereedschap 

steekt, of de aan/uit-schakelaar op de juiste manier 
schakelt en weer terugkeert naar de uit-stand nadat 
deze is losgelaten (zie afb. 3).

Voor uw veiligheid is dit gereedschap uitgerust met een 
tweevoudig in-/uitschakelsysteem. Om het gereedschap 
in te schakelen, drukt u de uit-vergrendelknop en de aan/
uit-schakelaars A en B in. Laat één van de twee 
ingedrukte aan/uit-schakelaars los om het gereedschap 
uit te schakelen. De volgorde waarin de aan/uit-
schakelaars worden ingedrukt is niet van belang omdat 
het gereedschap pas start nadat de tweede schakelaar is 
ingedrukt.

Bedrijfslampje (zie afb. 4)
Tijdens gebruik van het gereedschap geeft het 
bedrijfslampje de toestand van de acculading aan.
In het geval het gereedschap overbelast is en tijdens 
gebruik is gestopt, brandt het bedrijfslampje rood.
Raadpleeg onderstaande tabel voor de toestand van de 
accu en het gereedschap, alsmede de te nemen 
maatregelen voor iedere status van het bedrijfslampje.
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Opmerking 1:Het moment waarop het bedrijfslampje gaat branden varieert met de temperatuur in het werkgebied en de 
toestand van de accu.

010970 

BEDRIJF
 LET OP:

• Wees voorzichtig niet per ongeluk een metalen 
afrastering of andere harde voorwerpen te raken 
tijdens het snoeien. De messenbladen zullen breken 
en kunnen ernstig letsel veroorzaken.

• Het is bijzonder gevaarlijk met de heggenschaar te ver 
te reiken, met name op een ladder. Werk niet vanuit 
een wankele of instabiele positie (zie afb. 5).

Probeer geen takken dikker dan 10 mm diameter te 
snoeien met deze heggenschaar. Deze dienen eerst met 
een snoeischaar te worden teruggeknipt tot de juiste 
snoeihoogte.

 LET OP:
• Snoei niet in dode bomen of andere harde voorwerpen. 

Als u zich hier niet aan houdt, kan het gereedschap 
worden beschadigd (zie afb. 6).

Druk met beide handen de aan/uit-schakelaars A en B in, 
houdt de heggenschaar vóór uw lichaam en snoei 
vervolgens van beneden naar boven (zie afb. 7).
Als standaardmethode houdt u de messenbladen 
gekanteld in de snoeirichting en beweegt u ze rustig en 
langzaam met een snelheid van 3 of 4 seconden per 
meter (zie afb. 8).
Om de bovenkant van een heg gelijkmatig te snoeien, is 
het handig een touwtje op de gewenste hoogte te 
spannen en er langs te snoeien (zie afb. 9).
Door een snoeiafvalgeleider (los verkrijgbaar) op het 
gereedschap aan te brengen bij het recht snoeien van 
een heg, wordt voorkomen dat het snoeiafval wordt 
weggeworpen (zie afb. 10).
Om de zijkant van een heg gelijkmatig te snoeien, is het 
handig van onder naar boven te snoeien (zie afb. 11).
Snoei buxus en rododendron van onder naar boven voor 
een mooie, gladde afwerking.

De snoeiafvalgeleider (los verkrijgbaar) 
aanbrengen en verwijderen

 LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld 

en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens 
de snoeiafvalgeleider aan te brengen of te verwijderen.

OPMERKING:
• Draag bij het aanbrengen of verwijderen van de 

snoeiafvalgeleider altijd handschoenen zodat uw 
handen en gezicht niet rechtstreeks in aanraking 
komen met de messenbladen. Als u dat niet doet, kan 
dit leiden tot persoonlijk letsel.

• Haal altijd eerst de schede van de messenbladen af 
voordat u de snoeiafvalgeleider aanbrengt.

• De snoeiafvalgeleider vangt de gesnoeide blaadjes af 
en vergemakkelijkt het verzamelen van de vallende 
blaadjes. Deze kan aan beide kanten van het 
gereedschap worden bevestigd (zie afb. 12).

Duw de snoeiafvalgeleider op de messenbladen zodat de 
sleuven over de moeren op de messenbladen vallen 
(zie afb. 13).
De snoeiafvalgeleider moet zodanig worden aangebracht 
dat de vergrendelingen ervan aangrijpen in de groeven in 
de messenbladen (zie afb. 14).
Om de snoeiafvalgeleider te verwijderen, drukt u aan 
beide zijden op de vergrendeling zodat deze loslaat.

 LET OP:
• De schede (standaarduitrusting) kan niet om de 

messenbladen worden geschoven terwijl de 
snoeiafvalgeleider is aangebracht. Alvorens de 
heggenschaar mee te nemen of op te bergen, 
verwijdert u de snoeiafvalgeleider en schuift u de 
schede om de messenbladen om te voorkomen dat 
deze bloot liggen.

OPMERKING:
• Controleer de snoeiafvalgeleider op correcte montage 

alvorens deze te gebruiken.
• Probeer de snoeiafvalgeleider nooit met grote kracht te 

verwijderen terwijl de vergrendelingen aangrijpen in de 
gleuven van de messenbladen. Bij gebruik van grote 
kracht kan de snoeiafvalgeleider worden beschadigd.

ONDERHOUD
 LET OP:

• Zorg er altijd voor dat het gereedschap is 
uitgeschakeld en de accu is verwijderd, voordat u een 
inspectie of onderhoud uitvoert.

Het gereedschap schoonmaken
Maak het gereedschap schoon door het stof eraf te vegen 
met een droge of met zeepwater bevochtigde doek.

 LET OP:
• Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol, 

enz. Dit kan leiden tot verkleuren, vervormen of 
barsten.

Onderhoud van messenbladen
Smeer de messenbladen voor aanvang van de 
werkzaamheden en na ieder bedrijfsuur met machineolie 
of iets soortgelijks.

Status van bedrijfslampje Toestand van accu/gereedschap Te nemen maatregelen

Het bedrijfslampje knippert 
rood.

Dit geeft het juiste tijdstip aan om de accu te 
vervangen wanneer de accu bijna leeg is.

Laad de accu zo spoedig mogelijk op.

Het bedrijfslampje brandt rood.
(Opmerking 1)

Deze functie treedt in werking wanneer de 
acculading bijna opgebruikt is. Op dat 
moment stopt het gereedschap onmiddellijk.

Laad de accu op.

Het bedrijfslampje brandt rood.
(Opmerking 1)

Het gereedschap stopt automatisch als 
gevolg van overbelasting.

Schakel het gereedschap uit.
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OPMERKING:
• Verwijder de snoeiafvalgeleider alvorens de 

messenbladen te smeren.
Verwijder na de werkzaamheden het vuil van beide zijden 
van de messenbladen met behulp van een staalborstel, 
veeg de messenbladen schoon met een doek, en breng 
voldoende olie met een lage viscositeit aan, zoals 
bijvoorbeeld machineolie, smeerolie uit een spuitbus, enz.

 LET OP:
• Was de messenbladen niet met water. Als u dit toch 

doet, kunnen de messenbladen gaan roesten of het 
gereedschap worden beschadigd.

De messenbladen aanbrengen en 
verwijderen

 LET OP:
• Zorg er altijd voor dat het gereedschap is 

uitgeschakeld en de accu is verwijderd, voordat u de 
messenbladen aanbrengt of verwijdert.

• Draag bij het aanbrengen of verwijderen van de 
messenbladen altijd handschoenen zonder de schede 
eraf te halen zodat uw handen en gezicht niet 
rechtstreeks in aanraking komen met de 
messenbladen. Als u dat niet doet, kan dit leiden tot 
persoonlijk letsel.

OPMERKING:
• Veeg het vet op het tandwiel en de kruk niet af. Als u dit 

toch doet, kan het gereedschap worden beschadigd.

De messenbladen verwijderen 
(zie afb. 15)
Draai het gereedschap ondersteboven, draai de vier 
schroeven los en verwijder het deksel op de onderkant.

OPMERKING:
• Wees voorzichtig uw handen niet vuil te maken aan het 

vet in het tandwielhuis van de messenbladen 
(zie afb. 16).

Draai de vier schroeven los en verwijder de 
messenbladen. Verwijder de ring en het kussentje vanaf 
de messenbladen en leg deze aan de kant. Zij zijn later bij 
montage weer nodig (zie afb. 17).
Als de bussen nog in de gaten van het tandwiel zitten, 
verwijdert u het tandwiel en duwt u de bussen eruit met 
een schroevendraaier of iets soortgelijks.

OPMERKING:
De ring onder het tandwiel kan per ongelijk mee eruit 
komen wanneer het tandwiel wordt verwijderd. In dat 
geval plaatst u hem terug op zijn oorspronkelijke plaats.

De messenbladen aanbrengen 
(zie afb. 18)
Verwijder de schede vanaf de oude messenbladen en 
schuif hem over de nieuwe messenbladen om aanraking 
van de nieuwe messenbladen te voorkomen (zie afb. 19).
Lijn de posities van de gaten uit door het tandwiel te 
draaien zoals aangegeven (zie afb. 20 en 21).
Breng enig vet aan dat bij de nieuwe messenbladen werd 
geleverd, zoals aangegeven (zie afb. 22).
Plaats het verwijderde kussentje terug op zijn 
oorspronkelijke plaats. Zorg ervoor dat de bussen die bij 
de nieuwe messenbladen werden geleverd op de pennen 

van de nieuwe messenbladen worden geplaatst. Plaats 
de nieuwe messenbladen in het gereedschap zodanig dat 
de bussen passen in de gaten in het tandwiel. Als per 
ongeluk de bussen van de pennen afvallen, mag u ze ook 
eerst in de gaten in het tandwiel plaatsen (zie afb. 23).
Breng de messenbladen aan en draai de vier schroeven 
vast en plaats de verwijderde ring terug op zijn 
oorspronkelijke plaats (zie afb. 24).
Breng het deksel aan op de onderkant van het 
gereedschap en draai de vier schroeven stevig vast.

Opslag
Het gat in de onderkant van het gereedschap is handig 
om het gereedschap aan een spijker of schroef in de 
muur te hangen (zie afb. 25).
Verwijder de accu en schuif de schede over de 
messenbladen zodat deze niet bloot liggen. Bewaar het 
gereedschap buiten bereik van kinderen.
Bewaar het gereedschap op een plaats die niet is 
blootgesteld aan water of regen.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het 
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties, 
onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een 
erkend Makita-servicecentrum, en altijd met 
gebruikmaking van originele Makita-
vervangingsonderdelen.

VERKRIJGBARE ACCESSOIRES
LET OP:

• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen 
voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze 
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van 
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor 
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of 
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven 
gebruiksdoeleinden.

Mocht u meer informatie willen hebben over deze 
accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw 
plaatselijke Makita-servicecentrum.
• Schede
• Messenbladen
• Originele Makita-accu en -lader
• Snoeiafvalgeleider

OPMERKING:
• Sommige items op de lijst kunnen zijn inbegrepen in de 

doos van het gereedschap als standaard toebehoren. 
Zij kunnen van land tot land verschillen.

Geluid ENG905-1

De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten 
volgens EN60745:

Modellen DUH481, DUH483 en DUH521
Geluidsdrukniveau (LpA): 75 dB (A)
Onzekerheid (K): 2,5 dB (A)

Het geluidsniveau kan tijdens gebruik hoger worden dan 
80 dB (A).

Modellen DUH523
Geluidsdrukniveau (LpA): 77 dB (A)
Onzekerheid (K): 2,5 dB (A)

Het geluidsniveau kan tijdens gebruik hoger worden dan 
80 dB (A).

Draag gehoorbescherming.
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Trillingen ENG900-1

De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals 
vastgesteld volgens EN60745:

Gebruikstoepassing: snoeien van heggen
Trillingsemissie (ah): 2,5 m/s2 of lager
Onzekerheid (K): 1,5 m/s2

ENG901-1

• De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten 
volgens de standaardtestmethode en kan worden 
gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere 
gereedschappen.

• De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden 
gebruikt voor een beoordeling vooraf van de 
blootstelling.

 WAARSCHUWING:
• De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch 

gereedschap in de praktijk kan verschillen van de 
opgegeven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de 
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.

• Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden 
getroffen ter bescherming van de operator die zijn 
gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder 
praktijkomstandigheden (rekening houdend met alle 
fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur 
gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en 
stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).

Alleen voor Europese landen ENH040-2

EU-verklaring van conformiteit
Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke 
fabrikant, verklaren dat de volgende Makita-
machine(s):

Aanduiding van de machine:
Accuheggenschaar
Modelnr./Type: DUH481, DUH483, DUH521 en 
DUH523
Technische gegevens: zie de tabel “TECHNISCHE 
GEGEVENS”.

in serie zijn geproduceerd en
Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:

2000/14/EC en 2006/42/EC
En zijn gefabriceerd in overeenstemming met de 
volgende normen of genormaliseerde documenten:

EN60745
De technische documentatie wordt bewaard door: 

Makita International Europe Ltd.
Technical Department,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Engeland

De conformiteitsbeoordelingsprocedure vereist door 
Richtlijn 2000/14/EC was in Overeenstemming met annex 
V.
Modellen DUH481

Gemeten geluidsvermogenniveau: 83,2 dB (A)
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau: 86 dB (A)

Modellen DUH483
Gemeten geluidsvermogenniveau: 83,8 dB (A)
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau: 88 dB (A)

Modellen DUH521
Gemeten geluidsvermogenniveau: 82,9 dB (A)
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau: 86 dB (A)

Modellen DUH523
Gemeten geluidsvermogenniveau: 84,3 dB (A)
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau: 89 dB (A)
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Tomoyasu Kato
Directeur

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
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