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GRASTRIMMER 25,4CC 
POWXG3028 

1 TOEPASSINGSGEBIED 
Het toestel werd ontworpen voor het trimmen van gras; gebruik het niet voor andere 
toepassingen. Het apparaat mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Wanneer het 
apparaat voor een ander dan het beoogde doel wordt gebruikt of wanneer wijzigingen aan de 
machine worden verricht, kan de fabrikant niet meer aansprakelijk worden gesteld. Neem de 
veiligheidsrichtlijnen, de montage- en bedieningshandleiding alsmede de algemene 
voorschriften voor ongevalpreventie in acht. Niet geschikt voor professioneel gebruik. 

WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing 
goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit werktuig alleen 
samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen. 

2 OVERZICHT VAN DE ONDERDELEN (FIG. A+B) 
1. Snijkop met draad 
2. Plastic beschermkap 
3. Aandrijfschacht 
4. IJzeren schachtkoppeling 
5. Hulphandgreep 
6. Trekstarter 
7. Deksel van de benzinetank 
8. Luchtfilter 
9. Chokehendel 

10. Voorpomp 
11. Bedieningshandgreep 
12. Gashendel (trekker) 
13. Veiligheidshendel 
14. Ontstekingsschakelaar 
15. Motor 
16. Uiteinde aandrijfas 
17. Bougie

3 INHOUD VAN DE VERPAKKING 
 Verwijder alle verpakkingsmateriaal. 
 Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig). 
 Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is. 
 Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade. 
 Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze 

periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen. 

WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen 
mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking! 

1 x grastrimmer 25,4 cc 
1 x handleiding 
1 x snijkop 
1 x steeksleutel 
1 x bougiesleutel met schroevendraaier 

1 x mengbus olie/benzine 
1 x beschermkap 
1 x schouderriem 
2 x inbussleutel 
1 x hulphandgreep

Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of 
beschadigd zijn. 
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4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN 
In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:  

 

Lees voor de 
ingebruikname de 
handleiding. 

 

Draag goede, stevige 
handschoenen! 

 

Gevaar voor lichamelijk 
letsel of materiële schade. 

 

Draag een goedgekeurde 
gehoorbescherming en 
veiligheidsbril! 

 

CE Conform de Europese 
toepasselijke standaarden 
op het gebied van 
veiligheid.  

Draag stevig schoeisel met 
anti-slipzool! 

 

Houd tijdens het gebruik 
een minimale afstand van 
15 m aan tussen machine 
en derden!  

Let op voor rondvliegende 
deeltjes! 

 

Let op voor voorwerpen die 
door het snijgereedschap 
worden weggeslingerd.  

Let op voor verwondingen aan 
de voeten veroorzaakt door het 
snijgereedschap. 

5 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

5.1 Algemene veiligheidsvoorschriften 
 Dit motorgereedschap kan gevaarlijk zijn! 
 Wanneer u het toestel gebruikt moet u altijd de basisveiligheidsvoorzorgen, inclusief 

onderstaande regels, opvolgen om het gevaar voor ernstig persoonlijk letsel of 
beschadiging van het toestel te verkleinen. 

 Lees al deze instructies vóór u dit product gebruikt en bewaar deze instructies. Zorg dat u 
grondig vertrouwd bent met de bedieningselementen en het correcte gebruik van het 
toestel. Laat dit toestel niet gebruiken door personen die deze handleiding en 
waarschuwingen niet gelezen of begrepen hebben of ze niet opvolgen.  

 Laat dit toestel nooit door kinderen gebruiken. 

WAARSCHUWING! Hou kinderen, omstaanders en dieren 50 voet (15 meter) 
uit de buurt. Zet het toestel onmiddellijk uit wanneer u benaderd wordt. 

WAARSCHUWING! Het geluidsvermogen dat door dit toestel wordt 
geproduceerd bedraagt 105 dB wanneer u met het toestel werkt. 

 Gebruik a.u.b. de gehoordopjes wanneer het toestel draait. 
 Draag passende en stevige werkkledij die bescherming biedt zoals een lange broek, 

veiligheidsschoenen, stevige werkhandschoenen, een helm, een gezichtsscherm of een 
veiligheidsbril voor oogbescherming en goede oordopjes of andere gehoorbescherming. 

 Start het toestel op een veilige plek. Draai de benzinedop langzaam open om de druk weg 
te laten die zich in de tank kan hebben opgebouwd. Verwijder u vóór het starten minstens 
10 voet (3 meter) van de plek waar u de benzine bijvult om brandgevaar te vermijden. 
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 Zorg dat u aan alle regels van brandpreventie voldoet. Het voldoen aan de lokale, 
gewestelijke of federale wetten is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Kits ter 
vervanging van het vonkenvangerscherm zijn beschikbaar bij de distributeur. 

 Laat de motor niet draaien in een slecht verluchte en afgesloten ruimte. Er bestaat gevaar 
voor vergiftiging door de uitlaatgassen. 

 Zet het toestel uit, vóór u het neerzet. Zet de motor uit wanneer u het toestel transporteert. 
 Hou de handgrepen droog, proper en vrij van benzinemengsel. 
 Hou het toestel altijd stevig met beide handen vast, met duim en vingers die de 

handgrepen omklemmen. 
 Hou alle schroeven en bevestigingsmiddelen stevig vast aangedraaid. Let speciaal op het 

vastzitten van de bout die de snijkop op zijn plaats houdt. Gebruik uw toestel nooit 
wanneer het niet goed is afgeregeld of niet stevig is gemonteerd. 

 Gebruik nooit snijgereedschap dat niet door de fabrikant werd goedgekeurd! 
 Gebruik onze vervangonderdelen voor het herstellen of vervangen van versleten 

onderdelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor mechanische problemen die veroorzaakt 
worden door niet-originele onderdelen. 

 Hou de snijkop zo dicht als praktisch mogelijk tegen de grond. Vermijd dat u met de 
snijdraad kleine voorwerpen raakt. Wanneer u op een helling werkt, zorg dan dat u lager 
staat dan de snijkop. 

 Blijf altijd in evenwicht. Werk NOOIT op een helling of een heuvel als er ook maar enig 
gevaar bestaat voor uitglijden of het verliezen van een stabiele ondergrond. 

 Controleer het gebied dat u gaat trimmen op afval dat tijdens het werken geraakt of 
weggeslingerd zou kunnen worden.  

 Hou uw ganse lichaam en kleding uit de buurt van de snijdraad wanneer u de motor start 
of laat draaien. Zorg er vóór het starten van de motor voor dat de snijdraad met geen 
enkel obstakel in contact komt. 

 Zet de motor uit vóór u de snijdraad controleert.  
 Bewaar het gereedschap uit de buurt van toestellen die brand zouden kunnen 

veroorzaken zoals waterverwarmers op gas, droogkasten, oliebranders, draagbare 
verwarmingstoestellen, enz. 

 Hou de beschermkap, de snijdraad en de motor vrij van opgehoopt vuil. Gebruik een 
grastrimmer nooit zonder dat de veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn. 

 Wanneer u het toestel gebruikt zonder de veiligheidsvoorzieningen dan kan dit de 
gebruiker of personen in de omgeving ernstig verwonden. 

 Het gebruik van het gereedschap moet altijd beperkt worden tot volwassen en goed 
opgeleide personen. Laat dit toestel nooit door kinderen gebruiken. 

 Werk nooit met dit toestel wanneer u moe of ziek bent of onder invloed verkeert van 
alcohol of andere middelen. 

 Controleer of de benzinetank niet lekt. 
 Controleer of de isolatie van de hoogspanningskabel en de bougie intact is. 
 Wanneer een lichaamsdeel de naakte kabel van het hoogspanningsgedeelte raakt terwijl 

de motor draait, dan zal u een elektrische schok krijgen. 

TERUGSLAG: een plotse beweging van het toestel naar opzij of naar achter 
die kan optreden wanneer de snijdraad geklemd raakt of in contact komt 
met een voorwerp zoals een boomstronk. 

5.2 Wat vooral niet te doen 
 Gebruik geen andere benzine dan deze aanbevolen in uw handleiding. Volg altijd de 

instructies in het deel over de benzine en smering van deze handleiding. Gebruik nooit 
benzine zonder dat ze correct gemengd werd met 2-takt motorsmeerolie. Indien u dit niet 
doet dan zal dit tot permanente motorschade leiden die niet onder de garantie valt. 
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 ROOK NIET tijdens het bijtanken en het werken met het gereedschap. 
 GEBRUIK HET TOESTEL NIET ZONDER DE GELUIDSDEMPER en zonder een correct 

geïnstalleerd vonkenvangerscherm. 
 RAAK de geluidsdemper NIET AAN en laat ook uw handen of lichaam niet in contact 

komen met de geluidsdemper. Hou het toestel vast met de duimen en vingers rond de 
handgrepen geklemd. 

 GEBRUIK HET TOESTEL NIET IN ONCOMFORTABELE HOUDINGEN zoals uit balans, 
met uitgestrekte armen of met een hand. Gebruik altijd uw twee handen om met het 
toestel te werken en hou de handgrepen omklemd door de duim en vingers. 

 TIL DE SNIJKOP NIET boven de grond wanneer u met het toestel werkt omdat dit tot 
verwonding van de gebruiker kan leiden. 

 GEBRUIK HET TOESTEL NIET VOOR ANDERE DOELEINDEN DAN het trimmen van 
het grasveld of de tuin. 

 GEBRUIK het toestel NIET gedurende lange tijd. Rust regelmatig. 
 GEBRUIK HET TOESTEL NIET WANNEER U ONDER INVLOED VERKEERT VAN 

ALCOHOL OF MEDICIJNEN. 
 GEBRUIK HET TOESTEL NIET ZONDER DAT DE BESCHERMKAP GEMONTEERD ZIT 

EN IN GOEDE TOESTAND VERKEERT. 
 VOEG GEEN EXTRA ONDERDELEN TOE, VERWIJDER GEEN ONDERDELEN OF 

MAAK GEEN AANPASSINGEN AAN DIT PRODUCT. Dit kan tot ernstige verwondingen 
en/of tot beschadiging van het toestel leiden. 

 GEBRUIK uw toestel NIET in de nabijheid of in de buurt van brandbare vloeistoffen of 
gassen zowel binnens- als buitenshuis. Dit kan tot een explosie en/of brand leiden. 

5.3 Gevaar voor brand en brandwonden 
 Wees altijd bijzonder voorzichtig wanneer u met benzine werkt! Benzine is zeer 

ontvlambaar. 
 Probeer nooit om de snijdraadtrimmer bij te tanken wanneer er onderdelen van het 

benzinesysteem beschadigd zijn of lekken. 
 Probeer nooit om de motor bij te tanken wanneer hij nog draait of nog warm is; laat hem 

afkoelen vóór u benzine bijvult. 
 Rook nooit en maak nooit vuur in de buurt van de trimmer of benzine. 
 Transporteer en bewaar benzine altijd in een geschikt vat. 
 Plaats nooit brandbaar materiaal in de buurt van de geluidsdemper. 
 Gebruik de trimmer nooit wanneer de geluidsdemper niet goed werkt of zonder dat er een 

vonkenvanger gemonteerd is. 
 Gebruik de trimmer enkel wanneer hij goed gemonteerd is en in goede staat verkeert. 
 Gebruik geen benzine die ethanol of methanol bevat omdat dit de benzineleidingen en 

andere motoronderdelen zou kunnen beschadigen. 
 Meng slechts een hoeveelheid benzine die nodig is voor direct gebruik. Wanneer benzine 

langer dan 30 dagen bewaard moet worden dan moet ze vooraf worden bewerkt met een 
stabilisator of een ander product. 

5.4 Na te leven tijdens het gebruik 
 Werk alleen, zonder hulp. Laat niemand dichterbij komen dan in een straal van 15 meter 

rond de gebruiker. 
 Wanneer er tegelijkertijd meerdere grastrimmers aan het werk zijn, laat dan minimaal 15 

meter afstand tussen elke gebruiker. 
 Vermijd het raken van stenen en stronken. De snijdraad kan hierdoor beschadigd raken. 

Wanneer u per ongeluk iets raakt, zet dan de motor uit en controleer de snijdraad op 
beschadigingen. 

 De gebruiker moet op een stabiele ondergrond lopen wanneer hij met de grastrimmer 
werkt. Werk niet in de regen. 
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 Zorg ervoor dat de snijkop stevig vastzit en goed is gemonteerd. 
 Trim niet te dicht tegen een rand, een schutting, een wand of andere harde voorwerpen. 
 Wanneer u vreemde voorwerpen verwijdert die rond de snijkop, de tandwielkast of de 

beschermkap gedraaid zitten, zorg er dan voor dat u de motor uitzet met de 
ontstekingsschakelaar. Breng uw handen nooit in de buurt van de snijdraad wanneer de 
motor draait, ook al draait de snijdraad op dat moment niet. Uw beweging kan de gaskabel 
opspannen waardoor de motor harder gaat draaien en u door de draaiende snijdraad 
verwond kunt raken. 

6 ASSEMBLAGE 
De machine wordt geleverd met enkele niet-geassembleerde onderdelen en met een lege 
benzinetank. Monteer de onderdelen zeer zorgvuldig om de veiligheid en de efficiëntie van de 
machine niet te schaden. Neem bij twijfel contact op met uw dealer. 
Het uitpakken en assembleren moet op een vlakke en stabiele ondergrond gebeuren, met 
genoeg plaats om de machine en zijn verpakking te kunnen verplaatsen en gebruikmakend 
van het geschikte gereedschap. 

6.1 De hulphandgreep monteren (Fig. 1) 
 Plaats de hulphandgreep (1) op de aandrijfschacht (2), stel hem zo in dat de schroef en de 

bevestigingsmoer aan de rechterkant zitten. 
 Breng de bodemplaat (3) aan, zorg ervoor dat het uiteinde ervan (4) in de opening in het 

onderste deel van de handgreep zit. 
 Zet de vleugelmoer (5) volledig vast. 

6.2 De beschermkap monteren (Fig. 2) 
 Zet de kap (3) op de steun (4) vast m.b.v. de meegeleverde bouten (5). 

6.3 Montage van het snijgedeelte van de machine (Fig. 3) 
 Verwijder de dop. 
 Trek de vergrendelpin (1) naar buiten en draai ze naar links en rechts om ze ontgrendeld 

te laten. Duw dan het snijgedeelte van de machine (2) naar binnen en laat de 
vergrendelpin (1) los. Zorg ervoor dat ze vastgrijpt in de opening (3) van de 
aandrijfschacht. Dit gaat makkelijker wanneer u het uiteinde van de aandrijfas (2) lichtjes 
in beide richtingen draait. De vergrendelpin (1) is op haar plaats wanneer ze volledig in de 
opening steekt. 

 Zet ten slotte de knop (4) stevig vast. 

6.4 De snijdraadkop verwijderen en opnieuw aanbrengen (Fig. 4) 
 Blokkeer de as (2) met de gepaste sleutel. 
 Verwijder de snijdraadkop (1) door hem in tegenwijzerzin te draaien. 
 Monteer de snijdraadkop (1) door hem in wijzerzin op de as te schroeven terwijl u de as 

blokkeert. 

WAARSCHUWING! Gebruik de kop met snijdraad niet zonder de plastic 
beschermkap. 

  



 POWXG3028 NL 

Copyright © 2017 VARO P a g i n a  | 8 www.varo.com 

7 VÓÓR U START MET WERKEN 

7.1 De machine controleren 
 Gelieve volgende acties te ondernemen vóór u begint te werken: 
 Controleer dat alle schroeven van de machine en het snijsysteem stevig vastzitten. 
 Controleer dat het luchtfilter proper is. 
 Controleer dat de veiligheidsvoorzieningen stevig vastzitten en efficiënt werken. 
 Controleer dat de handgrepen stevig vastzitten. 

7.2 Bijtanken 

MOTORBENZINE: meng de benzine en de olie ENKEL met een verhouding 
van 40:1. 

1. Gebruik verse, loodvrije benzine. U moet 100% synthetische olie gebruiken die speciaal 
gemaakt werd voor zwaarbelaste tweetaktmotoren. 

2. Meng de benzine met de olie in een geschikt vat. 
3. Meng de benzine niet rechtstreeks in de tank van de trimmer. 
4. Plaats de grastrimmer recht op de grond of op een stevige werkbank en wrijf alle vuil 

rondom de benzinedop weg. 
5. Draai de benzinedop los en giet het mengsel in de tank m.b.v. een trechter. 
6. Zorg ervoor dat u niets van het mengsel morst. Indien dit toch gebeurt, neem het 

gemorste mengsel dan op met een propere vod. 
7. Start de motor op een plek die minstens 3 meter verwijderd is van de plek waar de 

benzine werd getankt. Zo vermijdt u brandgevaar. 

8 GEBRUIK 

8.1 Starten van de grastrimmer 

8.1.1 Koudstarten 

Een “koude” start betekent dat de motor gestart wordt nadat hij minstens 5 
minuten is uitgeschakeld geweest of nadat hij werd bijgetankt. 

Om de motor te starten (Fig. 5): 

1. Zet de schakelaar (1) in de stand “START”. 
2. Activeer de choke, zet de hendel (5) in de stand 

 
3. Duw 3 tot 8 keer op de voorpompknop (6) om de carburator te vullen. 
4. Duw de veiligheidshendel (3) in, bedien de gashendel (2), hou hem in deze positie en laat 

dan de veiligheidshendel (3) los. 
5. Hou de machine stevig op de grond met 1 hand op het motorgedeelte om ervoor te 

zorgen dat u tijdens het starten de controle over de machine niet verliest (Fig. 5). 
6. Trek het startkoord langzaam 10 – 15 cm naar buiten tot u enige weerstand voelt. Trek 

dan een paar keer krachtig aan het startkoord tot u de motor hoort overslaan. 
7. Trek opnieuw aan het startkoord tot de motor normaal start. 
8. Wanneer de motor gestart is, open dan de choke door de hendel (5) in de stand     

te zetten. 
9. Laat de gashendel (2) los om de motor opnieuw naar de minimale snelheid te regelen. 
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10. Laat de motor gedurende minimaal 1 minuut onbelast draaien vóór u de machine 
gebruikt. 

8.1.2 Warmstarten 

Bij het warmstarten (onmiddellijk na het uitschakelen van de motor), volgt u punten 1,5,6,7 van 
bovenstaande procedure. 

8.2 De motor gebruiken (Fig. 5) 
De snelheid van het snijgereedschap wordt geregeld door de gashendel (2) die zich op de 
bedieningshandgreep (4) bevindt. 
De gashendel werkt uitsluitend wanneer de veiligheidsknop (3) tegelijkertijd wordt ingeduwd. 
De draaibeweging wordt van de motor naar de aandrijfas overgebracht d.m.v. een 
centrifugaalkoppeling die voorkomt dat de as draait wanneer de motor op zijn laagste snelheid 
draait. 
De correcte werksnelheid wordt bereikt door de gashendel (2) zo ver als mogelijk in te duwen. 

8.3 Uitschakelen van de grastrimmer 

Waarschuwing: De snijkop draait na het stilvallen van de motor nog een 
paar seconden door. 

1. Laat de gashendel (trekker) los en laat de motor eventjes op stationair toerental draaien. 
2. Zet de ontstekingsschakelaar in de “uit”-stand, op het toestel aangeduid als “STOP”. 
3. De motor valt nu stil. 

8.4 Gebruik van de grastrimmer 
 Maai het gras alsof u door een gang loopt van ongeveer 1,5 m breed. Wandel stap voor 

stap, maai van links naar rechts en vice versa. Zorg ervoor dat u na elke stap goed in 
evenwicht staat (Fig. 8). 

 Precisietrimmen: hou de machine lichtjes gekanteld zodat het onderste deel van de 
snijdraadkop de grond niet raakt en de snijdraad zich op het gewenste punt bevindt. Hou 
het snijgereedschap altijd op een afstand van de operator. 

 Trimmen in de buurt van afrasteringen, fundamenten: breng de snijdraadkop langzaam 
naar afrasteringen, pilaren, rotsen, muren, enz. zonder ze hard te raken. Wanneer de 
snijdraad een vast voorwerp raakt, kan hij afbreken, verstrengeld raken of overmatig 
slijten. Wanneer hij verstrengeld raakt in een afrastering, kan hij abrupt afbreken (Fig. 9). 

 Trimmen rond bomen: loop van links naar rechts rond de boom en nader de stam 
langzaam zodat u de boom met de snijdraad niet raakt. Hou de snijdraadkop lichtjes naar 
voor gekanteld. Onthoud dat de nylon draad stukjes van een struik kan wegsnoeien of een 
struik kan beschadigen en dat de slagkracht van de nylon draad tegen de stam van 
struiken, bomen of bomen met een zachte schors de plant ernstig kunnen beschadigen 
(Fig. 10). 

 De snijdraadtrimmer heeft een duwmechanisme dat snijdraad kan toevoeren zonder dat 
de motor moet uitgeschakeld worden. Om extra snijdraad toe te voeren tikt u de 
snijdraadkop lichtjes tegen de grond aan terwijl u het toestel gebruikt op hoge snelheid 
(Fig. 11). 

NOTA: Werk altijd met een snijdraad op maximale lengte. Het toevoeren van 
snijdraad wordt steeds moeilijker wanneer de snijdraad korter wordt. 
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 Telkens er op de snijdraadkop wordt geduwd, wordt er ongeveer 2 cm snijdraad 
toegevoerd. Het mes van de beschermkap zal automatisch een eventueel overschot aan 
snijdraad afsnijden. Voor het beste resultaat tikt u met de kop op harde of onbegroeide 
grond. 

 Vermijd het raken van stenen (zelfs kleine), hoopjes aarde, kleine stukjes hout of andere 
dingen die verborgen of slecht zichtbaar in het gras verscholen liggen. 

 Wanneer u per ongeluk een groot voorwerp raakt of wanneer u het snijgereedschap 
blokkeert door overbelasting of wanneer de snijdraad verstrikt raakt door gras dan moet u 
de motor uitschakelen. 

NOTA: Alle veiligheidsvoorzieningen alsook beschermende uitrusting 
moeten tijdens het gebruik in een goede staat worden gehouden. 

9 REINIGING EN ONDERHOUD 

9.1 Luchtfilter (Fig. 12) 
Opgehoopt stof in het luchtfilter zal de prestaties van de motor verslechteren, het 
benzineverbruik laten stijgen en toelaten dat deeltjes met schurende werking in de motor 
zouden kunnen komen. Verwijder het luchtfilter zo vaak als het nodig is om het proper te 
houden. 
Reinig het filter als volgt: 
 Maak de knop (3) los, verwijder het deksel (1) en het filterelement (2). 
 Was het filterelement (2) met zeep en water. Gebruik geen benzine of andere 

oplosmiddelen. 
 Laat het filter aan de lucht drogen. 
 Monteer het filterelement (2) en het deksel (1) terug op hun plaats en zet de knop (3) 

opnieuw vast. 

9.2 Cilinder en geluidsdemper 
Om het gevaar voor brand te beperken: reinig regelmatig de vinnen van de cilinder met 
perslucht en reinig het gebied rond de geluidsdemper om zaagstof, takken, bladeren en ander 
afval te verwijderen. 

9.3 Het startsysteem 
Hou de koelluchtopeningen altijd proper en vrij van zaagstof en afval om oververhitting van en 
schade aan de motor te voorkomen. 
Zodra het tekenen van slijtage vertoont, moet het startkoord vervangen worden. 

9.4 Schroeven en moeren 
Controleer regelmatig dat alle moeren en schroeven en de handgrepen stevig vastzitten. 

9.5 Controleer de bougie 
Verwijder de bougie regelmatig en reinig ze m.b.v. een metalen borstel om alle afzettingen te 
verwijderen. Controleer en stel de juiste afstand tussen de elektrodes in. 
Plaats de bougie terug en zet ze stevig vast m.b.v. de meegeleverde sleutel. 
De bougie moet door een identiek type, met dezelfde karakteristieken, vervangen worden 
wanneer de elektrodes verbrand zijn, de isolatie versleten is en in elk geval om de 100 
werkuren.  

9.6 De carburator bijregelen 
Neem in het geval van slechte prestaties contact op met uw dealer om de motor en de 
carburator te laten controleren. 
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9.7 Het snijdraadmes slijpen (Fig. 14) 
 Verwijder het snijdraadmes (1) uit de beschermkap (2) door de schroeven ervan (3) los te 

draaien. 
 Zet het snijdraadmes in een bankschroef vast en slijp het met een vlakke vijl, erop lettend 

dat u de originele snijhoek bewaart. 
 Monteer het mes opnieuw in de kap. 

9.8 Vervanging van de snijdraad in de kop (Fig. 15) 
Volg de volgorde aangegeven op de figuur. 

9.9 Buitengewoon onderhoud 
Alle onderhoudswerken die niet in deze handleiding vermeld zijn, mogen uitsluitend door uw 
dealer worden uitgevoerd. 

9.10 Opslag en onderhoud na het gebruik 
 Reinig na het werken de volledige grastrimmer en zorg ervoor dat er geen gras of vuil 

tussen de snijgereedschappen zit.  
 Let op wanneer u het toestel neerlegt dat u de benzinetank niet doorboort of te hard op de 

grond laat neerkomen. Laat de grastrimmer niet op de grond vallen omdat dit het toestel 
kan beschadigen. 

 Bewaar de grastrimmer op een plek waar er geen direct zonlicht bij kan. 
 Bewaar het toestel niet in een nylon zak omdat dit de vorming van schimmels kan 

bevorderen. 
 Reinig en controleer de grastrimmer aan het einde van het seizoen volledig en grondig. 
 Laat de grastrimmer niet te lang op de grond liggen omdat dit de vorm van de 

beschermkap zou kunnen veranderen wat een gevaar voor de veiligheid inhoudt. Hang 
het toestel boven de grond op aan de bovenste handgreep. 

 Wanneer de machine voor langere tijd niet gebruikt zal worden, doe dan het volgende: 
 Maak de benzinetank volledig leeg. 
 Bescherm alle metalen motoronderdelen tegen roest door ze van een laagje olie te 

voorzien. 
 Verwijder de bougie, doe een paar druppeltjes olie in de cilinder en trek 2 tot 3 keer aan 

het startkoord om de olie gelijkmatig te verspreiden. 
 Zet de bougie terug op haar plaats. 

10 PROBLEEMOPLOSSING 
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing 

De motor start niet of blijft 
niet draaien 

Verkeerde startprocedure Volg de startprocedure 

Vuile bougie of foute afstand 
tussen de elektrodes 

Controleer de bougie 

Luchtfilter verstopt 
Reinig en/of vervang het 
luchtfilter 

Carburatorproblemen Contacteer uw dealer 

De motor start maar heeft 
geen kracht 

Luchtfilter verstopt 
Reinig en/of vervang het 
luchtfilter 

Carburatorproblemen Contacteer uw dealer 

De motor loopt 
onregelmatig en heeft 
geen kracht wanneer het 
toerental wordt opgevoerd 

Vuile bougie of foute afstand 
tussen de elektrodes 

Controleer de bougie 

Carburatorproblemen Contacteer uw dealer 
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De motor stuit overmatig 
veel rook uit 

Verkeerde samenstelling van 
het brandstofmengsel 

Prepareer het 
brandstofmengsel volgens de 
instructies 

Carburatorproblemen Contacteer uw dealer 

11 TECHNISCHE GEGEVENS 
Model POWXG3028 

Motor 2-takt, luchtgekoeld 

Cilinderinhoud  25,4 cc 

Vermogen  0,7 kW 

Inhoud benzinetank  600 ml 

Maaicirkel met snijdraad  400 mm 

Draaddiameter  2,0 mm 

Max. motortoerental  8600 min
-1
 

Max. toerental met snijgereedschap  8600 min
-1
 

Bougie  NGK 

Gewicht 5,4 kg 

12 GELUID 
Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3) 

Geluidsdrukniveau LpA 94 dB(A) 

GeluidsvermogenniveauLwA 112 dB(A) 

AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85 
dB(A) overschrijdt. 

aw (Trilling) Max. 4,8 m/s² K = 1,5 m/s² 

13 GARANTIE 
 Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een 

periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper. 
 Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, 

defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, 
stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of 
defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de 
transportkosten. 

 Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die 
voortvloeien uit onjuist gebruik. 

 Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is 
van onjuist gebruik van het toestel. 

 Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus 
gereedschappen. 

 Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90. 
 Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen werd. 
 Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het 

toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting. 
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 Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige 
stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), 
ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), 
onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de 
handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is 
niet limitatief. 

 De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging 
van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval 
van een vervanging van het toestel. 

 Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor 
eigendom van Varo NV. 

 We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop 
niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd 
onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...). 

 Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum. 
 Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een 

aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op 
het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop. 

14 MILIEU 
Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg 
bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze. 
Het elektrisch afval mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het 
gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen 
waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of 
de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking. 
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15 CONFORMITEITSVERKLARING 

 
VARO N.V.   -    Joseph Van Instraat 9  -  BE2500 Lier  -  BELGIUM, verklaart dat, 

Product: Grastrimmer  
Handelsmerk: POWERplus 
Model: POWXG3028 

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van 
toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese 
geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze 
verklaring nietig. 

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van 
ondertekening): 

2006/42/EC  
2014/30/EU   
2000/14/EC Annex V LwA 103dB(A)  /  112dB(A) 

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op 
de datum van ondertekening): 

EN ISO 11806-1 : 2011 
EN ISO 14982 : 2009 

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy 
N.V. 

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider, 

 
Philippe Vankerkhove 
Regelgevings- en compliancemanager 
24/10/16 


