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GROOTBEREIK-4-IN-1-COMBO:  
BOSMAAIER, GRASTRIMMER, HEGGENSCHAAR, 
KETTINGZAAG 42,7CC 
POWXG3026 

1 TOEPASSINGSGEBIED 
Dit toestel werd ontwikkeld voor de volgende toepassingen: 
▪ Bosmaaier (wanneer uitgerust met het metalen cirkelvormig blad): de bosmaaier is 

bedoeld voor het maaien van onkruid en klimplanten. Gebruik hem niet voor andere 
doeleinden, gebruik hem niet voor het zagen van hout. Gebruik hem niet om materiaal te 
snijden dat een diameter van meer dan 13 mm heeft. 

▪ Grastrimmer (wanneer uitgerust met de snijkop met nylon draad): de grastrimmer is 
bedoeld voor het trimmen van gras. Gebruik hem niet voor andere doeleinden. 

▪ Heggenschaar (wanneer uitgerust met recipro- zaagbladen): de trimmer is bedoeld voor 
het trimmen van heggen en struikgewas met takjes van minder dan 24 mm diameter. 

▪ Kettingzaag: deze functie is bedoeld voor het trimmen van takken in bomen. 
Gebruik dit toestel voor geen enkel ander doel dan deze die in deze handleiding beschreven 
worden. 

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 BESCHRIJVING (FIG. A) 
Motorblok  
1. Veiligheidsontgrendeling 
2. Aan/uit-schakelaar 
3. Draagoog 
4. 4 montagebouten  
5. Ronde handgreep (rubberen ring + 

pen) 
6. Montagestuk 
7. Handschroef 
8. Schacht 
9. Gashendel  
10. Bougiekap 
11. Chokehendel  
12. Startkoord 
13. Benzinetank 
14. Vuldop 
15. Voorpompknop 
16. Luchtfilterdeksel 
Heggenschaarhulpstuk 
17. Handgreep 
18. Vergrendel / Ontgrendel 
19. Tandwieloverbrenging 
20. Messenbalk 
21. Basisplaat 
22. Bedieningshendel 

23. Voorste schacht 
24. Vergrendeling 
25. Aandrijfas 
Kettingzaaghulpstuk 
26. Voorste schacht 
27. Veiligheidsring 
28. Olievuldop 
29. Olietank 
30. Zwaard 
31. Zaagketting 
32. Slijpsteunpunten 
33. Aanslag 
34. Vergrendeling 
35. Aandrijfas 
36. Moer 
37. Schroefdraad 
38. Kettingtandwieldeksel 
39. Zwaardgeleider 
40. Montageopening zwaard 
41. Geleiderrail 
42. Olieverdeler 
43. Kettingtandwiel 
44. Afregelschroef voor de olie 
45. Kettingspannerpen 
46. Kettingspannerschroef 
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Trimmer-/bosmaaierhulpstuk 
47. 2 bouten 
48. Mesbeschermkap 
49. Mes  
50. Trimkop met spoel 
51. Voorste schacht 
52. Vergrendeling 

53. Aandrijfas 
Uitbreidingshulpstuk 
54. Schacht 
55. Handschroef 
56. Vergrendeling  
57. Aandrijfas

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 motorblok 
1 heggenschaarhulpstuk 
1 kettingzaaghulpstuk 
1 trimmer-/bosmaaierhulpstuk 
1 uitbreidingshulpstuk 
1 handgreep + afscherming 
1 trimmer met spoel 

1 spoel 
1 mes  
1 draagharnas 
1 messenbalkbeschermkap 
1 zwaardbeschermkap 
1 mengfles 
1 handleiding

 

Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of 
beschadigd zijn. 

4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN 

 

Waarschuwing! Lees 
vóór het gebruik de 
gebruiksinstructies! 

 

Opgelet! Gevaar 
voor verwondingen 
door bewegende 
messen! 

 

Draag 
werkhandschoenen! 

 

Hou een 
veiligheidsafstand 
aan! 

 

Draag 
veiligheidsschoenen! 

 

Bescherm de 
machine tegen 
vocht en regen! 
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Draag 
gehoorbescherming! 

 

Opgelet! 
Linksdraaiende 
snijdraad. 

 

Draag een 
veiligheidshelm! 

 

Let op voor 
rondvliegende 
voorwerpen! 

 

Draag 
oogbescherming! 

 

Let op voor 
terugslag! 

 

Belangrijk: hete 
onderdelen, hou een 
veilige afstand aan! 

 

Voorzichtig! Gevaar 
voor verwondingen 
door draaiend mes! 
Hou handen en 
voeten uit de buurt! 

 

1. Schakel het 
gereedschap in. 

 

Opgelet! Benzine is 
zeer ontvlambaar! 
Explosiegevaar! 
Mors geen benzine! 

 

2. Vul de 
benzinepomp 
(voorpomp). 

 

Schakel het 
gereedschap uit en 
verwijder de 
bougiekap vóór u 
enig onderhoud 
uitvoert! 

 

3. Trek de 
chokehendel uit. 

 

Opgelet! Gevaar 
voor verstikking! 

 

4. Trek aan het 
startkoord. 

 

Voorzichtig! Giftige 
CO-dampen! 
Gebruik het 
gereedschap niet in 
gesloten ruimtes! 
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Trek de chokehendel 
uit. 

 

Waarschuwing! 
Gebruik geen 
cirkelzaagbladen 
voor de 
bosmaaierfunctie!  

 

Duw 6 x op de 
benzinepomp 
(voorpomp). 

 

Voeg om de 20 
gebruiksuren een 
beetje vet toe. 

 

Mengverhouding: 40 
delen benzine op 1 
deel olie. 

 

Bewaar een afstand 
van 15 meter tussen 
de machine en 
derden! 

 

Benzine: Ron 95 / 
RON 98. 

 

Het snijgereedschap 
draait na het 
uitschakelen nog 
even door 
(snijmes/snijdraad). 

 

2-taktmotorolie: ISO-
L-EGD. 

 

Vuur, open 
vlammen en roken 
zijn verboden! 

 

Gevaar voor fatale 
elektrische schok! 
Blijf minstens 10 m 
uit de buurt van 
overhangende 
stroomleidingen!  

Opgelet! Vallende 
voorwerpen. Vooral 
wanneer u boven 
uw hoofd werkt. 

5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de 
voorschriften kan een elektrische schok, brand en/of ernstige 
verwondingen veroorzaken. Bewaar de instructies voor later gebruik. 

5.1 Werkplaats 
▪ Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats 

kunnen tot ongevallen leiden. 
▪ Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of 

stoffen bevinden. Gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen 
kunnen laten ontbranden. 



 POWXG3026 NL 

Copyright © 2018 VARO P a g i n a  | 8 www.varo.com 

▪ Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het apparaat gebruikt. 
Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest. 

5.2 Veiligheid van personen 
▪ Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met gereedschap. 

Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of 
medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot 
ernstige verwondingen leiden. 

▪ Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een 
persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een 
veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van 
het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen. 

▪ Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat. Als u 
bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of terwijl het 
ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden. 

▪ Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. 
Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat 
bevindt, kan tot verwondingen leiden. 

▪ Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet 
verliest. Zo kan u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden. 

▪ Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren 
en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en 
lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen. 

▪ Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor 
zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke 
inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen. 

5.3 Zorgvuldige omgang met en gebruik van benzinegereedschap 
▪ Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw werk het gereedschap dat daarvoor 

bestemd is. Met een geschikt apparaat werkt u beter en veiliger in het opgegeven 
vermogensbereik. 

▪ Schakel het apparaat volledig uit voor u enige aanpassingen doorvoert, accessoires 
aansluit of het apparaat wegbergt. Deze veiligheidsmaatregelen reduceren het risico op 
onvrijwillig starten van het apparaat. 

▪ Bewaar ongebruikt gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet 
vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het 
apparaat niet gebruiken. Het gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen 
wordt gebruikt.  

▪ Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer of de bewegende onderdelen ervan op de 
juiste manier werken en niet klemmen, en er geen onderdelen zo erg beschadigd zijn dat 
de werking van het apparaat in het gedrang komt. Laat beschadigde onderdelen eerst 
herstellen voor u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht 
onderhouden gereedschap. 

▪ Hou zaaggereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschap met 
scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren. 

▪ Gebruik gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer 
overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is 
voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te 
voeren werkzaamheden. Het gebruik van gereedschap voor andere doeleinden dan de 
voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden. 
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5.4 Service 
▪ Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele 

reserveonderdelen herstellen. Zo bent u zeker dat de veiligheid van het apparaat 
behouden blijft. 

6 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES  

6.1 Heggenscharen 
▪ Gebruik het toestel niet op gevaarlijke plaatsen. Dit zijn plaatsen waar er een gevaar voor 

explosie bestaat wegens de aanwezigheid van benzinedampen, lekkend gas of explosieve 
stof. 

▪ Gebruik het toestel niet in een gesloten omgeving. Uitlaatgassen, rook of dampen kunnen 
gevaarlijke concentraties bereiken. 

▪ Bescherm uw gereedschap. Deze heggenschaar is NIET WATERBESTENDIG en mag 
niet blootgesteld worden aan direct zonlicht, hoge omgevingstemperaturen of vochtige of 
natte omstandigheden. 

▪ Rook niet wanneer u benzine bijtankt. Dit is potentieel gevaarlijk omdat het de brandstof 
kan ontsteken en een explosie kan veroorzaken. 

▪ Let erop dat u geen benzine morst. Zorg ervoor dat de motor is uitgeschakeld wanneer u 
de heggenschaar bijtankt. Voorkom het morsen van brandstof omdat deze door de hete 
motor in brand zou kunnen vliegen. Nooit bijtanken wanneer de motor loopt. 

▪ Wees voorzichtig wanneer u de heggenschaar opbergt. Bewaar de heggenschaar op een 
droge plek uit de buurt van brandbare vloeistoffen. 

▪ Hou afstand. De heggenschaar stoot dampen uit. Zorg ervoor dat omstaanders op een 
veilige afstand staan. 

▪ Zorg ervoor dat u een olie/benzinemengsel gebruikt. Let erop dat u 40 delen ongelode 
benzine mengt met 1 deel 2-taktolie. Indien u dit niet doet, zal de motor oververhitten en 
uw heggenschaar beschadigen.  

6.2 Kettingzaag 
▪ Gebruik de kettingzaag NIET met 1 hand! Bediening met 1 hand kan leiden tot ernstige 

verwondingen bij de gebruiker, helpers, omstaanders of enig andere combinatie van deze 
personen. Een kettingzaag is ontworpen om met beide handen bediend te worden. 

▪ Gebruik een kettingzaag NIET als u moe bent of onder invloed verkeert van drugs, alcohol 
of medicijnen. 

▪ Gebruik veiligheidsschoeisel, nauwsluitende kledij, beschermde handschoenen en 
bescherming voor de ogen, oren en het hoofd. 

▪ Wees voorzichtig bij het werken met benzine. Breng de kettingzaag minstens 10 voet (3 
meter) weg van de plaats waar ze werd bijgetankt vóór het starten van de motor.  

▪ Laat GEEN andere personen in de nabijheid toe tijdens het starten of het werken met de 
kettingzaag. Hou omstaanders en dieren weg uit het werkgebied.  

▪ Begin NIET met zagen vóór u een proper werkgebied hebt, over een stabiele houding 
beschikt en een vluchtpad weg van de vallende boom heeft gepland. 

▪ Hou al uw lichaamsdelen weg van de zaagketting als de motor draait. 
▪ Zorg ervoor dat de ketting niets raakt vóór u de motor start. 
▪ Draag de kettingzaag met een uitgeschakelde motor, het zwaard en de zaagketting 

achterwaarts gericht en de geluidsdemper weg van uw lichaam. 
▪ Gebruik GEEN ketting die beschadigd, slecht afgeregeld of onvolledig en losjes is 

gemonteerd. Zorg ervoor dat de zaagketting stilstaat wanneer de gashendel wordt 
losgelaten. 

▪ Zet de motor af voor u de kettingzaag neerzet. 
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▪ Wees bijzonder voorzichtig bij het zagen van kleine struiken en boomscheuten omdat dun 
materiaal door de zaagketting kan gegrepen worden en in uw richting kan geslingerd 
worden of u uit balans kan brengen.  

▪ Wees bij het zagen van een boomtak onder spanning voorbereid op terugveren zodat u 
niet geraakt wordt als de spanning in de houtvezels wegvalt.  

▪ Hou de handgrepen droog, proper en vrij van olie of benzinemengsel. 
▪ Gebruik de kettingzaag enkel in goed verluchte omgevingen. 
▪ Gebruik de kettingzaag NIET in een boom tenzij u daar speciaal voor werd opgeleid. 
▪ Alle herstellingen die niet in de veiligheidshandleiding of in de onderhoudsinstructies 

worden vermeld moeten uitgevoerd worden door erkende herstellers van kettingzagen. 
▪ Gebruik bij het vervoeren van uw kettingzaag de juiste zwaardbeschermer. 
▪ Gebruik uw kettingzaag NIET in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen zowel 

binnenshuis als in de openlucht. Dit kan tot een explosie en/of brand leiden. 
▪ Vul de benzine- of de olietank niet bij en smeer het toestel niet terwijl de motor draait. 
▪ GEBRUIK VAN HET JUISTE GEREEDSCHAP: Zaag enkel hout. Gebruik de kettingzaag 

niet voor doelen waarvoor ze niet werd ontworpen. Gebruik ze bijvoorbeeld niet voor het 
snijden van plastic, metselwerk of structuurmaterialen.  

▪ De eerste keer moet de gebruiker praktisch onderricht krijgen van een ervaren iemand in 
het gebruik van de kettingzaag en de beschermingsmaatregelen. 

▪ Probeer niet om de zaag met één hand vast te houden. U kan de reactiekrachten niet 
controleren en u zou de controle over de zaag kunnen verliezen wat leidt tot het 
wegschieten of wegveren van het zwaard en de ketting op de tak of stronk. 

▪ Laat de kettingzaag niet binnenshuis draaien. Uw kettingzaag produceert, van zodra de 
motor draait, giftige uitlaatgassen die kleurloos en geurloos kunnen zijn. Het gebruik van 
dit product kan stof, mist en dampen veroorzaken die chemicaliën bevatten die bewezen 
schadelijke effecten hebben. Wees u bewust van schadelijk stof en mist (zoals zaagstof 
en oliemist van de kettingsmering) en bescherm uzelf goed. 

▪ Draag handschoenen en hou uw handen warm. Langdurig gebruik van kettingzagen die 
de gebruiker blootstellen aan trillingen kunnen het wittevingersyndroom veroorzaken. 
Draag om dit te vermijden handschoenen en hou uw handen warm. Als er ook maar enig 
symptoom van dit syndroom merkbaar wordt zoek dan onmiddellijk medische hulp. 

▪ Duw de kam van de kettingzaag direct achter de gewenste plaats van de zaagsnede en 
scharnier de zaag rond dit punt. De kam van de kettingzaag rolt tot tegen de stam. 

▪ Enkel de ketting, het zwaard en de bougie kunnen door de gebruiker zelf worden 
vervangen. Zorg er altijd voor dat u de juiste vervangonderdelen gebruikt zoals vermeld in 
de specificaties in de handleiding. 

6.2.1 Voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van terugslag 

 
TERUGSLAG kan zich voordoen wanneer de NEUS of de PUNT van het zwaard een 
voorwerp raakt of wanneer het hout sluit en de zaagketting in de snede vastklemt. 
Contact met de punt kan in sommige gevallen een bliksemsnelle omkeerreactie veroorzaken 
die het zwaard achterwaarts omhoog wipt in de richting van de gebruiker. 
Het VASTGEKLEMD raken van de zaagketting langs de ONDERKANT van het ZWAARD kan 
de zaag voorwaarts TREKKEN, weg van de gebruiker. 
Het VASTGEKLEMD raken van de zaagketting langs de BOVENKANT van het ZWAARD kan 
het zwaard snel TERUGDUWEN naar de gebruiker toe. 
Elk van deze reacties kan ervoor zorgen dat u de controle over de zaag verliest wat kan leiden 
tot ernstige verwondingen. 



 POWXG3026 NL 

Copyright © 2018 VARO P a g i n a  | 11 www.varo.com 

▪ Als u de basis begrijpt van terugslag kan u het verrassingselement verminderen of 
uitschakelen. Plotse verrassingen dragen bij aan ongevallen. 

▪ Hou als de motor draait met beide handen een goede grip op de zaag; de rechterhand op 
de achterste handgreep en de linkerhand op de voorste handgreep. Gebruik een stevige 
grip; omklem de handgrepen van de kettingzaag met duim en vingers. Een stevige grip zal 
u helpen om terugslag te verminderen en de zaag onder controle te houden. Laat niet los. 

▪ Zorg ervoor dat het gebied waarin u gaat zagen vrij is van obstakels. Laat de neus van het 
zwaard niet in contact komen met een stronk of een tak of enig ander obstakel dat zou 
kunnen geraakt worden tijdens het werken met de zaag. 

▪ Zaag bij hoge motortoerentallen. 
▪ Hel niet te ver over en zaag niet boven schouderhoogte. 
▪ Volg de fabrikant zijn slijp- en onderhoudsinstructies voor de zaagketting. 
▪ Gebruik enkel vervangzwaarden en kettingen opgegeven door de fabrikant of 

equivalenten daarvan. 

NOTA: Een zaagketting met lage terugslag is een ketting die goede 
resultaten levert m.b.t. terugslag. 

Waarschuwing: terugslag kan leiden tot het gevaarlijk verlies van controle 
over de kettingzaag en tot ernstige of dodelijke verwondingen bij de 
gebruiker of iemand die dicht in de buurt staat. Wees altijd alert. Draaiende 
terugslag en terugslag veroorzaakt door het vastklemmen van de ketting 
zijn grote gevaren bij het werken met een kettingzaag en de meest 
voorkomende oorzaak van ongevallen. 

Let op voor: 
▪ Draaiende terugslag (Fig. 1a) 
A = terugslagpad  
B = reactiezone terugslag 
▪ De duw (terugslag door vastklemmen ketting) en trek reacties (Fig. 1b) 
A = trek 
B = vaste voorwerpen 
C = duw 

6.3 Bosmaaier 
▪ HET MES KAN HEFTIG WEGSCHIETEN VAN MATERIAAL DAT HET NIET KAN 

SNIJDEN – Het wegschieten van het mes kan leiden tot amputatie van armen of benen. 
Hou personen en dieren op een afstand van 30 voet (10 meter) in alle richtingen. Als het 
mes tijdens het gebruik vreemde voorwerpen raakt zet dan de machine af en laat het mes 
tot stilstand komen. Controleer dan het mes op beschadigingen. Gooi het mes altijd weg 
als het gescheurd of verbogen is. 

▪ HET MES SLINGERT VOORWERPEN KRACHTIG WEG – u kan verwond of blind 
worden. Draag oog-, gezichts- en beenbescherming. Verwijder eerst alle vreemde 
voorwerpen uit het werkgebied vóór u het mes gebruikt. Hou personen en dieren op een 
afstand van 10 m in alle richtingen. 

▪ MES DRAAIT DOOR ALS DE GASHENDEL WORDT LOSGELATEN – Een loszittend 
mes kan u of de omstaanders snijden. Zet altijd de motor af en wacht tot het 
doorslippende mes tot stilstand is gekomen vóór het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden aan het mes. 
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▪ GEBRUIK GEEN ANDERE BENZINE dan deze aanbevolen in deze handleiding. Volg 
altijd de instructies in het “benzine en smering”-onderdeel van deze handleiding. Gebruik 
nooit benzine tot ze goed gemengd is met 2-takt motorolie anders zal dit leiden tot 
permanente motorbeschadiging en het vervallen van de fabrieksgarantie. 

▪ GEBRUIK GEEN ANDERE SNIJHULPSTUKKEN. Gebruik enkel onze vervangonderdelen 
en accessoires die ontworpen werden om de prestaties te verbeteren en de veiligheid van 
onze producten te maximaliseren. Als u dit niet doet dan kan dit leiden tot slechte 
prestaties en mogelijke verwondingen. Gebruik enkel de spoelkop die met dit product 
werd meegeleverd. Gebruik geen andere snijhulpstukken. Het gebruik van zulke 
hulpstukken vernietigt uw fabrieksgarantie en kan tot ernstige lichamelijke verwondingen 
leiden. 

6.4 Trimmer 
▪ Grastrimmers mogen niet door kinderen of niet-opgeleide personen gebruikt worden. 
▪ Draag stevige schoenen of laarzen om uw voeten te beschermen. 
▪ Draag een lange broek om uw benen te beschermen. 
▪ Controleer het toestel vóór het gebruik. Het mag niet gebruikt worden als het beschadigd 

is. 
▪ Als het toestel beschadigd is, laat het dan door een erkend service center herstellen. 
▪ Gebruik het toestel niet in de aanwezigheid van kinderen en/of dieren. 
▪ Gebruik het toestel bij daglicht of met voldoende kunstlicht. 
▪ Gebruik het toestel nooit zonder dat de beschermkap op zijn plaats zit. 
▪ Verwijder stokken, stenen, draad en andere voorwerpen van de te maaien oppervlakte 

vóór u het toestel gebruikt. 
▪ Gebruik het toestel enkel in een rechtopstaande positie met de snijdraad naar de grond 

gericht. Schakel het toestel nooit in wanneer het zich in een andere positie bevindt. 
▪ Hou altijd uw handen en voeten uit de buurt van de snijdraad. 
▪ Vermijd het aanraken van de snijdraad. 
▪ Schakel het toestel uit en wacht tot de snijdraad volledig tot stilstand is gekomen vóór u 

het toestel neerlegt. Probeer nooit om zelf de snijdraad tot stilstand te brengen. 

Opgelet. Het toestel draait na het uitschakelen nog even door. 

▪ Gebruik enkel het type snijdraad dat door de fabrikant wordt aanbevolen. Gebruik nooit 
een metalen snijdraad of vislijn. 

▪ Berg het toestel na het gebruik altijd veilig en buiten het bereik van kinderen weg. 
▪ Snij niet tegen harde voorwerpen aan. Dit kan verwondingen veroorzaken of de trimmer 

beschadigen. 
▪ Gebruik de trimmer niet om gras te maaien dat niet op de grond groeit. Maai bv. geen gras 

dat zich op muren of rotsen bevindt. 

7 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR BENZINE 

WAARSCHUWING: Wees bijzonder voorzichtig met benzine. Benzine is 
brandbaar en de dampen zijn explosief. Volgende punten moeten in acht 
worden genomen: 

▪ Gebruik enkel een goedgekeurde tank 
▪ Verwijder nooit de benzinedop en tank nooit bij terwijl de motor nog draait. Laat de 

onderdelen van de uitlaat afkoelen vóór u bijtankt. 
▪ Rook niet. 
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▪ Vul de machine binnenshuis niet bij. 
▪ Bewaar de machine of de benzinetanks niet binnenshuis waar er open vuur is zoals 

bijvoorbeeld van een waterverwarmingstoestel. 
▪ Als er benzine werd gemorst, probeer dan niet om de motor te starten maar breng de 

machine weg van de plaats waar dit gebeurde vooraleer te starten. 
▪ Breng na het bijvullen altijd de benzinedop terug aan en draai hem stevig vast. 
▪ Als de tank wordt leeggelaten dan moet dit in de openlucht gebeuren. 

8 VÓÓR HET GEBRUIK 

WAARSCHUWING! Gebruik de machine nooit met defecte 
veiligheidsvoorzieningen. De veiligheidsvoorzieningen van de machine 
moeten gecontroleerd en onderhouden worden zoals in dit deel beschreven 
wordt. Wanneer uw machine op gelijk welk punt van deze controles faalt, 
neem dan contact op met uw servicecenter om ze te laten herstellen. 

8.1 Gashendelontgrendeling 
▪ De gashendelontgrendeling werd ontworpen om ongewilde bediening van de gashendel te 

voorkomen. Wanneer u de ontgrendelknop (A) indrukt (d.i. wanneer u de handgreep 
vastneemt), wordt de gashendel ontgrendeld. Wanneer u de handgreep loslaat, zullen de 
gashendel en de ontgrendeling naar hun originele posities terugkeren. Deze beweging 
wordt uitgevoerd door twee onafhankelijke veren. Dit zorgt ervoor dat de gashendel 
automatisch in de stand van het stationair toerental vergrendeld wordt. 

▪ Zorg ervoor dat de gashendel in de stand van het stationair toerental vergrendeld kan 
worden wanneer de ontgrendelknop wordt losgelaten. 

▪ Duw op de ontgrendelknop en controleer dat hij naar zijn originele positie terugkeert 
wanneer u hem loslaat. 

▪ Controleer dat de gashendel en de ontgrendelknop vrij kunnen bewegen en dat de 
terugkeerveren correct werken. 

▪ Zie de instructies in het deel “Start”. Start de machine en geef vol gas. Laat de gashendel 
los en controleer dat het snijgereedschap tot stilstand komt en stil blijft staan. Wanneer het 
snijgereedschap draait terwijl de gashendel in de stand van het stationair toerental staat, 
moet de instelling van het stationair toerental gecontroleerd worden. 

8.2 Motorschakelaar 
Duw op de “O”-kant van de motorschakelaar om de motor uit te schakelen. 
Start de motor en controleer dat de motor uitschakelt wanneer u de motorschakelaar in de 
stop-stand zet. 

8.3 Geluidsdemper 
De geluidsdemper werd ontworpen om het geluidsniveau zo laag mogelijk te houden en de 
uitlaatgassen weg te leiden van de gebruiker.  
Gebruik nooit een machine met een defecte geluidsdemper. 
Controleer regelmatig dat de geluidsdemper stevig op de machine vast zit. 

De binnenkant van de geluidsdemper bevat chemicaliën die 
kankerverwekkend kunnen zijn. Vermijd contact met deze elementen in het 
geval van een beschadigde geluidsdemper. 

Hou in gedachten dat de uitlaatgassen van de motor heet zijn en vonken 
kunnen bevatten die brand kunnen veroorzaken. Start de machine nooit 
binnenhuis of in de omgeving van brandbaar materiaal! 
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8.4 De ronde handgreep monteren (Fig. 2) 
▪ Begin met de rubberen ring (5a) op de schacht (8) te monteren. 
▪ Plaats het montagestuk (6) langs de onderkant op de rubberen ring (5a). 
▪ De pen (5b) van het montagestuk (6) moet in een van de twee openingen van de schacht 

(8) geduwd worden om vastgezet te worden. 
▪ Duw de ronde handgreep (5) op de rubberen ring (5a) die nu op de schacht (8) zit. 
▪ Stop de 4 montagebouten (4) langs boven doorheen de rond handgreep (5) en zet ze op 

het  montagestuk (6) vast m.b.v. de 4 moeren. 
▪ Draai de schroeven aan. 

8.5 Snelontgrendeling (Fig. 3) 
Er is een makkelijk toegankelijke snelontgrendeling aangebracht in de buurt van de 
ophangring als veiligheidsvoorzorg in situaties waarbij de motor in brand zou vliegen of in elke 
andere situatie die vereist dat u zichzelf los kunt maken van de machine. 

8.6 Het harnas aanpassen 

WAARSCHUWING! De machine moet tijdens het gebruik altijd stevig aan 
het harnas vastgehaakt zijn. Anders zult u de bosmaaier niet veilig onder 
controle kunnen houden, wat uzelf of anderen zou kunnen verwonden. 
Gebruik nooit een harnas met een defecte snelontgrendeling. 

Doe het harnas om. Haak de machine vast aan de ophangring. Regel de lengte van het 
harnas zo af dat de ophangring ongeveer op de hoogte van uw rechterheup zit. 

8.7 De heggenschaar monteren (Fig. 4) 
▪ Start met de handschroef (7) van de schacht (8) van het motorblok te verwijderen. 
▪ Duw de pen op de voorste schacht (23) van de heggenschaar tot aan het eindpunt in de 

groef van de schacht (8) van het motorblok. Zodra ze correct ingebracht is, moet de rode 
lijn overeenstemmen met die op de schacht (8) van het motorblok. 

▪ Zet de handschroef (7) vast. 

Nota: montage van de kettingzaag/trimmer/bosmaaier/hulpgereedschap 
wordt in dezelfde volgorde uitgevoerd. 

8.8 De heggenschaar verwijderen 
Maak de handschroef (7) los en trek de voorste schacht (23) van heggenschaar uit de schacht 
(8) van het motorblok. 

Nota: het verwijderen van de 
kettingzaag/trimmer/bosmaaier/hulpgereedschap wordt in dezelfde 
volgorde uitgevoerd. 

8.9 De heggenschaar draaien 
▪ Zet de vergrendeling/ontgrendeling los. 
▪ Duw op de bedieningshendel en kantel de heggenschaar in de gewenste stand. 
▪ Laat de bedieningshendel in de uitsparingen van de basisplaat klikken. 
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8.10 Het zwaard en de ketting monteren 

Waarschuwing! Draag werkhandschoenen! Er bestaat gevaar voor 
verwondingen door de scherpe zaagtanden! 

Nota: let goed op de draairichting van de zaagketting (31) op het zwaard en 
de voetplaat. 

Bij slijtage kan het zwaard (30) omgedraaid worden. 

▪ Verwijder de moer (36) m.b.v. een steeksleutel. 
▪ Verwijder het deksel van het kettingtandwiel (38). 
▪ Leg de zaagketting (31) over het zwaard (30), te beginnen aan de punt. 
▪ Monteer nu het zwaard (30) en de zaagketting (31). 
▪ Plaats de geleiderrail (41) over de zwaardgeleider (39) terwijl u de pen van de 

kettingspanner (45) in de opening (40) van het zwaard stopt. Leg tegelijkertijd de 
zaagketting (31) over het kettingtandwiel (43). 

▪ Nu kunt u de zaagketting (31) opspannen. 
▪ Breng het deksel van het kettingtandwiel (38) opnieuw aan en zet de moer (36) voorzichtig 

vast. 

8.11 Kettingspanning en controle 

Nota: wanneer de ketting moeilijk op het zwaard is rond te draaien of 
wanneer ze klemt, werd ze te hard aangespannen. Dit vergt een kleine 
afregeling als volgt: 

Zet de bevestigingsmoeren van het zwaard los zodat ze handvast zitten. Verlaag de spanning 
door de instelschroef van het zwaard traag in tegenwijzerzin te draaien. Beweeg de ketting 
voor- en achterwaarts op het zwaard. Blijf verder afregelen totdat de ketting vrij kan 
ronddraaien maar toch nog strak aansluit. De kettingspanning kan verhoogd worden door de 
instelschroef in wijzerzin te draaien. 
Wanneer de zaagketting onder de gewenste spanning staat, hou de neus dan volledig naar 
boven en zet de twee bevestigingsschroeven van het zwaard stevig vast. 

Opgelet: een nieuwe zaagketting rekt uit, waardoor ze na 5 snedes al 
afregeling nodig heeft. Dit is normaal bij een nieuwe ketting en het interval 
tussen toekomstige afregelingen zal snel groter worden. 

Opgelet: wanneer de zaagketting te strak of te los is aangespannen, zullen 
het neustandwiel, het zwaard, de ketting en de aandrijflagers sneller 
verslijten. 

8.12 Smering 

8.12.1 Bijvullen van kettingolie 

Reinig de oliedop (28) vóór het openen; dit voorkomt dat er vuil in de tank (29) raakt. 
Controleer tijdens het zagen de inhoud van de tank (29) m.b.v. de oliepeilaanduiding. Draai de 
oliedop (28) na het vullen terug goed vast en veeg gemorste olie weg. 
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8.12.2 Kettingsmering 

Om snelle slijtage te vermijden moeten de zaagketting en het zwaard tijdens het werken 
gelijkmatig worden gesmeerd. 
Deze smering gebeurt automatisch. Werk nooit zonder kettingsmering. Wanneer de ketting 
droog loopt zal het snijgeheel ernstig beschadigd raken. Daarom is het belangrijk om zowel de 
kettingsmering als het oliepeil te controleren bij elk gebruik. 
Gebruik de zaag nooit wanneer het oliepeil lager staat dan het “Min.”-teken. 

 Min.: wanneer er slechts 5 mm olie zichtbaar is aan de onderkant van het oliepeilvenster, 
dan moet u olie bijvullen. 

 Max.: vul olie bij tot het venster vol aanduidt. 

8.12.3 Controle van de automatische smering 

Controleer vóór u begint te werken de automatische kettingsmering en het oliepeil. Start de 
kettingzaag en hou ze boven de grond. Wees voorzichtig dat de kettingzaag de grond niet 
raakt. Om veiligheidsredenen houdt u best een afstand van 20 cm aan. Wanneer u nu 
oliesporen ziet verschijnen, werkt het kettingsmeersysteem correct. Wanneer er geen 
oliesporen verschijnen, probeer dan om de olie-uitgang, de opening in de bovenkant van de 
kettingsmering en het oliekanaal te reinigen of neem contact op met de klantendienst. 

8.13 Slijpen van de zaagketting 
U kunt uw zaagketting snel en correct laten slijpen door gespecialiseerde dealers, waar u ook 
slijpgereedschap vindt om zelf uw ketting te slijpen. Volg de bijhorende gebruiksinstructies 
hiervoor. 
Draag zorg voor uw gereedschap. Hou uw gereedschap scherp en proper zodat u goed en 
veilig kunt werken. Volg de onderhoudsinstructies en de instructies voor het vervangen van 
gereedschap. 

8.14 Het hulpgereedschap aanbrengen 

Voorzichtig! Gebruik het hulpgereedschap/schacht (54) niet in combinatie 
met het snijmes/spoel! 

Nota: gebruik het hulpgereedschap/schacht (54) om op grotere hoogtes te 
werken. 

▪ Breng het verlengstuk/schacht (54) aan tussen het motorblok en de 
heggenschaar/kettingzaag. De montage wordt op dezelfde manier uitgevoerd als voor de 
eerder beschreven hulpgereedschappen. 

8.15 De beschermkap aanbrengen/verwijderen 
Waarschuwing! Wanneer u met het snijmes (49) werkt, moet de beschermkap gemonteerd 
worden. De mesbeschermkap (48) zit aan de onderkant van het metalen paneel van de 
schacht (51). De beschermkap (48) wordt nu met de twee schroeven (47) vastgemaakt aan de 
voorste schacht (51). Gebruik hiervoor de meegeleverde inbussleutel. 

Snijgereedschap  Beschermingsvoorziening 

Snijmes (49) Mesbeschermkap (48)  

Trimmer (50) Mesbeschermkap (48) + beschermkap van 
de snijdraad 

Waarschuwing! Gebruik geen ander snijgereedschap dan datgene dat met het apparaat werd 
meegeleverd! Het gebruik van andere snijgereedschappen of beschermkappen wordt als 
onoordeelkundig gebruik beschouwd en brengt een aanmerkelijk gevaar voor ongevallen met 
zich mee. 
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8.16 Het snijmes plaatsen/verwijderen (Fig. 5A-F) 
▪ Haak de beschermkapuitbreiding af van de beschermkap. 

OPGELET! Zorg ervoor dat de beschermkapuitbreiding verwijderd is.  

▪ Monteer de bovenste klemplaat op de aandrijfschacht. 
▪ Draai de as van het mes totdat een van de gaten van de bovenste klemplaat 

overeenstemt met de opening van de bovenste beschermkap.  
▪ Stop de vergrendelpen in de opening om de schacht te vergrendelen. 
▪ Plaats het mes, de onderste klemplaat en de onderste beschermkap op de 

aandrijfschacht. 
▪ Monteer de moer. De moer moet aangespannen worden met een krachtmoment van 35 - 

50 Nm. Gebruik de dopsleutel uit de gereedschapsset. Hou de schacht van de sleutel zo 
dicht mogelijk bij de mesafschermkap. Om de moer vast te draaien, draait u de sleutel in 
de tegenovergestelde richting van de draairichting (Opgelet! Linkse schroefdraad). 

▪ Verwijder de vergrendelpen wanneer alle montagestappen voltooid werden. 

8.17 De trimkop en trimbeschermkap plaatsen/verwijderen (Fig. 6A-C) 
▪ Haak de trimmerbeschermkap op de beschermkap 
▪ Monteer de bovenste klemplaat op de aandrijfschacht. 
▪ Draai de as van het mes totdat een van de openingen in de bovenste klemplaat 

overeenstemt met de overeenkomstige opening in de bovenste beschermkap. 
▪ Stop de vergrendelpen in de opening om de schacht te vergrendelen. 
▪ Schroef er de trimkop op, in de omgekeerde richting van de draairichting.  
▪ Om te verwijderen, volgt u de instructies in omgekeerde volgorde. 

8.18 Het draagharnas omdoen (Fig. 7) 

Nota: de volgende afregelingen kunnen ervoor zorgen dat u kunt werken 
zonder vermoeid te raken. Deze aanpassingen kunnen variëren naargelang 
uw lichaamsafmetingen. 

Stel het draagharnas volgens uw lichaamsbouw in vóór u begint te werken. 

Balanceer het apparaat met het gemonteerde snijgereedschap zodat het 
snijgereedschap juist boven de grond beweegt zonder dat u het apparaat 
met uw handen moet verplaatsen. 

▪ Doe het draagharnas om en sluit de klemmen zodat ze op hun plaats klikken. (Fig. 7A) 
▪ Doe de riem om om het draagharnas centraal op uw lichaam te bevestigen en stel de 

afmetingen voor uw bovenlichaam in. (Fig. 7B) 
▪ Trek aan de twee schouderriemen om ze aan te spannen. (Fig. 7C) 
▪ Trek aan de riem om de correcte positie van het apparaat aan het draagharnas te 

controleren. (Fig. 7D) 
▪ Haak de karabijnhaak aan (Fig. 7E-G) en zet hem vast met de rode riem van de 

snelontgrendeling. 
▪ Neem nu het apparaat en hang het zó dat het draagoog (3) in de karabijnhaak klikt. (Fig. 

7H) Het draagoog (3) kan ook verplaatst worden door de schroef los te zetten en ze te 
verschuiven om een optimale uitrichting van het gereedschap te bereiken. 
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8.19 De maaihoogte instellen 
▪ Doe het draagharnas om en haak het apparaat aan. 
▪ Gebruik de verschillende riemen van het draagharnas om een optimale werk- en 

maaipositie te bereiken. 
▪ Voer met een uitgeschakelde motor een paar cirkelvormige bewegingen uit, zodat u de 

ideale lengte voor de schouderriem kunt vinden. (Fig. 8A) 
▪ Het draagharnas is uitgerust met een snelontgrendelingssysteem. Trek aan de rode riem 

wanneer u het apparaat snel moet losmaken. (Fig. 9) 

Voorzichtig: gebruik altijd het harnas wanneer u met het gereedschap 
werkt. Doe het harnas om zodra u de motor gestart hebt en hij op laag 
toerental draait. Schakel de motor uit vóór u het harnas verwijdert. 

8.20 Werken met benzine  

8.20.1 Benzineveiligheid  

Start de machine nooit: 
▪ wanneer u er benzine op gemorst hebt. Verwijder de gemorste benzine en laat de 

overgebleven benzine verdampen. 
▪ wanneer u op uzelf of op uw kleren benzine gemorst hebt. Doe dan andere kleren aan. 

Was alle lichaamsdelen die met benzine in contact zijn gekomen. Gebruik zeep en water.  
▪ wanneer de machine benzine lekt. Controleer regelmatig op het lekken van de benzinedop 

en de benzineleidingen. 

8.20.2 Transport en opberging 

▪ Bewaar en transporteer de machine en de benzine zodat er geen gevaar bestaat dat 
mogelijke lekken of dampen in contact komen met vonken of open vuur, bijvoorbeeld van 
elektrische machines, elektromotoren, relais/schakelaars of waterverwarmers.  

▪ Gebruik voor het bewaren en transporteren van benzine altijd goedgekeurde vaten die 
voor dit doel bestemd zijn. 

▪ Wanneer u de machine voor een langere tijd opbergt, moet de benzinetank leeggemaakt 
worden. Neem contact op met uw lokaal benzinestation om te weten waar u overtollige 
benzine kunt wegwerpen. 

▪ Zorg ervoor dat de machine gereinigd is en dat een compleet onderhoud werd uitgevoerd 
vóór u ze voor langere tijd opbergt.  

▪ De transportbeschermkap moet altijd op het snijgereedschap gemonteerd worden 
wanneer de machine getransporteerd of opgeborgen wordt. 

▪ Zet de machine tijdens het transport vast. 
▪ Om ongewild starten van de motor te voorkomen, moet de bougiekap altijd verwijderd 

worden vóór het opbergen, wanneer de machine niet in de gaten wordt gehouden en 
tijdens het uitvoeren van alle onderhoud en service. 

Wees voorzichtig wanneer u met benzine werkt. Hou het gevaar voor brand, 
explosies en het inhaleren van dampen altijd in het achterhoofd. 
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8.20.3 Benzine 

De machine is uitgerust met een tweetaktmotor en moet altijd voorzien worden van een 
mengsel van benzine en tweetaktmotorolie. Het is belangrijk om de hoeveelheid olie die 
gemengd moet worden nauwkeurig af te meten om ervoor te zorgen dat er een correct 
mengsel verkregen wordt. Bij het mengen van kleine hoeveelheden benzine kunnen zelfs 
kleine onnauwkeurigheden de mengverhouding sterk beïnvloeden. 

Benzine en benzinedampen zijn zeer ontvlambaar en kunnen ernstige 
verwondingen veroorzaken wanneer ze geïnhaleerd worden of in contact 
komen met de huid. Wees daarom voorzichtig wanneer u met benzine werkt 
en zorg ervoor dat er voldoende ventilatie aanwezig is.  

8.20.4 Benzine 

Gebruik altijd een benzine/oliemengsel met een octaangetal van minimaal 95 (RON).  
Gebruik benzine met een lage emissie, ook wel alkylaatbenzine genoemd, wanneer 
beschikbaar. 
Het laagst aanbevolen octaangetal is 95 (RON). Wanneer u de motor laten draaien op 
benzine met een lager octaangetal dan 95, kan het zgn. kloppen optreden. Dit leidt tot een 
hoge motortemperatuur, die tot ernstige motorschade kan leiden. 
Wanneer u continu met hogere snelheden werkt, wordt een hoger octaangetal aanbevolen. 

8.20.5 Tweetaktolie 

Gebruik tweetaktolie voor de beste resultaten en prestaties. Deze werd speciaal ontworpen 
voor onze luchtgekoelde tweetaktmotoren. 
Gebruik nooit tweetaktolie bestemd voor watergekoelde motoren, soms ook wel 
buitenboordolie genoemd (met TCW-waarde). 
Gebruik nooit olie bestemd voor viertaktmotoren. 
Olie van slechte kwaliteit en/of een te hoge olie/benzineverhouding, kan de functie van de 
katalysator aantasten en de levensduur ervan verkorten.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.20.6 Mengen 

▪ Meng de benzine en olie altijd in een proper vaatje dat voor benzine bestemd is. 
▪ Start altijd met de helft van de hoeveelheid benzine die gebruikt zal worden. Voeg dan de 

volledige hoeveelheid olie toe. Meng (schud) het benzinemengsel. Voeg de overblijvende 
hoeveelheid benzine toe. 

▪ Meng (schud) het benzinemengsel grondig vóór u het in de benzinetank van de machine 
giet. 

▪ Meng per keer nooit meer benzine dan de hoeveelheid die u op één maand verbruikt. 
▪ Wanneer de machine een tijdje niet gebruikt wordt, moet de benzinetank leeggemaakt en 

gereinigd worden. 

Benzine, liter Tweetaktmotorolie, milliliter 

2,5% (1:40) 

1 25 

5 125 

10 250 

20 500 
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8.20.7 Benzine bijtanken 

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om het gevaar voor brand te verkleinen:  
▪ Rook niet en plaats geen hete voorwerpen in de buurt van benzine. 
▪ Zet altijd de motor af vóór u benzine bijtankt. 
▪ Schakel altijd de motor uit en laat hem een paar minuten afkoelen vóór u bijtankt. 
▪ Open voor het bijvullen de benzinedop langzaam, zodat eventuele overdruk zachtjes 

wordt afgelaten. 
▪ Zet de benzinedop na het bijvullen zorgvuldig vast. 
▪ Breng de machine altijd weg van de plek waar de benzine werd bijgevuld vóór u ze start. 
▪ Gebruik altijd een benzinevaatje met antimorsklep. 
▪ Reinig de omgeving van de benzinedop. Vervuiling in de tank kan problemen veroorzaken 

tijdens het werken. 
▪ Zorg ervoor dat de benzine goed gemengd is door het vaatje te schudden vóór u de tank 

vult. 

9 GEBRUIK 

Voorzichtig! Let op de geldende voorschriften m.b.t. lawaaibescherming. 

Controleer altijd het volgende vóór u de motor start: 
▪ Dat het brandstofsysteem niet lekt. 
▪ Dat beschermingsvoorzieningen en snijgereedschappen intact zijn en in een perfect 

werkende staat verkeren. 
▪ Dat alle schroefverbindingen stevig aangedraaid zijn. 
▪ Dat alle bewegende onderdelen soepel en vrij kunnen bewegen. 

9.1 De machine gebruiken 

9.1.1 Controle en starten 

▪ Gebruik de machine nooit zonder beschermkap noch met een defecte beschermkap. 
▪ Alle kappen moet correct gemonteerd en onbeschadigd zijn vóór u de machine start. 
▪ Controleer het mes om u ervan te verzekeren dat er geen scheuren zijn ontstaan aan de 

onderkant van de tanden of bij de centrale opening. De meest voorkomende reden dat er 
scheuren ontstaan is dat er scherpe randen zijn gevormd aan de onderkant van de tanden 
tijdens het slijpen of wanneer het mes gebruikt werd met stompe tanden. Werp een mes 
weg wanneer er scheuren gevonden worden. 

▪ Controleer dat de steunflens niet gescheurd zit wegens vermoeidheid of door te strak aan 
te spannen. Verwijder de steunflens wanneer ze gescheurd is. 

▪ Controleer dat de mesafschermkap niet beschadigd of gescheurd is. Vervang de kap 
indien ze blootgesteld werd aan vallen of scheuren vertoont. 

▪ Controleer dat de trimkop en de trimmerbeschermkap niet beschadigd of gescheurd zijn. 
Vervang de trimkop of de trimmerbeschermkap indien ze blootgesteld werden aanvallen of 
scheuren vertonen. 

9.1.2 In- en uitschakelen 

Het volledige koppelingdeksel en de schacht moeten gemonteerd worden vóór de machine 
gestart wordt. Anders kan de koppeling loskomen en verwondingen veroorzaken. 
Verwijder vóór het starten altijd de machine van de plek waar er benzine werd bijgevuld. 
Plaats de machine op een vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat het snijgereedschap met geen 
enkel voorwerp in contact kan komen. 
Zorg ervoor dat er zich geen niet-toegelaten personen in het werkgebied bevinden wegens het 
mogelijk gevaar voor ernstige verwondingen. De veiligheidsafstand bedraagt 15 m. 
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9.1.2.1 Koud starten:  

Een “koude” start van de motor betekent dat hij gestart wordt na minimaal 5 minuten 
uitgeschakeld geweest te zijn of na het bijtanken. 
▪ Starten: ontsteking: duw op de “I”-kant van de motorschakelaar. 
▪ Voorpompknop: duw 6 x herhaaldelijk op de voorpompknop.  
▪ Choke: zet de chokeknop in de chokestand. 

De chokeknop zal automatisch ontgrendeld worden wanneer de gashendel 
wordt ingedrukt. 

▪ Hou het chassis van de machine met uw linkerhand op de grond (OPGELET! Niet met uw 
voet!). Neem de starthandgreep vast en trek met uw rechterhand aan het startkoord totdat 
u enige weerstand voelt (de startkoppeling grijpt aan). Trek nu kort en krachtig aan het 
startkoord. Draai het startkoord nooit rond uw hand. Trek herhaaldelijk aan het koord 
totdat de motor start Trek herhaaldelijk aan het koord totdat de motor start. Wanneer de 
motor start, laat hem dan opwarmen met de vergrendeling van de gashendel nog 
ingedrukt.  

▪ Zodra de motor draait: duw eerst op de veiligheidsontgrendeling (1) en dan op de 
gashendel (9) om de choke uit te schakelen en het gemonteerde snijgereedschap te 
activeren. Wanneer de motor met een losgelaten gashendel stationair draait, moet het 
gemonteerde snijgereedschap stilstaan! 

Trek het startkoord (12) niet volledig naar buiten en laat de starthandgreep niet los wanneer 
het koord is uitgetrokken. Dit kan de machine beschadigen. 
Zorg ervoor dat er zich geen enkel deel van uw lichaam in de gemarkeerde zone bevindt. 
Contact met de delen in deze zone kunnen brandwonden of een elektrische schok 
veroorzaken wanneer de bougiekap beschadigd is. Draag altijd handschoenen. Gebruik de 
machine niet wanneer de bougiekap beschadigd is. 

BELANGRIJK! Wanneer er herhaaldelijk aan het startkoord wordt getrokken 
terwijl de choke aan staat, kan de motor verzuipen en het starten moeilijk 
worden. 

Wanneer u de motor verzopen hebt, herhaal dan enkele keren de procedure voor het warm 
starten om de overtollige benzine te verwijderen. 

9.1.2.2 Warm starten 

Om de motor warm te starten, onmiddellijk nadat hij werd uitgeschakeld, volgt u de stappen 1-
4 van bovenstaande procedure. De chokehendel (11) moet niet uitgetrokken worden om een 
warme motor te starten. 

9.1.2.3 Uitschakelen: 

Schakel de motor uit door de ontsteking uit te schakelen met de aan/uit-schakelaar. 
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9.2 Algemene werkinstructies 

BELANGRIJK! Dit deel beschrijft de basisveiligheidsvoorzorgen voor het 
werken met bosmaaiers en trimmers. 

Wanneer u in een situatie komt waarin u zich onzeker voelt over hoe u verder moet werken, 
neem dan contact op met een expert. Contacteer uw dealer of servicecenter. 
Vermijd elk gebruik dat u beschouwt als buiten uw mogelijkheden. 
U moet het verschil kennen tussen bosmaaien, grasverwijdering en grastrimmen. 

9.2.1 Basistechnieken voor het werken 

Laat de motor na het werken altijd langzaam naar het stationair toerental terugkeren. Lange 
perioden van volgas zonder dat de motor belast wordt, kan ernstige motorschade veroorzaken. 

Soms raken takken of gras geklemd tussen de beschermkap en het 
snijgereedschap. Schakel altijd de motor uit vóór u ze verwijdert. 

Machines waarop het grasmes gemonteerd zit, kunnen heftig naar de 
zijkant worden getrokken wanneer het mes met een vast voorwerp in 
contact komt. Dit wordt mesterugslag genoemd. Mesterugslag kan krachtig 
genoeg zijn om de machine en/of gebruiker in gelijk welke richting te 
slingeren en ervoor zorgen dat u de controle over de machine verliest. 
Mesterugslag komt zonder waarschuwing voor wanneer de machine zich 
vastsnijdt, de motor geblokkeerd wordt of het snijgereedschap klem komt 
te zitten. Er bestaat een grotere kans op mesterugslag op plaatsen waar het 
moeilijk te zien is welk materiaal er gemaaid wordt. 

Vermijd het maaien met het gebied van het mes dat zich tussen de posities 
12 uur en 3 uur bevindt. Door de draaisnelheid van het blad, kan 
mesterugslag optreden wanneer u met dit gebied van het mes probeert om 
dikkere takken door te snijden. 

9.2.2 Gras verwijderen met een grasmes 

Grasmessen en grassnijders mogen niet op houten takken gebruikt worden. 
Een grasblad wordt gebruikt voor alle types lang of dik gras. 
Het gras wordt neergemaaid met een zijwaartse, heen-en-weergaande beweging waarbij de 
beweging van rechts naar de links de snijbeweging is en de beweging van links naar rechts de 
terugkeerbeweging. Laat de linkerkant van het mes (tussen 8 en 12 uur) het snijwerk doen. 
Wanneer het mes naar links gekanteld is wanneer u gras verwijdert, zal het gras op een lijn 
liggen, wat het makkelijker maakt om het op te ruimen door bv. te harken. 
Probeer om ritmisch te werken. Sta stevig met uw voeten uit elkaar. Beweeg na de 
terugkeerbeweging voorwaarts en neem terug een stabiele houding aan. 
Laat de steun lichtjes tegen de grond rusten. Hij dient om het mes te beschermen zodat het de 
grond niet kan raken. 
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Verklein de kans op het vastdraaien van het materiaal rond het mes door volgende instructies 
te volgen: 
▪ Werk altijd met volgas. 
▪ Vermijd dat u tijdens de terugkeerbeweging met het eerder afgemaaide materiaal in 

contact komt. 
Schakel de motor uit, haak het harnas los en plaats de machine op de grond vóór u het 
afgemaaide materiaal verzamelt. 

9.2.2.1 Voorkom terugslag 

Wanneer u met het snijblad werkt, bestaat er gevaar voor terugslag wanneer het blad tegen 
harde obstakels komt (boomstammen, takken, boomstronken, gesteente of gelijkaardig). Dit 
zal ervoor zorgen dat het snijgereedschap teruggekatapulteerd wordt in de richting 
tegengesteld aan de draairichting. Dit kan tot verlies van controle over het apparaat leiden. 
Gebruik het snijgereedschap niet in de buurt van afrasteringen, metalen palen, boordstenen of 
funderingen. Let op een goede positie van het apparaat voor het maaien van laagstammige 
struiken. (Fig. 10) 

9.2.3 Grastrimmen met een trimkop 

9.2.3.1 Trimmen (Fig. 11) 

Hou de trimkop onder een hoek net boven de grond. Het is het uiteinde van de draad die het 
werk doet. Laat de draad op zijn eigen tempo werken. Duw de draad nooit in het te maaien 
gebied. 
De draad kan gemakkelijk gras en onkruid tegen muren, afrasteringen, bomen en boorden 
verwijderen, maar kan ook de gevoelige schors van bomen en struiken of afrasteringpalen 
beschadigen. 
Verklein het gevaar voor het beschadigen van planten door de draad tot 10 – 12 cm in te 
korten en de motorsnelheid te verlagen. 

9.2.3.2 Ruimen (Fig. 12) 

Bij het ruimen, wordt alle ongewenste plantengroei verwijderd. Hou de trimkop net boven de 
grond en kantel hem. Laat het uiteinde van de draad de grond rond bomen, palen, beelden, 
e.d. raken. 

OPGELET! Deze techniek verhoogt de slijtage van de draad. 

De draad verslijt sneller en moet vaker worden toegevoerd wanneer u tegen stenen, baksteen, 
beton, metalen afrasteringen, enz. werkt dan wanneer hij in contact komt met bomen en 
houten afrasteringen. 
Tijdens het trimmen en het ruimen mag u geen volgas geven zodat de draad langer meegaat 
en de trimkop minder snel verslijt. 

9.2.3.3 Maaien (Fig. 13) 

De trimmer is ideaal voor het maaien van gras dat moeilijk met een grasmaaier te bereiken is. 
Hou de draad parallel met de grond tijdens het maaien. Vermijd dat u de trimkop tegen de 
grond drukt omdat dit het grasveld en het gereedschap kan beschadigen. 
Laat tijdens normale maaiwerken de trimkop niet constant met de grond in contact komen. Dit 
soort contact kan beschadiging en slijtage veroorzaken aan de trimkop. 
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9.2.3.4 Vegen (Fig. 14) 

Het ventilatoreffect van de draaiende draad kan gebruikt worden om snel en makkelijk op te 
ruimen. Hou de draad parallel met en boven het op te vegen gebied en beweeg het 
gereedschap van links naar rechts en omgekeerd. 
Tijdens het maaien en vegen moet u volgas gebruiken om de beste resultaten te verkrijgen. 

9.2.4 Met de heggenschaar werken (Fig. 15) 

▪ Bewaar altijd een veilige houding, gebruik twee handen om de trimmer vast te houden en 
schakel hem in. 

▪ Trim beide kanten van de haag. Begin aan de onderkant. Dit voorkomt dat trimafval in het 
gebied terechtkomt dat nog getrimd moet worden. 

▪ Beweeg het mes lichtjes doorheen het oppervlak van de haag. Probeer niet om te diep te 
trimmen. 

▪ Trim de bovenkant van de haag. 
▪ Gebruik bij oudere hagen die aanzienlijk gesnoeid moeten worden een snoeischaar om 

dikkere takken te snoeien en werk af met de haagschaar. 
▪ Gebruik de haagschaar nooit vooraleer u gecontroleerd hebt of de beugel vaststaat. 

9.2.5 Met de kettingzaag werken 

9.2.5.1 Zaagtechnieken 

Waarschuwing! Let altijd op vallend zaagafval. 

Waarschuwing! Wees u bewust van het gevaar van terugverende takken. 

Nota: Plaats de aanslag (33) op de tak. Dit zal u helpen om veiliger en rustiger te werken. 
Kleine takken afzagen (Fig. 16) 
▪ Zaag kleine takken  (Ø 0 – 8 cm) van boven naar beneden. 
Grotere takken afzagen (Fig. 17) 
▪ Wanneer u langere takken gaat afzagen (Ø 8 – 25 cm), maak dan eerst een hulpsnede 

(A). Deze hulpsnede voorkomt ook dat de schors van de hoofdstam loskomt. 
▪ Zaag van de bovenkant (B) naar de onderkant (A). 
Zaag in delen (Fig. 18) 
Kort lange of dikke takken in vóór u de definitieve zaagsnede maakt. 

9.3 Veilig werken 
▪ Hou het apparaat, snijgereedschap en kettingbeschermer in goede staat om 

verwondingen te voorkomen. 
▪ Wanneer het apparaat is gevallen, controleer dan op belangrijke beschadigingen of 

defecten. 
▪ Hou de maximaal opgegeven werkhoek van max 60° ± 10° aan om veilig werken te 

verzekeren. (Fig. 19) 
▪ Gebruik het apparaat niet wanneer u op een ladder of in een onstabiele positie staat. 
▪ Laat u niet verleiden om ondoordachte zaagsneden te maken. U kunt uzelf en anderen in 

gevaar brengen. 
▪ Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om te verzekeren dat ze niet met het 

apparaat spelen. 
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▪ Verander regelmatig uw werkhouding. Het gebruik van het apparaat gedurende langere 
tijd kan tot trillingsgerelateerde bloedcirculatieproblemen in de handen leiden. U kunt de 
werkduur verlengen door geschikte werkhandschoenen te dragen of door regelmatige 
pauzes te nemen. Hou er rekening mee dat aanleg voor bloedcirculatieproblemen, lage 
buitentemperaturen of grote grijpkrachten de werkduur kunnen beperken. 

10 REINIGEN 

10.1 Het motorblok reinigen 

Nota: reinig het apparaat grondig na elk gebruik. 

▪ Schakel altijd het apparaat uit vóór u reinigingswerken uitvoert en verwijder de bougiekap 
(10). 

▪ Reinig het apparaat regelmatig met een vochtige doek en zachte detergent. Zorg ervoor 
dat er geen water in het apparaat kan binnendringen. 

10.2 De zaagketting reinigen 
De kettingzaag moet regelmatig vrijgemaakt worden van zaagstof. 
▪ Verwijder het tandwieldeksel (38). 
▪ Verwijder de zaagketting (31) van het zwaard (30) en reinig de geleiderrail (41). 
▪ Hou de zaagketting (31) scherp en controleer de spanning, controleer het oliepeil en de 

olietoevoer. 

10.3 De heggenschaar reinigen 
▪ Controleer de heggenschaar op losse schroeven op de messenbalk (20) en zet ze vast 

indien nodig. 
▪ Verwijder vastgeklemd zaagafval. 
▪ Onderhoud de messenbalk (20) m.b.v. een oliespray of oliespuit. 

10.4 Het trimmer- en bosmaaierhulpstuk reinigen 
▪ Verwijder vastgeklemd zaagafval. 
▪ Hou het snijblad (49) scherp om uw werk te vergemakkelijken. 

11 ROUTINEONDERHOUD 

11.1 Luchtfilter 
Het luchtfilter moet regelmatig gereinigd worden zodat stof en vuil verwijderd worden en 
volgende zaken worden voorkomen: 
▪ slechte werking van de carburator  
▪ startproblemen 
▪ verlies van motorvermogen 
▪ onnodige slijtage van motoronderdelen 
▪ overmatig benzinegebruik  
Reinig het luchtfilter om de 25 uur of vaker wanneer de omstandigheden uitzonderlijk stoffig 
zijn.  

11.1.1 Het luchtfilter reinigen (Fig. 20) 

Verwijder het luchtfilterdeksel (16) en trek het filter naar buiten. Was het in een proper warm 
sopje. Zorg ervoor dat het filter droog is vóór u het opnieuw monteert. 
Een luchtfilter dat reeds lang in gebruik is, kan niet meer volledig gereinigd worden. Het filter 
moet daarom op regelmatige tijdstippen vervangen worden door een nieuw exemplaar. Een 
beschadigd luchtfilter moet altijd vervangen worden. 
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11.2 Benzinefilter 
Wanneer de motor geen benzine meer krijgt, controleer dan de benzinedop en kijk of het 
benzinefilter niet verstopt is. 

11.3 Bougie 
De toestand van de bougie wordt beïnvloed door: 
Slechte afstelling van de carburator. 
Een verkeerd benzinemengsel (te veel of een verkeerd type olie). 
Een vuil luchtfilter. 
Deze factoren veroorzaken afzettingen op de elektrodes van de bougie, die tot gebruiks- en 
startproblemen kunnen leiden. 
Wanneer de machine weinig krachtig of moeilijk te starten is of moeilijk draait op het stationair 
toerental: controleer eerst de bougie voor u verdere stappen onderneemt. Wanneer de bougie 
vuil is, reinig ze dan en controleer dat de elektrodeafstand 0,6  - 0,7 mm bedraagt. 
De bougie moet na ongeveer een maand gebruik vervangen worden of eerder indien nodig.  
Aanbevolen bougietype: 
Gebruik altijd het aanbevolen bougietype! Het gebruik van een verkeerde bougie kan de 
zuiger/cilinder beschadigen. Controleer dat de bougie is uitgerust met een 
storingsonderdrukker. 

12 TECHNISCHE GEGEVENS 
Motorblok 

Cilinderinhoud 42,7 cc 

Motorvermogen 1,35 kW 

Aangrijpsnelheid koppeling 4500 min-1 

Stationair toerental  3000 ± 300 min-1 

Easy start Ja 

Motortype 2-takt met luchtgekoelde cilinder 

Benzinetankinhoud 1,16 l 

Mengverhouding benzine 40:1 

Schacht-Ø 26 mm 

Schachttype RECHT 

Schachtlengte 885 mm 

Verlengde aslengte  905 mm 

Krukasmotor Ja 

Carburatortype Diafragmatype 

Bougietype POWERPLUS 

Lagetrillingensysteem Ja 

Type handgreep D-HANDGREEP 

Automatische uitschakeling choke Ja 

Heggenschaar 

Mesafmetingen 400mm 

Snijbreedte 24 mm 

Toerental 6900 min-1 

Type mespunt Beschermd 

Snijlengte 365mm 
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Mes met dubbele actie Ja 

Toerental snijmes 1550 min-1 

Snelstop Ja 

Instelbare kop Ja 

Kettingzaag 

Zwaardafmeting 10 inch 

Zaaglengte 260 mm 

Toerental 6900 min-1 

Kettingsnelheid 20 m/s 

Kettingtype Oregon 

Zwaardtype Oregon 

Automatische kettingsmering Ja 

Lage terugslag Ja 

Bosmaaier 

Maaibreedte 255mm 

Toerental 6900 min-1 

Aantal tanden  3 T 

Bladafmetingen 255 mm 

Beschermkap Ja 

Trimmer  

Maaibreedte 430 mm 

Toerental 6525 min-1 

Snijdraadverlengsysteem TIK & GO 

Spoel-Ø 2,4 mm 

Spoellengte 6000 mm 

Beschermkap Ja 

13 GELUID 
Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=2.5) 

Geluidsdrukniveau LpA 99dB(A) 

Geluidsvermogenniveau LwA 114 dB(A) 

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

aw (Trilling):  9.8m/s² K = 1,5 m/s² 
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14 PROBLEEMOPLOSSING 

14.1 Motorblok 

Wat te doen wanneer … 

Oorzaak van het 
probleem 

Oplossing Oorzaak van het 
probleem 

Oplossing 

1. De motor start niet of blijft niet draaien 4. De motor draait onregelmatig en heeft te 
weinig kracht 

Foute start-
procedure. 

Volg de instructies. Vuile bougie of foute 
afstand tussen de 
elektrodes. 

Reinig de bougie 
en regel de 
vonkopening bij 
of vervang de 
bougie. 

2. De motor start maar heeft te weinig kracht   

 

Foute instelling van 
de chokehendel (11). 

Zet de chokehendel 

(11) in stand . 

  

Luchtfilter verstopt Reinig of vervang 
het luchtfilter  

  

Roetafzetting op of “natte” bougie. 

Verkeerd 
afgeregelde 
carburator. 

Reinig de bougie of 
vervang ze. 

14.2 Kettingzaag 

Motor draait, maar zaagketting (31) beweegt niet 

Kettingzaaghulpstuk is niet correct op het 
motorblok bevestigd. 

Controleer de montage. 

Geen vorderingen 

Zaagketting (31) droog, oververhit of te veel 
speling. 

Vul de olie bij of herslijp, vervang of span de 
zaagketting (31) op. 

14.3 Heggenschaar 

Motor draait, maar messen bewegen niet. 

Heggenschaarhulpstuk niet correct op het 
motorblok gemonteerd. 

Controleer de montage. 
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15 ONDERHOUDSINTERVALLEN 

15.1 Kettingzaag 
De hier opgegeven cijfers zijn gebaseerd op normale werkomstandigheden. In het geval van 
hardere werkomstandigheden zoals bij overmatige stofproductie en meer werkuren per dag, 
moeten de opgegeven intervallen overeenkomstig aangepast worden. 

Toestelonderde
el 

Actie Vóór u 
begint 
te 
werke
n 

Wekelijk
s 

In het 
geval van 
probleme
n 

In het geval 
van 
beschadigin
g 

Indie
n 
nodig 

Smering van de 
zaagketting  

Controleer. X     

Zaagketting 
(31) 

Controleer de 
scherpte. 

X     

Controleer de 
kettingspannin
g. 

X     

Slijp ze.     X 

Controleer de 
geleiderrail (41). 

(slijtage, 
beschadiging) 

X     

Reinig en draai 
om. 

 X X   

Ontbraam.  X    

Vervang.    X X 

Controleer het 
tandwiel (43) 

  X    

Vervang     x 

15.2 Heggenschaar 
De opgegeven cijfers zijn gebaseerd op normale werkomstandigheden. In het geval van 
hardere werkomstandigheden zoals bij overmatige stofproductie en meer werkuren per dag, 
moeten de opgegeven intervallen overeenkomstig aangepast worden. 

16 GARANTIE 
▪ Dit product is 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. 

17 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. 
Verwijder de olie op een milieuvriendelijke manier. Wij raden u aan om de olie in een gesloten 
vat naar uw lokaal servicecenter te brengen voor recyclage. Doe de olie niet bij het 
huishoudelijk afval of giet ze niet op de grond. 
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18 CONFORMITEITSVERKLARING 

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

Product: Grootbereik-4-in-1-combo: bosmaaier, grastrimmer, heggenschaar,  
 kettingzaag 42,7 cc 
Handelsmerk:  POWERplus 
Model: POWXG3025 

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  111dB(A)  /  114dB(A) 

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

EN ISO 11806-1 : 2011 
EN ISO 11681-1 : 2011 
EN ISO 10517 : 2009 – A1 
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 
23/10/17 


