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Gegevens op het typeplaatje
Deze gegevens zijn belangrijk bij 
het bestellen van vervangings-
onderdelen en voor de klanten-
service. U vindt het typeplaatje in 
de buurt van de motor. Vul alle 
gegevens van het typeplaatje in 
het onderstaande vakje in.

Deze en andere gegevens van de 
machine vindt u in de aparte CE-
conformiteitsverklaring die deel 
uitmaakt van deze gebruiks-
aanwijzing.

Afbeeldingen

Vouw de pagina's met afbeel-
dingen aan het begin van de 
gebruiksaanwijzing open.
In deze gebruiksaanwijzing worden 
verschillende modellen beschreven. 
Details van afbeeldingen kunnen 
verschillen van de door u gekochte 
machine.

Voor uw veiligheid
Juist gebruik van 
de machine
Deze machine is uitsluitend 
bestemd
– voor gebruik rondom het huis 

en in de tuin;

– voor het knippen en trimmen van 
heggen, struiken en heesters 
met een maximale takdikte van 
28 mm;

– voor gebruik overeenkomstig de 
beschrijvingen en veiligheids-
voorschriften in deze 
gebruiksaanwijzing;

Het gereedschap is niet ontworpen 
voor zakelijk gebruik. Elk ander 
gebruik is geen gebruik volgens de 
voorschriften. Het gebruik anders 
dan volgens de voorschriften heeft 
het vervallen van de garantie en 
afwijzing van elke verantwoor-
delijkheid van de zijde van de 
fabrikant tot gevolg. De gebruiker is 
aansprakelijk voor alle schade aan 
derden en hun eigendom. Bij 
eigenmachtige veranderingen 
van de machine bestaat geen 
aansprakelijkheid van de fabrikant 
voor daaruit voortkomende 
schade.

Neem de veiligheids- en 
bedieningsvoorschriften in 
acht
Lees als gebruiker van deze 
machine de gebruiksaanwijzing 
voor het eerste gebruik zorgvuldig 
door. Handel volgens de voor-
schriften en bewaar de gebruiks-
aanwijzing voor later gebruik. 
Geef kinderen of andere personen 
die deze gebruiksaanwijzing niet 
kennen nooit toestemming om 
deze machine te gebruiken.
Geef de gebruiksaanwijzing met 
de machine mee aan een nieuwe 
eigenaar.

Algemene veiligheids-
voorschriften
– Neem alle 

veiligheidsvoorschriften in acht. 
Als u de veiligheidsvoorschriften 
niet in acht neemt, brengt 
u anderen en uzelf in gevaar. 

– Controleer het gereedschap 
voordat u het gebruikt. Vervang 
beschadigde onderdelen. 
Controleer of er brandstof lekt. 
Controleer of alle verbindings-
elementen aangebracht en 
bevestigd zijn. 

Het niet in acht nemen van deze 
aanwijzingen kan tot letsel bij 
gebruikers en toeschouwers 
leiden en kan het gereedschap 
beschadigen.

– Het gereedschap mag alleen 
worden gebruikt wanneer het 
volledig in orde is. Als het 
gereedschap of een deel 
daarvan defect is, moet het door 
een vakman gerepareerd 
worden. 

– Gereedschap alleen in gebruik 
nemen als de schakelaar correct 
werkt.

– Gebruik het gereedschap niet in 
explosiegevaarlijke ruimtes of in 
de buurt van brandbare vloei-
stoffen of gassen. 

– Uitgeschakeld gereedschap 
altijd beveiligen tegen onbedoeld 
inschakelen. 

– Houd kinderen uit de buurt van 
het gereedschap. Bewaar het 
gereedschap veilig buiten het 
bereik van kinderen en 
onbevoegden. 

– Overbelast het gereedschap 
niet. Gebruik het gereedschap 
alleen voor doeleinden waarvoor 
het bestemd is. 

– Altijd de vereiste persoonlijke 
veiligheidsuitrusting gebruiken. 

– Altijd voorzichtig en alleen in een 
goede conditie werken. Gebruik 
het gereedschap niet terwijl 
u moe of ziek bent, of onder 
invloed van alcohol, medicijnen 
of drugs. Een veilig gebruik is 
dan niet mogelijk. 

– Deze machine is niet bestemd 
om te worden gebruikt door 
personen (inclusief kinderen) 
met beperkt fysieke, sensorische 
of geestelijke vermogens, met 
gebrekkige ervaring en/of 
gebrekkige kennis, tenzij onder 
toezicht van een voor hun 
veiligheid verantwoordelijke 
persoon of voorzien van 
aanwijzingen van deze persoon 
ten aanzien van het gebruik van 
de machine.

– Er dient op te worden toegezien 
dat kinderen niet met deze 
machine spelen.
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– Neem altijd de geldende 
nationale en internationale 
veiligheids- en gezondheids- en 
arbeidsvoorschriften in acht.

– Vervangingsonderdelen en 
toebehoren moeten voldoen aan 
de door de fabrikant vastgelegde 
eisen. Gebruik daarom alleen 
originele vervangingsonderdelen 
en origineel toebehoren of de 
door de fabrikant toegelaten 
vervangingsonderdelen en 
toebehoren.

– Laat reparaties uitsluitend 
uitvoeren door een gespeciali-
seerd bedrijf.

– Schakel het gereedschap uit en 
trek de stekker van de bougies 
los bij:
– alle reparaties, onderhouds- 

en reinigingswerkzaamheden;
– verhelpen van storingen zoals 

blokkeren van de knipmessen;
– transport en opslag;
– neerleggen en achterlaten van 

het gereedschap, ook bij 
onderbreking voor korte tijd;

– contact van de knipinrichting 
met stenen, aarde, spijkers, 
draden en andere vreemde 
voorwerpen. Controleer het 
gereedschap op beschadiging. 
Bij beschadiging een 
gespecialiseerde werkplaats 
opzoeken voordat u het 
gereedschap verder gebruikt.

– ongewone trillingen van het 
gereedschap. 
Gespecialiseerde werkplaats 
opzoeken voordat u het 
gereedschap verder gebruikt.

Ziekte van Raynaud 
(wittevingerziekte) 
– Veelvuldig gebruik van trillende 

gereedschappen kan zenuw-
beschadigingen veroorzaken bij 
personen met slecht functione-
rende doorbloeding (zoals rokers 
en diabetici). Vingers, handen, 
polsen en armen kunnen de 
volgende symptomen vertonen. 
Pijn, kriebelen, steken, slapen 
van lichaamsdelen, bleek 
worden van de huid. 

– Als u ongewone klachten krijgt, 
de werkzaamheden onmiddellijk 
beëindigen en een arts raad-
plegen. U kunt de gevaren 
duidelijk verminderen als u zich 
aan de volgende aanwijzingen 
houdt. 

– Houd uw lichaam en in het 
bijzonder uw handen warm bij 
koud weer. Werken met te koude 
handen is de hoofdoorzaak!

– Houd regelmatig pauzes en 
beweeg daarbij uw handen. 
Daardoor bevordert u de 
doorbloeding. 

Veiligheidsvoorschriften 
voor op benzine werkende 
gereedschappen
Benzine is hoogst brandgevaarlijk. 
De dampen kunnen bij ontsteking 
exploderen. Tref de volgende 
voorzorgsmaatregelen:
– Bewaar benzine alleen in 

daarvoor bestemde en 
goedgekeurde tanks.

– Geef gemorste benzine geen 
mogelijkheid om te ontbranden. 
Start de motor pas als de 
benzinedampen vervluchtigd 
zijn.

– Ze de motor altijd uit en laat deze 
afkoelen voordat u de tank vult. 
Zolang de motor heet is, mag de 
tankdop niet worden losgedraaid 
en de tank niet worden gevuld. 
Gebruik het gereedschap nooit 
zonder de tankdop stevig vast te 
schroeven. Schroef de tankdop 
langzaam los om de druk in de 
tank langzaam te verminderen.

– Meng benzine en vul de tank in 
een schone, goed geventileerde 
omgeving buitenshuis waar er 
geen vonken of vlammen zijn. 
Draai de tanksluiting pas 
langzaam open nadat u de motor 
heeft uitgeschakeld. Rook niet 
tijdens het mengen van benzine 
of tijdens het vullen van de tank. 
Veeg gemorste benzine 
onmiddellijk van het gereed-
schap.

– Draag het gereedschap 
minstens 10 meter van het 
vulstation weg voordat u de 
motor start. 

Rook niet en houd vonken en 
open vuur uit de omgeving terwijl 
u de tank met benzine vult of het 
gereedschap gebruikt.

– Vervang een beschadigde 
uitlaat, tank of tankdop.

Ondehoud
– Bij alle verzorgings- en 

onderhoudswerkzaamheden 
de motor uitschakelen en de 
bougiestekker lostrekken. 

– Alleen de hier beschreven onder-
houdswerkzaamheden mogen 
worden uitgevoerd. Alleen de 
hier beschreven storingen 
mogen worden verholpen. Alle 
andere werkzaamheden moeten 
door een vakman worden uitge-
voerd. 

Gereedschapspecifieke 
veiligheidsvoorschriften
– Personen jonger dan 16 jaar 

mogen de machine niet bedienen 
en mogen geen overige werk-
zaamheden aan de machine 
uitvoeren, zoals onderhoud, 
reiniging of instellingen. De 
minimumleeftijd van de gebrui-
kers kan worden vastgelegd door 
plaatselijke bepalingen.

– Controleer of het gereedschap 
volledig en volgens de voor-
schriften gemonteerd is.

– Controleer het gereedschap 
op correcte werking. 

– Controleer regelmatig of alle 
schroefverbindingen stevig 
vastzitten. 

– Controleer voor elk gebruik of 
de bewegende delen correct 
werken en niet vastklemmen.

– Probeer nooit knipmateriaal 
te verwijderen of te knippen 
materiaal vast te houden terwijl 
de motor loopt.

– Houd de knipinrichting altijd 
scherp en schoon.

– Controleer of de knipinrichting 
stopt wanneer u de gashendel 
loslaat. Als de knipmessen 
bewegen nadat u de gashendel 
heeft losgelaten, dient u een 
gespecialiseerde werkplaats 
op te zoeken voordat u het 
gereedschap verder gebruikt.
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– Verander nooit de fabrieks-
instellingen van de motor.

– Stel voor het gebruik vast dat 
zich geen andere personen of 
dieren in de werkomgeving 
bevinden.

– Vergewist u zich ervan dat de 
werkomgeving vrij van obstakels 
is. 

– Start het gereedschap nooit en 
laat het nooit lopen terwijl u zich 
in een gesloten ruimte of gebouw 
bevindt. Het inademen van 
rookgassen kan dodelijk zijn. 
Gebruik het gereedschap alleen 
buitenshuis.

– Pak motor en geluiddemper niet 
vast. Deze worden tijdens het 
gebruik zeer heet. Ze blijven ook 
na het uitschakelen nog korte tijd 
heet.

– Voorkom per ongeluk starten. 
Wees gereed om het gereed-
schap te bedienen als u aan het 
starterkoord trekt. Gebruiker en 
gereedschap moeten zich bij het 
starten in een stabiele positie 
bevinden. Neem de aanwij-
zingen voor het starten en 
stoppen van de motor in acht.

– Houd altijd de omgeving in het 
oog om er zeker van te zijn dat 
u met uw werkzaamheden geen 
personen of dieren in gevaar 
brengt.

– In een straal van 15 meter rond 
de zaagzone mogen zich geen 
andere personen of dieren 
bevinden. Deze zouden anders 
door weggeslingerde voor-
werpen gewond kunnen raken.

– Werk nooit bij slechte licht- of 
weersomstandigheden.

– De heggenschaar niet gebruiken 
voor werkzaamheden waarvoor 
deze niet bestemd is.

– Zorg ervoor dat u in elke werk-
positie stabiel kunt staan. Tijdens 
werkzaamheden op hellende 
ondergrond bijzonder voorzichtig 
zijn. 

– Voorkom een ongewone lich-
aamshouding. Zorg ervoor dat 
u stevig staat en blijf steeds in 
evenwicht. 

Dit geldt in het bijzonder bij het 
gebruik van trapjes en ladders.

– Het gereedschap altijd stevig met 
beide handen vasthouden. Grijp 
met uw rechterhand de achterste 
handgreep vast, met de linker-
hand de beugelgreep, ook als 
u linkshandig bent. 
De handgrepen niet loslaten. 

– Houd de grepen droog, schoon 
en vrij van olie en vet. Vettige 
grepen met olie zijn glad en 
leiden tot het verlies van de 
controle.

– Begin pas met het knippen als de 
knipinrichting loopt.

– Houd alle lichaamsdelen uit de 
buurt van de knipinrichting terwijl 
het gereedschap loopt. 
Controleer voor het starten van 
het gereedschap of de knip-
inrichting niets aanraakt.

– Knip nooit boven schouder-
hoogte! Niet naar voren buigen 
en niet naar achteren leunen. 

– Let er altijd op dat u stevig staat. 
Gebruik het gereedschap alleen 
als u op een stevige en vlakke 
ondergrond staat. Als u op een 
gladde ondergrond of niet stabiel 
staat, bijvoorbeeld op een ladder, 
kunt u uw evenwicht en de 
controle over het gereedschap 
verliezen.

– Strek uw armen niet te ver naar 
voren uit.

– Werk nooit in een stand waarin 
u niet stevig staat.

– Let op bij achteruit lopen. 
Gevaar voor struikelen!

– Werk niet alleen. Zorg ervoor 
dat u iemand kunt roepen of 
anderszins kunt waarschuwen, 
die in staat is om in noodgevallen 
eerste hulp te bieden.

– Knip altijd met hoge motor-
snelheid.

– Als u het gereedschap neerlegt, 
moet de motor altijd uitgescha-
keld en de knipinrichting tot 
stilstand gekomen zijn. 

– Telkens wanneer u van plaats 
verandert, dient u eerst de motor 
uit te schakelen. 

Het gereedschap mag alleen 
worden gedragen met naar 
achteren gerichte snij-inrichting 
en aangebrachte beschermhoes.

– Gebruik nooit stompe, 
gesprongen of beschadigde 
knipmessen.

– Het gereedschap nooit in een 
vochtige of natte omgeving 
gebruiken.

– Voorzichtig bij bovengrondse 
stroomleidingen.

– Houd uw werkomgeving 
opgeruimd. Een rommelige 
werkomgeving kan ongevallen 
tot gevolg hebben.

– Vervoer het gereedschap alleen 
met een lege brandstoftank.

– Bewaar het gereedschap in een 
droge, afgesloten ruimte, om 
gebruik door onbevoegden en 
schade te voorkomen. Houd het 
gereedschap uit de buurt van 
kinderen.

– Begiet of bespat het gereed-
schap nooit met water of andere 
vloeistoffen. 

– Houd het gereedschap droog, 
schoon en stofvrij. Reinig het 
na elk gebruik. Neem de aan-
wijzingen over reiniging en 
opslag in acht.

Altijd voor werkzaamheden 
aan deze machine
Ter bescherming tegen letsel altijd 
vóór werkzaamheden aan deze 
machine (bijv. onderhouds- en 
instelwerkzaamheden)
– de motor uitschakelen,
– wachten tot alle bewegende 

delen volledig tot stilstand 
gekomen zijn,

– de bougiestekker lostrekken,
– motor laten afkoelen 

(ca. 30 minuten).

Na gebruik van de machine
– Altijd voordat u het gereedschap 

verlaat de bougiestekker los-
trekken.

– Beschermhoes op zaag-
mechanisme steken.
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Persoonlijke beschermende 
uitrusting, doelmatig kleding 
Draag tijdens het zagen beslist de 
volgende beschermende uitrusting: 

Hoofdbescherming: 
Veiligheidshelm met 
gezichtsbescherming 
Gehoorbescherming: 
Oordoppen, gehoor-
beschermkappen 
volgens DIN EN 352-1 
Oogbescherming: 
rondom sluitende 
veiligheidsbril, bescher-
mingsschild aan helm 
Voetbescherming: 
Veiligheidsschoenen 
met stroeve zool, stalen 
neuzen en been-
bescherming 
Handbescherming: 
Werkhandschoenen 
van leer 
Kleding: 
Veiligheidstuinbroek 
(zaagremmend) 
Veiligheidsjack 
(zaagremmend) 

Voorkom door uw kleding dat iets 
vast komt te zitten: 
– Draag alleen nauw sluitende 

kleding. 
– Draag geen sieraden. 
– Draag een haarnet als u lang 

haar hebt. 

Symbolen op de machine
Op de machine vindt u diverse 
stickers met symbolen. Deze 
symbolen hebben de volgende 
betekenis:

Voor ingebruikneming 
veiligheidsvoorschriften 
in acht nemen. 
Voor ingebruikneming 
gebruiksaanwijzing 
lezen en in acht nemen. 

Tijdens de werk-
zaamheden met 
het gereedschap 
veiligheidshelm, 
gehoorbescherming en 
veiligheidsbril dragen. 
Tijdens de werk-
zaamheden met het 
gereedschap stevige 
schoenen dragen. 
Beschermhand-
schoenen dragen.

Waarschuwing voor 
heet oppervlak!

Tegen vocht 
beschermen! 

Houd derden uit 
de buurt van het 
gevaarlijke gebied! 
Schakel het gereed-
schap uit en trek de 
bougiestekker los vóór 
het uitvoeren van 
werkzaamheden zoals 
instellen, schoonmaken 
en controleren. 
Vuur uit de buurt van de 
brandstoftank houden!

Benzine/Olie
Altijd schone en nieuwe 
loodvrije benzine voor 
het benzinemengsel 
gebruiken. Alleen 
toegestane olie volgens 
de gebruiksaanwijzing 
voor het benzine-
mengsel gebruiken.
Geen brandstof met 
specificatie E85 tanken.

Ontstekingsschakelaar 
Aan/Functie/Start
Ontstekingsschakelaar 
Uit/Stop

Zorg ervoor dat de symbolen op de 
machine altijd goed leesbaar zijn.

Symbolen in de 
gebruiksaanwijzing 
In deze gebruiksaanwijzing worden 
symbolen gebruikt die op gevaren 
of op belangrijke aanwijzingen 
wijzen. Deze symbolen hebben 
de volgende betekenis:

Gevaar
U wordt gewezen op gevaren die 
samenhangen met de beschreven 
handeling. Er bestaat verwon-
dingsgevaar voor personen. 

Let op
U wordt gewezen op gevaren die 
samenhangen met de beschreven 
handeling en waarbij schade aan 
de machine kan ontstaan.

Aanwijzing
Geeft belangrijke informatie en 
gebruikstips aan.

Afvoeren
Voer verpakkingen, oude benzine 
en olie volgens de geldende 
voorschriften af.

Gebruikstijden
Neem de geldende voorschriften 
met betrekking tot gebruikstijden in 
acht (vraag eventueel na bij uw 
gemeente).

Bedienings- en 
aanduidingselementen

Let op! 
Schade aan de machine

Hier worden eerst de functies van 
de bedienings- en aanduidings-
elementen beschreven. Voer nog 
geen functies uit.
Afbeelding 1
1 Knipinrichting met knipmes
2 Handbescherming
3 Voorste handgreep
4 Starterhandgreep 
5 Deksel van de brandstoftank 
6 Ontgrendelingsschakelaar voor 

de handgreepverstelling
7 Bedrijfsschakelaar

I = aan (bedrijf)
0 = uit (stop)

8 Gashendel
9 Gashendelblokkering

!

!
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10 Achterste handgreep 
11 Smeernippel voor 

knipmesaandrijving
12 Aanzuigpomp/primer 
13 Afdekking voor luchtfilter
14 Chokehendel 
15 Bougie met bougiestekker
16 Beschermhoes voor 

knipinrichting
17 Uitlaatafdekking

Olie en benzine
Olie
Gebruik alleen kwaliteitsolie, API-
classificatie TC (TSC-3), die voor 
luchtgekoelde tweetaktmotoren 
wordt aangeboden. 
Meng de olie voor tweetaktmotoren 
volgens aanwijzingen op de 
verpakking, 1:40 (2,5 %).

Benzine
Gevaar 

Benzine is onder bepaalde 
omstandigheden uiterst brandbaar 
en explosiegevaarlijk.
– Tank alleen in een goed 

geventileerde omgeving en 
alleen als de motor uitgescha-
keld is. Op plaatsen waar wordt 
getankt of brandstof wordt 
bewaard, mag niet worden 
gerookt en mogen geen 
ontstekingsbronnen aanwezig 
zijn.

– Vul de tank niet met te veel 
brandstof (er mag zich geen 
brandstof in de vulopening 
bevinden). Let er na het tanken 
op dat de tankdop gesloten en 
geborgd is.

– Let er op dat u bij het tanken 
geen brandstof morst. Gemorste 
brandstof of benzinedampen 
kunnen ontbranden. Nadat er 
brandstof is gemorst, moet het 
desbetreffende gedeelte droog 
zijn voordat de motor weer mag 
worden gestart.

– Voorkom herhaald of langdurig 
contact met de huid of inademing 
van de dampen.

Aanwijzing voor het mengen 
van benzine en olie
Oude en/of verkeerd gemengde 
brandstof zijn de hoofdredenen als 
het gereedschap niet correct loopt. 
Gebruik altijd schone, verse, 
loodvrije benzine (maximaal 
30 dagen oud, minimaal 
octaangetal 91 ROZ). 
Geen brandstof met de specificatie 
E85 gebruiken. 
Volg de aanwijzingen voor het 
juiste benzine/olie-mengsel 
nauwkeurig op.
Een correct mengsel maken van 
tweetaktmotorolie en loodvrije 
benzine, 1:40 (2,5 %). Niet 
rechtstreeks in de tank mengen.

Vullen met brandstof
Afbeelding 2
 Gereedschap stabiel 

neerleggen, met de tankdeksel 
(5) omhoog. 

 Verwijder de tankdop
 Brandstoftank met benzine/olie-

mengsel voor ca. 80 % vullen. 
Vul de tank niet overvol.

 Sluit de brandstoftank weer 
stevig af.

 Plaats het gereedschap ca. 
10 meter van de plaats waar 
wordt getankt en van de jerrycan 
voordat de motor wordt gestart.

Bediening

Verwondingsgevaar! 
Het gereedschap mag pas in bedrijf 
worden genomen als geen fouten 
worden gevonden. Als een 
onderdeel defect is, moet het 
beslist voor het volgende gebruik 
worden vervangen.
Vóór de start
Controleert u de veiligheidsvoor-
zieningen en de veilige toestand 
van het gereedschap: 
 Controleer alle delen op stevig 

vastzitten en zichtbare defecten. 
 De tank met het brandstof-olie-

mengsel vullen.
 Controleer of er geen lekkages 

optreden. 

Motor starten
Afbeelding 3

Verwondingsgevaar!
Let bij het bedienen van het 
starterkoord op een veilige 
houding: rechtervoet in achterste 
handgreep, linkerhand aan voorste 
handgreep. De bediening van het 
starterkoord vindt plaats met de 
rechterhand. 
Zo is gewaarborgd dat er bij het 
starten van de motor geen gevaar 
van de knipinrichting uitgaat!
Het gereedschap bij het bedienen 
van het starterkoord nooit met 
slechts één hand vasthouden.
Afbeelding 4
 Beschermhoek van de 

knipinrichting nemen. 
 Aanzuigpomp/primer (12) 

langzaam en volledig 7 tot 10 
keer indrukken. De brandstof 
moet in de pomp zichtbaar zijn. 
Als dat niet het geval is, drukt 
u zo lang tot er brandstof te 
zien is.

 Chokehendel (14) op stand 
/Choke zetten.
Aanwijzing

Het is niet noodzakelijk om de 
choke te gebruiken als u een hete 
motor wilt starten. Alleen bij koude 
start vereist.
 Bedrijfsschakelaar (7) in stand  

Aan [I] stellen.
 Gereedschap tegen de grond 

duwen.
 Langzaam aan starterkoord (4) 

trekken tot weerstand voelbaar 
wordt. Vervolgens snel en 
krachtig doortrekken tot de motor 
start (afbeelding 3).
Trekstarter na de motorstart 
niet laten terugschieten, maar 
langzaam terugbrengen.

 Chokehendel (14) op stand 
/RUN zetten zodra de motor 

aangesprongen is.
 Motor 1 of 2 minuten warm laten 

lopen.
 Gashendelblokkering (9) 

indrukken en de gashendel (8) 
bedienen. 

!

!

!
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Het knipmechanisme start en 
het gereedschap is gereed voor 
gebruik.

Opmerkingen 
– Bij lage temperaturen kan de 

motor meer tijd nodig hebben 
voor het warmlopen en het 
bereiken van de maximum-
snelheid. 

– Het gereedschap is goed 
warmgelopen als de motor 
zonder dralen versnelt.

– Terwijl de motor loopt en de 
gashendel is losgelaten, blijft 
het knipmechanisme stilstaan.

Motor stoppen
Verwondingsgevaar! 

Na het loslaten van de gashendel 
bewegen de knipmessen van de 
knipinrichting nog korte tijd verder! 
Afbeelding 5
 Gashendel (8) loslaten. 

Laat de motor in de vrijloopstand 
afkoelen.

 De bedrijfsschakelaar (7) op de 
stand Stop [0] zetten.

Aanwijzing
Om onbedoelde motorstart te 
voorkomen altijd de bougiestekker 
van de bougie lostrekken als het 
gereedschap onbeheerd is.

Gebruik 
Vóór elk gebruik 
 Aan het begin van de 

werkzaamheden de veiligheid 
van het gereedschap controleren 
(zie gedeelte „Vóór de start”). 

Instelling van de achterste 
handgreep
Afbeelding 6
Afhankelijk van het geplande 
verbruik kan de achterste 
handgreep (10) 90° naar links 
of naar rechts worden gedraaid.
 De ontgrendelingsschakelaar (6) 

naar beneden duwen en de 
handgreep naar links of naar 
rechts draaien tot deze vastklikt.

Opmerkingen 
– De gashendel kan niet bediend 

worden als de achterste hand-
greep niet juist vastgeklikt is. 

– Als de gashendel bediend is, 
kan de handgreep niet versteld 
worden.

Juiste houding
Verwondingsgevaar! 

Nooit op instabiele ondergronden 
werken. Nooit boven schouder-
hoogte werken. Nooit te ver naar 
voren gebogen werken. Het 
gereedschap alleen bij gunstige 
weers- en terreinomstandigheden 
gebruiken. Handen en voeten uit 
de buurt van de knipinrichting 
houden.
 Sta met uw beide benen stevig 

op de grond.
 Let op obstakels in de 

werkomgeving.
 Tijdens de werkzaamheden 

moet het gereedschap altijd 
met beide handen worden 
vastgehouden.

 Houd het gereedschap vast: 
– met de linkerhand aan de 

voorste handgreep,
– met de rechterhand aan 

de achterste handgreep,
– uitgebalanceerd in een 

stabiele houding.
Zo knipt u goed!

Verwondingsgevaar! 
Schakel altijd de motor uit voordat 
u het gereedschap weglegt.
 Doorzoek de werkomgeving en 

verwijder storende voorwerpen. 
 Verwijder alle vreemde voor-

werpen van de achterzijde, zoals 
metaaldraad en overige delen, 
aangezien deze de knipvoor-
ziening kunnen blokkeren of 
beschadigen.

 Knip dikke takken eerst af met 
een snoeischaar.

 Controleer voor het begin 
– van de werkzaamheden of de 

voetruimte vrij van vreemde 
voorwerpen, struiken en 
takken is. Gevaar voor 
struikelen!

– een obstakelvrij terugwijken 
voor u mogelijk is.

 Aan het begin van de werkzaam-
heden de veiligheid van het 
gereedschap controleren 
(zie gedeelte „Vóór de start”). 

 Gereedschap zoals voorge-
schreven in beide handen 
nemen.

 Altijd met maximaal motor-
toerental knippen.

 Begin het knippen alleen met 
lopende knipinrichting.

 Geen dikke takken knippen of 
de knipinrichting door obstakels 
geleiden.

 Raak nooit afrasteringen of 
de grond aan met de lopende 
knipinrichting.

 Druk het gereedschap niet op 
het te bewerken oppervlak.

 Schakel de motor uit en trek 
de stekker van de bougie:
– om blokkeringen (vastgeklemd 

knipgoed) aan de knipin-
richting te verwijderen;

– bij veranderingen van het 
gereedschapsgedrag en 
ongewone trillingen;

– als u met vreemde voorwerpen 
of de grond in aanraking bent 
gekomen;

– bij onderbrekingen van de 
werkzaamheden en het 
achterlaten van het gereed-
schap.

Aanwijzing
In het geval van beschadigingen 
of ongewone trillingen moet het 
gereedschap voordat het verder 
wordt gebruikt door een 
gespecialiseerde werkplaats 
worden gerepareerd.
Na het gebruik
 Motor stoppen. 
 Wachten tot alle bewegende 

delen volledig tot stilstand 
gekomen zijn.

 Beschermhoes op knipinrichting 
steken. 

 Laat het gereedschap afkoelen. 
 Bougiestekker lostrekken.

!

!
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Productietechnieken
Aanwijzing

De heggenschaar kan door haar 
dubbelzijdige snijmessen voor-
waarts en achterwaarts of met een 
pendelbeweging van de ene naar 
de andere zijde worden gevoerd 
(afbeelding 7 en 8).
 Knip eerst de zijkanten van de 

heg en daarna de bovenkant 
(afbeelding 7).

 De heg van onderen naar boven 
knippen.

 Houd de heggenschaar in een 
hoek van 5–10° met de heg, 
zodat de heg recht geknipt wordt.

 Knip de heg trapeziumvormig. 
Dit voorkomt kaal worden van 
het onderste deel van de heg 
door lichtgebrek (afbeelding 9).

 Knip de bovenkanten van de heg 
iets rond.

 Knip in meerdere fasen wanneer 
de heg flink moet worden bijge-
knipt.

 Span indien nodig een richtsnoer 
als u de heg gelijkmatig wilt 
knippen.

 Trim de jonge hegplanten in de 
gewenste vorm. De hoofdtak 
mag daarbij niet beschadigd 
worden tot de heg de gewenste 
hoogte heeft bereikt. Alle andere 
takken kunnen tot de helft 
worden gekapt.

 Voer het afgeknipte materiaal 
op geschikte en voor het milieu 
onschadelijke wijze af.

Kniptijden:
– Loofheggen – juni en oktober
– Naaldheggen – april en augustus
– snel groeiende heggen (zoals 

coniferen) – vanaf mei ca. elke 
6 weken

Aanwijzing
Let op broedende vogels in de heg. 
Knip pas na het broeden of knip de 
heg hier niet.

Onderhoud en reiniging

Gevaar
Ter voorkoming van verwondingen, 
voor alle werkzaamheden aan de 
machine
– de motor uitschakelen
– wachten tot alle bewegende 

delen volledig tot stilstand 
gekomen zijn.

– de bougiestekker lostrekken,
– motor laten afkoelen 

(ca. 30 minuten).
Beschermhandschoenen dragen.

In het belang van uw eigen 
veiigheid. 

Voer alleen de hier beschreven  
onderhoudswerkzaamheden zelf 
uit. Alle andere werkzaamheden, in 
het bijzonder motoronderhoud en 
reparaties moeten door een 
daartoe opgeleid vakman worden 
uitgevoerd. Ondeskundige 
werkzaamheden kunnen tot 
beschadiging van het gereedschap 
en daardoor ook tot letsel leiden. 
Gereedschap eenmaal per jaar 
door een gespecialiseerd bedrijf 
laten controleren.
Reinigings- en 
onderhoudsoverzicht 
Voor elk gebruik:
 Controleer het gereedschap op 

gebreken:
– losse bevestigingen,
– versleten of beschadigde 

bouwdelen,
– verbogen, beschadigde of 

versleten knipinrichting,
– te grote glijspeling van de 

knipinrichting,
– dichtheid van tanksluiting en 

brandstofleiding,
– overige beschadigingen.
Bij beschadiging of slijtage de 
betrokken delen door een 
gespecialiseerde werkplaats 
laten vervangen.

Na elk gebruik
 Gereedschap en knipinrichting 

reinigen. 
Regelmatig, afhankelijk van 
de gebruiksomstandigheden
 Luchtfilter reinigen.
 Knipinrichting met olie smeren.

 Mesaandrijftransmissie smeren.
 Bougie controleren.

Reinigen
Let op

– Het gereedschap niet met water 
afspuiten.

– Reinig de machine na elk 
gebruik. Een niet-gereinigde 
machine veroorzaakt materiaal-
schade en functiestoringen.

Machine reinigen 
 De luchtspleet schoon en stofvrij 

houden.
 Gebruik voor het reinigen van het 

gereedschap een vochtige doek 
en een zachte borstel.

Knipinrichting reinigen.
 Na elk gebruik de knipinrichting 

zorgvuldig met een borstel 
(zonder water) reinigen.

 De knipinrichting met een met 
olie bevochtigde doek afwrijven 
(voorzichtig: scherpe knip-
messen!) of met een metaal-
verzorgingsspray besproeien.

Reiniging
Knipinrichting met olie smeren
 Knipinrichting regelmatig smeren 

met voor het milieu niet-
schadelijke olie.

Mesaandrijftransmissie smeren
Afbeelding 12
Elke 15–20 bedrijfsuren de trans-
missie aan de smeernippels (1) 
met een vet op lithiumbasis vullen.
Deze werkzaamheden alleen door 
een gespecialiseerd bedrijf laten 
uitvoeren.

Aanwijzing
Ontoereikende smering vermindert 
de levensduur van de heggen-
schaar.
Luchtfilter reinigen
Afbeelding 10
Het luchtfilter elke 10 bedrijfsuren 
reinigen.
 De chokehendel (1) in stand 

/RUN zetten. 
Alleen zo kan de 
luchtfilterafdekking worden 
verwijderd.

!
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 Afdekking van luchtfilter openen: 
Vergrendelingsknop (2) en 
schroef (3) door draaien tegen de 
wijzers van de klok in losmaken 
en afdekking (4) verwijderen.

 Het luchtfilter (5) verwijderen.
 Los stof verwijderen door 

voorzichtig kloppen.
 Grondige reiniging door uit-

wassen in een niet-brandbare 
reinigingsvloeistof (warm 
zeepsop). Aansluitend laten 
drogen.

 Luchtfilter weer inzetten en 
afdekking (4) weer monteren.

Opmerkingen
– Versleten of zeer vuile luchtfilters 

vervangen.
– Het gebruik van het gereedschap 

zonder luchtfilter leidt tot het 
vervallen van de garantie.

Carburateur instellen
Deze werkzaamheden alleen door 
een gespecialiseerd bedrijf laten 
uitvoeren.
Brandstoffilter reinigen/
vervangen
Deze werkzaamheden alleen door 
een gespecialiseerd bedrijf laten 
uitvoeren.
Bougie controleren en 
vervangen
De bougie telkens na 25 bedrijfs-
uren verwijderen en de toestand 
controleren.
 De motor uitschakelen en laten 

afkoelen. 
Afbeelding 11
 Bougiestekker (1) lostrekken.
 Vuil rondom om de bougie 

verwijderen. 
 Draai de bougie met een 

bougiesleutel linksom uit.
 De elektrodenafstand van 

0,6–0,7 mm controleren/instellen 
(afbeelding 19).

 Draai de bougie in en draai deze 
vast met een draaimoment van 
12,3–13,5 Nm. Draai de bougie 
niet te stevig vast.

Aanwijzing
Vervang een beschadigde, 
beroete of vervuilde bougie. 
Alleen originele of door de fabrikant 
vrijgegeven bougies gebruiken.

Transporteren
Met een voertuig
Vóór het vervoer op of in een 
voertuig: 
 Laat het gereedschap afkoelen 

voordat u het vervoert of 
verplaatst.

 Vervoer het gereedschap alleen 
met een lege brandstoftank. 
Tankdop moet stevig afgesloten 
zijn.

 Beschermhoes op knipinrichting 
steken. 

 Zet het gereedschap tijdens het 
vervoer vast, zodat het niet kan 
wegglijden.

Korte stukken
 Beschermhoes op knipinrichting 

steken. 
 Gereedschap aan voorste 

handgreep dragen.

Opbergen
Let op
Schade aan de machine 

Zet de machine weg met een 
afgekoelde motor en alleen in een 
schone en droge ruimte. Bescherm 
de machine altijd tegen roest als 
u de machine langdurig opbergt, 
bijvoorbeeld in de winter.
Na het seizoen of indien de 
machine langer dan een maand 
niet wordt gebruikt:
 Machine reinigen.
 De volledige brandstof uit de tank 

laten lopen en in een tank met 
hetzelfde tweetaktmengsel 
vullen. Geen brandstof gebrui-
ken die langer dan 3 dagen is 
bewaard.

 De motor starten en laten lopen 
tot deze stopt. Daardoor blijft er 
geen brandstof in de carburateur 
achter.

 De motor laten afkoelen. 
De bougie verwijderen en 30 ml 
motorolie of tweetaktolie van 
zeer goede kwaliteit in de cilinder 
gieten. Langzaam aan het 
starterkoord trekken om de olie 
te verdelen. De bougie weer 
installeren.

Aanwijzing
Bougie verwijderen en alle olie uit 
de cilinder gieten voordat u het 
gereedschap start nadat het lang 
niet is gebruikt.
 Gereedschap grondig reinigen 

en op losse en beschadigde 
delen controleren. Beschadigde 
delen repareren of vervangen en 
losse schroeven, moeren en 
bouten aandraaien. 

 Knipinrichting met olie smeren.
 Beschermhoes op knipinrichting 

steken. 
 Bewaar het gereedschap in een 

droge, afgesloten ruimte, om 
gebruik door onbevoegden en 
schade te voorkomen. Houd het 
gereedschap uit de buurt van 
kinderen. 

Garantie
In elk land gelden de garantie-
bepalingen die door onze maat-
schappij of importeur worden 
uitgegeven.
Storingen aan uw machine 
verhelpen wij in het kader van 
de garantie kosteloos, indien een 
materiaal- of productiefout hiervan 
de oorzaak is. Neemt u in een 
voorkomend geval contact op 
met uw leverancier of met de 
dichtstbijzijnde vestiging.

Storingen verhelpen
Storingen bij het gebruik hebben 
vaak eenvoudige oorzaken, die 
u dient te kennen en deels zelf kunt 
verhelpen. In geval van twijfel is uw 
leverancier of een onderhouds-
bedrijf graag bereid u te helpen.
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Bij overige vragen neemt u contact op met uw dealer ter plaatse.

Fout Oorzaak Maatregel
Motor springt niet aan. Bedrijfschakelaar staat op 

Stop [0].
Schakelaar op Aan [I] zetten.

Brandstoftank leeg. Vul de brandstoftank.
Aanzuigpomp onvoldoende 
omlaag gedrukt

Aanzuigpomp 10 keer langzaam en volledig 
omlaag duwen.

Choke niet bediend. Choke bedienen.
Motor verzopen. Startprocedure zonder bediening van choke 

herhalen.
Oude of verkeerd gemengde 
brandstof.

Tank leegmaken/met vers brandstofmengsel 
vullen.

Vuile bougie. Bougie vervangen of reinigen.
Motor loopt onbelast niet 
gelijkmatig.

Luchtfilter verstopt. Luchtfilter reinigen of vervangen.
Oude of verkeerd gemengde 
brandstof.

Tank leegmaken/met vers brandstofmengsel 
vullen.

Carburateur onjuist ingesteld. Laat de carburateur door een gespecialiseerd 
bedrijf instellen.

Benzinefilter vuil. Benzinefilter door erkende werkplaats laten 
vervangen.

Motor versnelt niet. Oude of verkeerd gemengde 
brandstof.

Tank leegmaken/met vers brandstofmengsel 
vullen.

Carburateur onjuist ingesteld. Laat de carburateur door een gespecialiseerd 
bedrijf instellen.

Sterke trillingen. Beschadigde 
maaigereedschappen of 
aandrijvingsdelen.

Schakel het gereedschap onmiddellijk uit.
Laat defecte delen door een gespecialiseerd 
bedrijf vervangen.

Knipinrichting wordt heet Messen stomp. Knipmessen door een gespecialiseerde 
werkplaats laten slijpen.

Messen hebben kerf. Knipmes door een gespecialiseerde werkplaats 
laten vervangen.

Te veel wrijving vanwege 
ontbrekende smering.

Knipinrichting met olie smeren.

Ontoereikend 
zaakresultaat.

Knipinrichting is stomp. Knipinrichting door een vakman laten slijpen.
Knipinrichting is versleten. Knipinrichting door een gespecialiseerde 

werkplaats laten vervangen.
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