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BLADBLAZER/ZUIGER 3000 W 
POWXG4037 

1 TOEPASSING 
De bladzuiger/-blazer is alleen geschikt voor gebladerte en tuinafval zoals gras en kleine 
takken. Ieder ander gebruik is niet toegestaan. De bladzuiger/-blazer mag alleen worden 
gebruikt voor droge bladeren, gras enz. Het apparaat is alleen geconcipieerd voor 
privégebruik overeenkomstig het doelmatig gebruik. Als apparaten voor het privé huis- en 
tuinbereik worden apparaten beschouwd die voor gebruik in het privé huis- en tuinbereik 
worden ingezet. Deze apparaten mogen echter niet in openbare parken, sportplaatsen en niet 
in de land- en bosbouw worden gebruikt. Niet geschikt voor professioneel gebruik. 

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

2 BESCHRIJVING (FIG. A) 
1. Onderste buisdeel 
2. Wielen 
3. Bovenste buisdeel  
4. Opvangzakhouder  
5. Opvangzak (45 l) 
6. Keuzehendel blazen/zuigen 
7. Motorbehuizing 
8. Schouderriem  

9. Hoofdschakelaar AAN/UIT 
10. Snelheidsregeling  
11. Ring voor riem 
12. Instelbare voorste handgreep  
13. Harkknop  
14. Hark 
15. Instelknop lengte 
16. Knop van het luik

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! 

Bladblazer/zuiger 3000 W 
Schouderdraagriem 
Bladzak 
Gebruiksaanwijzing 

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

 

Gevaar voor lichamelijk 
letsel of materiële schade. 

 

Oogbescherming 
verplicht. 

 

Lees vóór gebruik 
aandachtig de handleiding 
door.  

Draag handschoenen. 

 

Conform de essentiële eisen 
van de Europese 
richtlijn(en). 

 

Het dragen van 
gehoorbescherming wordt 
aangeraden. 

 

Klasse II - De machine is 
dubbel geïsoleerd, een 
aardedraad is daarom niet 
nodig  

Hou toeschouwers op een 
afstand. 

 

Waarschuwing voor 
rondvliegende objecten! 

 

Haal onmiddellijk de 
stekker uit het stopcontact 
wanneer de kabel 
beschadigd of 
doorgesneden is. 

 

Blazers en zuigers. 
Ronddraaiende schoepen 
kunnen ernstige 
verwondingen veroorzaken.  

Gebruik het toestel nooit 
in vochtige of natte 
omstandigheden. Vocht 
verhoogt het gevaar voor 
elektrische schokken. 

 

Gevaar – draaiende messen! 

5 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

5.1 Instructies 
 Lees deze handleiding zorgvuldig door. Maak uzelf vertrouwd met de bedrijfs- en 

regelinrichtingen en het correcte gebruik van het apparaat. 
 Laat kinderen het apparaat nooit gebruiken. 
 Laat nooit andere personen die niet met deze aanwijzingen bekend zijn, met het apparaat 

werken. Lokale voorschriften kunnen de minimumleeftijd voor gebruikers voorschrijven. 
 Gebruik het apparaat nooit wanneer personen, in het bijzonder kinderen, of huisdieren in 

de buurt zijn. 
 De gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of voor mogelijke risico’s ten opzichte van 

derden persoonlijk of hun eigendom. 

5.2 Voorzorgsmaatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid 
 Draag tijdens het gebruik van het apparaat altijd vast schoeisel en een lange broek. 
 Draag géén wijde kleding of sieraden – deze zouden in de zuigopening terecht kunnen 

komen. Bij werkzaamheden in de open lucht adviseren wij, rubberen handschoenen en 
slipvast schoeisel te dragen. Draag een haarnet wanneer u lange haren hebt. 
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 Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van 
een persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals bijv. een stofmasker, slipvaste schoenen, 
veiligheidshandschoenen, veiligheidshelm of gehoorbescherming, al naargelang soort en 
toepassing van het elektrische gereedschap, vermindert het risico van letsel. 

 Draag een ademmasker bij stoffige werkzaamheden. 
 Controleer vóór ieder gebruik het apparaat, de aansluitleiding en de verlengkabel. Werk 

alleen met een in optimale staat verkerend en onbeschadigd apparaat. Beschadigde 
onderdelen moeten per omgaande door een elektromonteur worden vervangen. 

 Gebruik het apparaat nooit met beschadigde veiligheidsinrichtingen of afdekkingen of 
ontbrekende veiligheidsvoorzieningen zoals reflectie- en/of grasopvangvoorzieningen. 

 Bij werkzaamheden in de open lucht mag alleen een daarvoor bestemde verlengkabel 
worden gebruikt. De gebruikte verlengkabels moeten over een minimale diameter van 1,5 
mm² beschikken. 

 De steekverbindingen moeten over veiligheidscontacten beschikken en tegen spatwater 
beschermd zijn. 

6 BEDRIJF 
 Leid de apparaatkabel altijd naar achter van het apparaat weg. 
 Trek de stekker uit de contactdoos, wanneer de stroom- of verlengkabel beschadigd is. 

Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het 
apparaat opbergt. Die voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt 
gestart. 

 Draag het apparaat nooit aan de kabel. 
 Trek de steker uit de contactdoos: 

o wanneer u het apparaat niet gebruikt, 
o het transporteert of zonder toezicht laat; 
o wanneer u het apparaat controleert, reinigt of blokkeringen verwijdert; 
o wanneer u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert of 

toebehoren vervangt; 
o na het contact met vreemde voorwerpen of bij abnormale vibraties. 

 Gebruik gereedschappen alleen bij daglicht of bij voldoende kunstlicht. 
 Onderschat nooit de krachtinwerking van elektrische gereedschappen. Zorg altijd voor een 

veilige stand en houd steeds het evenwicht. 
 Vermijd het gebruik van het apparaat in nat gras. 
 Werken aan hellingen: werk nooit aan uitermate steile hellingen. Werk altijd dwars ten 

opzichte van de helling en zorg altijd voor een veilige stand. Wees bijzonder voorzichtig 
wanneer u de werkrichting aan de helling verandert. 

 Gebruik het apparaat alleen in loopsnelheid, en ren nooit. 
 Houdt de ventilatieopeningen steeds schoon. 
 Richt de aanzuig-/blaasopening nooit op personen of dieren. 

7 ONDERHOUD EN OPSLAG 
 Waarborg dat alle moeren, schroeven en bouten steeds vast zijn aangetrokken.  Op deze 

wijze waarborgt u dat het apparaat in optimale staat verkeerd. 
 Controleer regelmatig de grasopvangvoorzieningen op slijtage en vervorming. 
 Gebruik alleen reservesnijgereedschap van het juiste type. 
 Vervang om veiligheidsredenen versleten of beschadigde onderdelen direct of laat deze 

eventueel door een elektromonteur vervangen of repareren. 
 Niet-gebruikte elektrische gereedschappen dienen op een droge, voor kinderen 

ontoegankelijke plaats te worden bewaard.   
 Het apparaat kan op iedere met min. 10 A beveiligde contactdoos (met 230 V 

wisselspanning) worden aangesloten. De contactdoos dient met een lekstroomschakelaar 
(FI) te worden beveiligd. De uitschakelstroom mag maximaal 30 mA bedragen. 
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8 VÓÓR GEBRUIK 
Vóór de ingebruikname 
Neem het apparaat pas in gebruik nadat de montage volledig is uitgevoerd. Vóór ieder 
ingebruikname dient u de aansluitleiding op schade te controleren en deze alleen in optimale 
toestand te gebruiken. 

9 MONTAGE 
Uw nieuwe bladblazer/zuiger vergt vóór de eerste ingebruikstelling slechts minimale 
montagewerkzaamheden (Fig. 1). 
OPGELET! De meegeleverde buisdelen moeten gemonteerd worden anders werkt het toestel 
NIET. (Ingebouwde veiligheidsschakelaar!) 

9.1 Veiligheidsschakelaar 
Uw bladblazer/zuiger is uitgerust met een ingebouwde veiligheidsschakelaar die verhindert dat 
de machine kan gestart worden wanneer de meegeleverde buisdelen niet gemonteerd werden. 

9.2 Schouderdraagriem. 
De schouderdraagriem bevindt zich in de bladzak. Haal de schouderdraagriem uit de bladzak, 
open de sluiting, trek de riem door de metalen clip aan de bovenkant van de motorkast en sluit 
dan de sluiting. Schuif de instelbare gesp van de riem naar voren of naar achteren om de 
gewenste lengte te verkrijgen. 

9.3 Bladzak (Fig. 2) 
Bevestig de bladzak aan het apparaat door de gesp aan het bovenste buisgedeelte vast te 
haken en de rekbare opening van de zak over de uitlaatopening aan de onderkant van de 
motorkast te trekken. Trek hierna de veiligheidsband aan. 

9.4 Hoogte-instelling (Fig. 3) 
Duw op de knop voor de hoogte-instelling (A) en schuif de zuig-/blaaspijp (B) op de gewenste 
lengte. Ze kan tot 300 mm uitgeschoven worden. 

9.5 Instellen van de voorste handgreep (Fig. 4) 
Stel de voorste handgreep onder een comfortabele hoek in. Laat de instelknoppen los en de 
handgreep zal automatisch vastklikken. 

9.6 Instelling van de hark (Fig. 5) 
Draai de harkknop 90° in tegenwijzerzin en de hark zal automatisch tevoorschijn komen. Zet 
de knop vast door hem 90° in wijzerzin te draaien. De ingebouwde hark helpt het vuil tussen 
het grind los te maken. 

10 BEDIENING 
Zorg dat de bladblazer/zuiger uitsluitend op een traditionele contactdoos met 230-240V 
wisselstroom wordt aangesloten. Gebruik verlengkabels alleen wanneer dit echt nodig is. Door 
het gebruik van verlengkabels kan de spanning afnemen, waardoor het vermogen van het 
apparaat afneemt of de motor oververhit kan raken. 

10.1 AAN / UIT schakelen 
AAN/UIT: 
Om de bladblazer/zuiger in te schakelen drukt U de on/off schakelaar (9) in. 
Om de bladblazer/bladzuiger uit te schakelen laat u de on/off schakelaar (9) los. 

10.2 Snelheidsregeling 
U kan de snelheid regelen door schakelaar (10) te verdraaien van 1 (laagste snelheid) tot (6) 
(hoogste snelheid) 
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10.3 Gebruik 
De bladblazer/zuiger is het gemakkelijkst te bedienen wanneer u de draagriem over uw 
schouder legt en het achterste handvat ter hoogte van uw heup houdt. Op deze manier rust 
het gewicht van het apparaat voor het grootste gedeelte op de wieltjes. 
Indien het apparaat als bladzuiger wordt gebruikt kunt u het het beste op de wieltjes 
voortduwen. Op deze manier is een optimale afstand tussen de bladblazer/zuiger en de grond 
gewaarborgd. De bladzuiger dient uitsluitend voor het opzuigen van blad. Beschadigingen aan 
het apparaat als gevolg van opzuigen van ander materiaal dan bladeren valt niet onder de 
garantie. 
Indien het apparaat wordt gebruikt als bladblazer, blaas dan altijd in tegenovergestelde 
richting van vaste voorzieningen zoals muren, hekken e.d. Zorg dat de buis van de bladblazer 
tijdens het blazen niet te dicht tegen het blad aankomt. Het apparaat werkt beter op enige 
afstand met voorwaarts blazen. 

10.4 Omschakelen van de bedrijfsmodus (Fig. 6) 
Wanneer u de functie (blazen/zuigen) van het apparaat wilt omschakelen, schakel dan het 
apparaat gewoon uit en kies met de functieschakelaar de gewenste bedrijfsmodus. 

10.5 Bladzak (Fig. 7) 
Opmerking. Zorg voor het afnemen en legen van de bladzak dat het apparaat van de 
netvoeding is losgekoppeld. 
Om de bladzak te ledigen, opent u de rits. Leeg dan de zak en sluit dan de rits weer. 
Als de bladzak is geopend kunt u tevens de werking van de bladblazer/zuiger- schuifregelaar 
controleren. Mocht er een verstopping in het apparaat zijn ontstaan, controleer dan deze 
functie en verwijder de verstopping. 

11 ONDERHOUD 
Controleer de bladblazer/zuiger voor het gebruik op eventuele beschadigingen. 
Na het gebruik van het apparaat 
1. Verwijder de bladzak. 
2. Controleer de zuigbuizen en verwijder resterend blad. 
3. Controleer de bladblazer/zuiger-schuifregelaar op resterend blad. 
4. Reinig het apparaat met een zachte, droge doek. 
5. Bewaar het apparaat op een veilige en voor kinderen ontoegankelijke plaats. 
6. Reinig het schoepenrad. Waarschuwing! Haal de stekker uit het stopcontact vooraleer u 

het schoepenrad reinigt, gebruik handschoenen. Schroef de knop van het toegangsluik 
naar het schoepenrad los. Draag handschoenen en maak het schoepenrad voorzichtig 
afvalvrij. Sluit het toegangsluik en zet de schroef handvast, gebruik geen overmatige 
kracht. 
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12 TECHNISCHE GEGEVENS 
Nominale spanning  230-240V 

Nominale frequentie  50 Hz 

Opgenomen vermogen 3000 W 

Toerental 11500 -15500 min
-1
 

Beschermingsklasse II 

Opvangzak 45 l 

Hakselverhouding 15:1 

Snoerlengte 0.35m 

Max. luchtsnelheid 300 km/u 

Max. luchtdebiet 16 m³/min 

Veiligheidscontact Ja 

Koolborstelmotor Ja 

Inductiemotor  Nee 

Elektronische snelheidsregeling Je 

Easy start Ja 

Metalen mes Ja 

Aantal naalden 10 

Bedieningshandgreep Ja 

Veiligheidsschakelaar Ja 

Zachte handgreep Ja 

Type bijkomende handgreep Instelbare hulphandgreep  

Hakselaarfunctie Ja 

Blaasfunctie Ja 

Zuigfunctie Ja 

Harkfunctie Ja 

Type buis Telescopisch 

Opvangzak met snelontkoppeling ja 

Steun met dubbele wielen Ja 

Ingebouwde hark Ja 

Toegangsluik voor makkelijke reiniging Ja 

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

Geluidsdrukniveau LpA 91 dB(A) 

GeluidsvermogenniveauLwA 104 dB(A) 

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

aw (Trilling):  2.7 m/s² K = 1,5 m/s² 
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14 SERVICEDIENST 
 Beschadigde schakelaars moeten in de werkplaats van onze klantendienst hersteld 

worden. 
 Wanneer de voedingskabel (of de stekker) beschadigd is, moet hij worden vervangen door 

een specifieke voedingskabel, die bij onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste 
pagina) verkrijgbaar is. Het vervangen van de voedingskabel mag uitsluitend worden 
uitgevoerd door onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) of een 
gekwalificeerde persoon (een vakman op het vlak van elektriciteit). 

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

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

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

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

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

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

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

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

toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting. 
 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. 
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16 MILIEU 
Wanneer uw machine na een lange gebruiksduur moet vervangen worden, werp 
ze dan niet bij het huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke 
manier. 
Afval van elektrische machines mag niet op dezelfde manier behandeld worden 
als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een plek waar het 
gerecycleerd kan worden. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper 
voor adviezen over inzameling en verwerking. 

17 CONFORMITEITSVERKLARING 

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

Product: Bladblazer/zuiger 3000 W 
Handelsmerk: POWERplus 
Model: POWXG4037 

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): 
2011/65/EU 
2006/42/EC  
2014/30/EU  
2000/14/EC Bijlage V LwA 102dB(A)  /  104dB(A) 

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen): 
EN60335-1 : 2012 
EN50636-2-100 : 2014 
EN55014-1 : 2006 
EN55014-2 : 1997 
EN61000-3-2 : 2014 
EN61000-3-3 : 2013 

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 
02/05/17 


