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BLADBLAZER 25 CC 
POWXG4060 

1 TOEPASSINGSGEBIED 

Deze blazer werd ontworpen voor het opruimen van bladeren, dennennaalden en ander 
afval op uw grasveld, oprit of terras. 
Niet geschikt voor commerciële doeleinden. 

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 deel blaaspijp  
2. Bovenste deel blaaspijp 
3. Draagriem 
4. AAN/UIT-schakelaar 
5. Gashendel 
6. Trekstarter 
7. Chokehendel 
8. Voorpomp 
9. Benzinedop 

10. Benzinetank 
11. Hoofdhandgreep  
12. Motor 
13. Ronde blaasmond 
14. Blaasmond voor terras 
15. Bougie 
16. Pijpvergrendelingsklem 
17. Luchtfilter 
18. Stuurhandgreep

3 INHOUD VAN DE VERPAKKING 

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

periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen. 

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

1 x bladblazer 
1 x bovenste deel blaaspijp 
1 x onderste pijpdeel met ronde blaasmond 
1 x onderste pijpdeel met blaasmond voor terras 
1 x bougiesleutel/schroevendraaier 
1 x handleiding 

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

4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN 

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt: 
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Wijst op gevaar voor 
verwondingen of schade 
aan het toestel. 

 

Hou toeschouwers op een 
afstand. 

 

Lees de handleiding vóór 
het gebruik. 

 

Waarschuwing: niet gebruiken 
zonder dat de pijpen gemonteerd 
zitten. 

 

Waarschuwing: draag 
oog- en 
gehoorbescherming 

 

Waarschuwing: hou uw haar weg 
uit de draaiende ventilator. 

 

Draag 
werkhandschoenen. 

 

Waarschuwing: hou uw kleren 
weg uit de draaiende ventilator. 

 

Het dragen van 
veiligheidsschoenen wordt 
aangeraden. 

 

Waarschuwing: hou uw handen 
uit de draaiende ventilator. 

 

Waarschuwing: wees 
voorzichtig wanneer u 
(vooral) het inlaatdeksel 
opent en de ventilator nog 
nadraait. 

5 AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR BENZINE 

WAARSCHUWING! Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u de 
basisveiligheidsregels, inclusief de volgende, altijd correct naleven om het 
gevaar voor ernstige lichamelijke verwondingen of beschadiging van het 
apparaat te beperken. Lees al deze instructies vóór u dit apparaat gebruikt en 
bewaar deze instructies. 

 Laat niet toe dat kinderen of niet-opgeleide personen dit apparaat gebruiken. 
 Start de motor niet en laat hem niet draaien in afgesloten ruimtes: het inademen van de 

uitlaatgassen kan dodelijk zijn. 
 Draag nauwaansluitende, sterke werkkleding die u bescherming biedt zoals lange 

werkbroeken, veiligheidsschoenen, sterke werkhandschoenen, een helm, een 
gezichtsscherm of veiligheidsbril om de ogen te beschermen en oordopjes voor 
gehoorbescherming. 

 Hou kinderen, omstaanders en dieren op een afstand van minimaal 15 meter. Schakel het 
apparaat onmiddellijk uit mochten ze toch dichterbij komen. 

 Gebruik het apparaat niet in de buurt van open ramen. 
 Draag geen losse kleding, sjaals, halskettingkjes en dergelijke om het gevaar te beperken 

dat veroorzaakt wordt door voorwerpen die in de ventilator kunnen worden gezogen. Zet 
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lang haar vast zodat het boven schouderhoogte blijft om te voorkomen dat het verstrikt 
raakt in draaiende onderdelen. 

 Gebruik dit apparaat niet wanneer u moe of ziek bent of onder invloed verkeert van 
alcohol, drugs of medicijnen. 

 Werk niet in slechte lichtomstandigheden. 
 Hou alle lichaamsdelen uit de buurt van de draaiende onderdelen en hete oppervlakken 

van het apparaat. 
 Draag in stoffige omgevingen een stofmasker om de gevaren te beperken die het 

inademen van stof met zich meebrengt. 
 Controleer vóór elk gebruik het werkgebied. Verwijder alle voorwerpen zoals stenen, 

gebroken glas, nagels, draden of touwen die door het apparaat zouden weggeslingerd 
kunnen worden of die in het apparaat verstrikt zouden kunnen raken. 

 Bewaar altijd een stevige voetpositie en uw evenwicht. Reik niet te ver. Het te ver 
proberen te reiken kan ervoor zorgen dat u uw evenwicht verliest of in contact komt met 
de hete oppervlakken van het apparaat. 

 Voldoe aan alle brandveiligheidsregels. Het werken in overeenstemming met alle lokale, 
regionale of nationale wetgeving is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Gebruik het 
apparaat nooit zonder vonkenvanger; deze bevindt zich in de geluidsdemper. 

 Behandel benzine met voorzichtigheid om het gevaar voor brand en brandwonden te 
beperken. Benzine is zeer ontvlambaar. 

 Maak de benzinetank leeg en zorg dat het apparaat niet kan bewegen vóór u het in een 
voertuig verplaatst. 

 Schakel het apparaat uit vóór u het neerlegt. 
 Laat de motor afkoelen vóór u het apparaat opbergt. 
 Rook niet wanneer u met benzine werkt. 
 Meng en bewaar de benzine in een vat dat hiervoor geschikt is. 
 Meng de benzine in de openlucht waar er geen vonken of vuur zijn. 
 Plaats het toestel op een naakte ondergrond, schakel de motor uit en laat hem afkoelen 

vóór u het apparaat bijtankt. 
 Zet de benzinedop langzaam los om de druk weg te laten en te vermijden dat er benzine 

langs de dop ontsnapt. 
 Zet na het bijtanken de benzinedop stevig vast. 
 Veeg gemorste benzine van het apparaat. Verplaats het apparaat 9 m weg van de 

tankplaats vóór u de motor start. 
 Probeer in geen enkel geval om gemorste benzine op te laten branden. 
 Onderhoud het apparaat volgens de onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding. 
 Controleer het toestel op loszittende bevestigingsmiddelen, benzinelekken, enz. Vervang 

beschadigde onderdelen. 

6 GEREEDSCHAPSPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

 Hou de bladblazer altijd in de rechter hand, zie de gebruiksinstructies in deze handleiding. 
 Om het gevaar voor gehoorverlies door het geluidsniveau te beperken, wordt het dragen 

van gehoorbescherming aangeraden. 
 Ronddraaiende ventilatorbladen kunnen ernstige verwondingen veroorzaken. Schakel de 

motor uit vóór u de aanzuigkamer opent of pijpen verandert/aanbrengt. Steek nooit uw 
handen noch een ander voorwerp in de blaaspijpen wanneer ze op het apparaat zijn 
aangesloten.  

 Schakel altijd de motor uit vóór u accessoires aanbrengt of verwijdert. Dit beperkt het 
gevaar voor verwondingen veroorzaakt door draaiende onderdelen. Gebruik het apparaat 
niet zonder dat de beschermkap op haar plaats zit. Maak altijd de bougiekabel los vóór u 
onderhoud uitvoert of in contact wilt kunnen komen met bewegende onderdelen. 

 Richt de blaasneus niet in de richting van personen of dieren. 
 Gebruik het apparaat nooit zonder dat het geschikte accessoire gemonteerd zit. Plaats 

altijd de blaaspijpen. 
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7 ASSEMBLAGE 

WAARSCHUWING! Schakel de motor uit en zet de schakelaar in de “STOP”-
stand vóór u accessoires aanbrengt, afregelingen of reiniging uitvoert en 
wanneer u het apparaat niet gebruikt. Indien u dit niet doet, kan dit tot 
ernstige verwondigen leiden. 

7.1 De blaaspijpen monteren  
1. Schroef de blaasmond op de bovenste pijp en zet hem stevig vast. Controleer na de 

eerste werkbeurt of hij goed vast zit en zet indien nodig beter vast (Fig. 1). 
2. Plaats de klem rond de nek van de uitlaat van de blazerbehuizing. Draai de schroef nog 

niet vast (Fig. 2). 
3. Lijn de vergrendellip van de bovenste pijp uit met de opening in de uitlaatopening van de 

blazerbehuizing en duw de pijp in de behuizing. Draai aan de pijp om ze op de juiste 
positie te vergrendelen (Fig. 3). 

4. Draai aan de pijp zodat de neus naar boven wijst zoals getoond wordt. Draai de schroef 
stevig vast (Fig. 4). 

5. Om de pijpen te verwijderen, draait u de vleugelmoer van de klem los. Draai aan de 
pijpen om ze te ontgrendelen vóór u ze uit de uitlaatopening van de behuizing wegneemt. 

7.2 Benzine bijvullen 

MOTORBRANDSTOF: meng de benzine met olie enkel in verhouding 40:1. 

1. Gebruik verse, ongelode benzine. U moet 100% synthetische olie gebruiken die speciaal 
bedoeld is voor zwaarbelaste tweetaktmotoren. 

2. Meng de benzine met de olie in een geschikt vaatje. Meng de benzine niet rechtstreeks in 
de tank van het apparaat. 

3. Plaats de bladblazer rechtop op de grond of op een stevige werkbank en verwijder alle 
vuil rondom de benzinedop. Zorg ervoor dat het apparaat niet kan kantelen of wegglijden. 
Verwijder altijd alle afval rondom de benzinedop. 

U kunt de bladblazer aan een stevige werkbank vasthangen om bij te tanken. 

4. Draai de benzinedop los en giet het mengsel in de tank m.b.v. een trechter (Fig. 5-6). 
5. Zorg ervoor dat u geen benzine morst. Indien dit toch gebeurt, neem dan de gemorste 

benzine op met een propere vod. 
6. Start de motor minimaal 3 m verder van de plek waar de benzinetank werd gevuld om 

brandgevaar te voorkomen. 

7.2.1 Gevaar voor brand en brandwonden 

 Wees altijd bijzonder voorzichtig wanneer u met benzine werkt! Benzine is zeer 
ontvlambaar. 

 Probeer nooit om de bladblazer bij te tanken wanneer de benzine-onderdelen beschadigd 
zijn of lekken. 

 Probeer nooit om bij te tanken wanneer de motor nog draait of warm is. Laat hem afkoelen 
vóór u bijtankt. 

 Rook niet en maak geen vuur in de buurt van de bladblazer of benzine. 
 Transporteer en bewaar benzine altijd in een geschikt vat. 
 Plaats nooit brandbaar materiaal in de buurt van de geluidsdemper van de motor. 
 Gebruik de bladblazer nooit wanneer de geluidsdemper niet goed werkt of wanneer de 

vonkenvanger niet geïnstalleerd is. 
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 Gebruik de bladblazer enkel wanneer hij volledig en correct gemonteerd zit en in een 
goede werktoestand verkeert. 

 Gebruik geen benzine die ethanol of methanol bevat omdat dit de benzineleidingen en 
andere motoronderdelen kan beschadigen. 

 Meng net voldoende benzine voor onmiddellijk gebruik. Wanneer benzine langer dan 30 
dagen bewaard moet worden, moet ze eerst behandeld worden met een stabilisator o.i.d. 

8 GEBRUIK 

8.1 De motor starten 

NOTA: de manier waarop het apparaat gestart moet worden, verschilt 
naargelang de motor warm of koud staat. 

1. Zet de ontstekingsschakelaar in de “I”-stand (Fig. 7). 
2. Zet de chokehendel naar boven in de start-stand (koude start, Fig. 8). 

Nota: dit is niet nodig indien de motor al warm is. 

3. Duw 8 maal op de voorpompknop totdat het benzine/oliemengsel in en uit de uitlaatslang 
vloeit die zich boven de benzinetank bevindt (Fig. 9). 

4. Trek 2 tot 3 keer aan de trekstarter totdat u de motor hoort starten (Fig. 10). 
5. Duw de chokehendel naar beneden in de gewone werkstand (zelfde stand als bij warme 

start, Fig. 11). 
6. De motor kan onmiddellijk starten maar het kan ook nodig zijn dat u nogmaals aan de 

trekstarter moet trekken totdat de motor start (Fig. 12). 
7. Laat de motor ongeveer 10 seconden onbelast draaien om hem op te laten warmen. 

8.2 De motor uitschakelen 
1. Laat de gastrekker los en laat de motor nog eventjes onbelast draaien. 
2. Zet de ontstekingsschakelaar in de STOP-stand (Fig. 13). 
3. De motor valt nu stil. 

8.3 De blazer bedienen 

Controleer uw apparaat vóór het gebruik. Let vooral op de geluidsdemper, 
luchtinlaten en luchtfilters. 

 Start de blazer. Hou de blazer vast met de bovenste handgreep in uw rechter hand. 
 Duw op de trekkervergrendeling om de trekker te vergrendelen op de stand voor het 

hoogste toerental. 
 Om het verspreiden van het vuil te vermijden, blaast u best rondom de randen van een 

hoopje afval. Blaas nooit rechtstreeks in het midden van een hoop afval. 
 Gebruik harken en bezems om vuil los te maken vóór u het bij elkaar blaast. 
 Maak stoffige oppervlakken lichtjes vochtig wanneer er water beschikbaar is. 
 Spaar water door blazers i.p.v. tuinslangen te gebruiken voor verschillende werken in de 

tuin of aan het grasveld, inclusief goten, schermen, terrassen, tuinen en portalen.  
 Let op voor kinderen, dieren en open ramen. 
 Gebruik de ronde blaasmond zodat de luchtstroom dicht tegen de grond kan werken. 
 Gebruik de brede veegmond voor dagelijks blaaswerk. Deze blaasmond bestrijkt een 

groter werkoppervlak voor het blazen. 
 Ruim na het werken met de blazer of ander gereedschap alles op. Gooi het afval in een 

afvalbak. 
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9 REINIGING EN ONDERHOUD 

WAARSCHUWING: gebruik enkel originele vervangonderdelen, accessoires 
en hulpstukken van de fabrikant, anders kan dit tot mogelijke verwondingen 
of slechte prestaties leiden. 

9.1 Vervangen en reinigen van het luchtfilter 
 Hou het luchtfilter proper voor goede prestaties en een lange levensduur. 
 Verwijder het luchtfilterdeksel (Fig. 14). 
 Verwijder het luchtfilter en reinig het in een warm sopje. Laat het volledig drogen. Vervang 

jaarlijks het luchtfilter voor de beste prestaties (Fig. 15). 
 Plaats het luchtfilter in de houder. 
 Duw het luchtfilterdeksel op zijn plaats. Duw de vergrendellipjes in de openingen en zorg 

dat het luchtfilterdeksel vast zit. 

9.2 Het benzinefilter reinigen 
 De benzinetank is uitgerust met een benzinefilter. 
 Dit bevindt zich aan het vrije uiteinde van de benzineleiding en kan door de vulopening 

naar buiten worden getrokken m.b.v. een draadhaak of iets dergelijks. (Fig. 16) 
 Controleer regelmatig het benzinefilter. Laat geen stof in de benzinetank komen. Een 

verstopt filter zal startproblemen of ander abnormaal motorgedrag veroorzaken.  
 Vervang of reinig het filter wanneer het vuil is. 
 Wanneer de binnenkant van de benzinetank vuil is, kan hij gereinigd worden door hem te 

spoelen met benzine. 

9.3 De bougie controleren 
 Controleer de bougie om de 10 - 15 gebruiksuren. 
 Verwijder de bougiekap (Fig. 17). 
 Gebruik de bougiesleutel om de bougie te verwijderen door ze in tegenwijzerzin te draaien 

(Fig. 18). 
 Reinig en regel de vonkopening bij op 0.6 – 0.7 mm. 
 Vervang elke beschadigde of zichtbaar versleten bougie door een TORCH L8RTC of 

gelijkwaardige bougie (Fig. 19). 
 Draai de bougie handmatig vast in de kop van de cilinder en zet ze daarna stevig vast 

m.b.v. de bougiesleutel. 

10 TECHNISCHE GEGEVENS 

Model nr. POWXG4060 

Cilinderinhoud  25 cm³ 

Benzinetank 500 ml 

Benzinetype Loodvrij 

Mengverhouding benzine:olie 40:1 

Max. motortoerental 8500 rpm 

Luchtsnelheid 180m/s 

Luchtvolume 9m³/min 

11 GELUID 

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3) 
Lpa (Geluidsdrukniveau): 96 dB(A) 

Lwa (Geluidsvermogenniveau):  107 dB(A) 



 POWXG4060 NL 

Copyright © 2013 VARO P a g i n a  | 8 www.varo.com 

AANDACHT! De machine kan 85 dB(A) overschrijden op de werkplek. In dat 
geval moeten gehoorsbeschermingsmiddelen worden gedragen om de 
gebruiker te beschermen. 

aw (Trilling) 11.6 m/s² K = 1,5 m/s² 

12 PROBLEMEN 

12.1 Verlies van kracht of plots stilvallen van de motor 
 Controleer of de benzinetank leeg is. 
 Het mengsel bereikt de carburator niet. Reinig het benzinefilter in de benzinetank. 
 Er bevindt zich water in het mengsel. Maak het brandstofsysteem leeg en spoel het door. 
 Het luchtfilter is vuil. Reinig het luchtfilter. 
 Er bevinden zich koolstofafzettingen in de uitlaatpijp van de cilinder of de geluidsdemper. 

Reinig deze of vervang de geluidsdemper. 

12.2 Een verzopen motor starten 
 Verwijder de bougiekap en gebruik de bougiesleutel om de bougie in tegenwijzerzin los te 

draaien. 
 Wanneer de bougie is aangeladen of nat is van de brandstof, reinig ze dan of vervang ze, 

naargelang nodig is. 
 Haal de overtollige brandstof uit de verbrandingskamer door de motor een paar keer te 

proberen te starten zonder dat de bougie aanwezig is. 
 Plaats de bougie terug en zet ze stevig vast m.b.v. de bougiesleutel. 
 Herhaal de startprocedure van een warme motor. 

12.3 Wanneer de motor niet stilvalt 
Wanneer de motor na het uitschakelen met de aan-/uitschakelaar nog blijft draaien, zet hem 
dan uit door de chokehendel naar de volledig gesloten stand te duwen. Wanneer dit 
probleem blijft voortduren, laat dan uw blazer herstellen vóór u hem verder gebruikt. 

13 GARANTIE 

 Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een 
periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper. 

 Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, 
defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, 
stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of 
defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de 
transportkosten. 

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

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

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

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

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

toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting. 
 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 
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handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is 
niet limitatief. 

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

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

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

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

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

14 ENVIRONMENT 

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. 
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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15 CONFORMITEITSVERKLARING 

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

Product: Bladblazer 
Handelsmerk:  POWERplus 
Model: POWXG4060 

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 
2004/108/EC 
2000/14/EC Bijlage V LwA 105dB(A)  /  107dB(A) 
97/68/EC Motorklasse SH2 
 EDP 50 
 Keuringsinstantie VCA  /  Bristol 

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

EN15503: 2009 
EN ISO 14982: 2009 
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