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CULTIVATOR 173 CC 
POWXG7214 

1 TOEPASSINGSGEBIED 
Deze cultivator op benzine is geschikt voor het cultiveren van de zanderige of kleiachtige 
bodem van de groentetuin alsook voor droog land. Verwijder het gras vóór u de cultivator 
gebruikt wanneer u op velden werkt die begroeid zijn met lange grassen. Het toestel werd 
niet ontworpen voor commercieel 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 
1. Koppelingshendel – vooruit 
2. Hendelvoorachteruit 
3. Beugel 
4. Vergrendelknop 
5. Kabelklem 
6. Geluidsdemper 
7. Luchtfilter 
8. Benzinetank 
9. Benzinedop 
10. Benzinekraan 

11. Choke 
12. Spatbord 
13. Trekstarter 
14. Diepteregeling 
15. Messen 
16. Aan/uitschakelaar 
17. Wiel 
18. Olievuldop 
19. Beschermplaat 
20. Bougie

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

periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen. 

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

1 x Cultivator 
1 x Bougiesleutel 

1 x Handleiding 

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

 

Gevaar voor lichamelijk 
letsel of materiële schade.  

Draag handschoenen. 

 

Lees voor gebruik de 
handleiding. 

 

Voldoet aan alle verplichte 
veiligheidsstandaarden van de 
Europese richtlijnen die van 
toepassing zijn. 

 

Draag 
gehoorbescherming. 

 

Vermijd open vuur. 

 
Draag een veiligheidsbril. 

 
Roken verboden. 

 

Het dragen van 
beschermingsschoenen 
wordt aangeraden.  

Gevaar voor snijwonden! 

 
Hou toeschouwers op een 
afstand. 

 

Waarschuwing voor 
rondvliegende objecten. 

5 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSREGELS VOOR CULTIVATORS 
Neem a.u.b., voor uw eigen veiligheid en voor die van anderen, de volgende 
voorzorgmaatregelen in acht: 
 Deze cultivator is ontworpen om veilig en betrouwbaar te werken wanneer hij gebruikt 

wordt volgens de instructies. 
 Lees de gebruikershandleiding en zorg dat u ze begrijpt vóór u de cultivator bedient. Als u 

dit niet doet dan kan dit tot verwondingen of tot schade aan het gereedschap leiden. 
 De uitlaatgassen bevatten het giftige koolstofmonoxide. 
 Laat de cultivator nooit in een afgesloten ruimte draaien. 
 Zorg voor voldoende ventilatie. 
 Indien er een ventilatiesysteem aanwezig is, dan moeten de veiligheidsvoorschriften 

daarvan opgevolgd worden. 
 De ronddraaiende onderdelen zijn scherp en draaien tegen een hoge snelheid. 

Accidenteel contact kan ernstige verwondingen veroorzaken. 
 Hou uw handen en voeten uit de buurt van de onderdelen wanneer de motor loopt. 
 Stop de motor en zet de koppeling van de roterende frezen los vóór u de banden 

controleert of er onderhoud aan uitvoert. 
 Verwijder de bougiekap om mogelijk ongewild starten te voorkomen. Draag 

werkhandschoenen om uw handen tegen de freesmessen te beschermen wanneer u ze 
reinigt, controleert of vervangt. 

5.1 Om een veilig gebruik te verzekeren 

5.1.1 Verantwoordelijkheid van de gebruiker 

 Hou de cultivator in een goed werkende toestand, het gebruik van een cultivator in slechte 
of dubieuze staat kan tot ernstige verwondingen leiden. 
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 Zorg ervoor dat alle veiligheidsvoorzieningen werken en dat de waarschuwingslabels nog 
op hun plaats zitten. Deze dingen werden aangebracht voor uw veiligheid. 

 Zorg ervoor dat alle veiligheidsafschermingen (ventilatorrooster, kap van de trekstarter) op 
hun plaats zitten. 

 Zorg dat u weet hoe u de motor en de roterende frezen in noodgevallen snel kunt stoppen. 
Zorg dat u de werking van alle bedieningselementen kent. 

 Hou de handgrepen stevig vast. Zij hebben de neiging naar boven te komen wanneer de 
koppeling in werking treedt. 

 Deze cultivator door iedereen laten gebruiken zonder een voorafgaande goede opleiding, 
kan tot verwondingen leiden. 

 Draag stevig, volledig gesloten schoeisel; het gebruik van deze cultivator met schoeisel 
met een open neus of met sandalen verhoogt het gevaar op verwondingen. 

 Kleed u verstandig. Losse kleding kan door de bewegende onderdelen worden gegrepen 
waardoor het gevaar op verwondingen toeneemt. 

 Wees oplettend! Het gebruik van deze cultivator wanneer u onder invloed van alcohol of 
drugs verkeert, kan tot ernstige verwondingen leiden. 

 Hou alle personen en dieren uit de buurt van het werkgebied. 
 Zorg ervoor dat de trekstang aanwezig is en goed is afgesteld. 

5.1.2 Kinderveiligheid 

 Hou kinderen altijd binnen en onder toezicht wanneer er buiten in de omgeving 
motorgereedschappen worden gebruikt. Jonge kinderen zijn snel en ze worden 
aangetrokken door het frezen en het draaien van de freesmessen. 

 Ga er nooit van uit dat kinderen zich nog altijd op dezelfde plaats bevinden waar u ze het 
laatst zag; wees oplettend en zet de cultivator af als kinderen het werkgebied 
binnenkomen. 

 Kinderen mogen de cultivator nooit bedienen, zelfs niet onder toezicht van volwassenen. 

5.1.3 Gevaar voor wegvliegende voorwerpen. 

 Voorwerpen die door de roterende frezen worden geraakt, kunnen door de cultivator met 
grote kracht worden weggeslingerd en ernstige verwondingen veroorzaken. 

 Maak het werkgebied vóór het frezen vrij van takken, grote stenen, draden, glas, enz. 
Cultiveer enkel bij daglicht. 

 Deeltjes die door versleten of beschadigde freesmessen worden weggeworpen kunnen 
ernstige verwondingen veroorzaken. Controleer de freesmessen altijd vóór het gebruik. 

5.1.4 Gevaar voor brand en brandwonden 

 Benzine is uitermate brandbaar en de dampen ervan kunnen ontploffen. 
 Wees bijzonder voorzichtig tijdens het werken met benzine. Hou benzine buiten het bereik 

van kinderen. 
 Tank bij op een goed geventileerde plaats en met een uitgeschakelde motor. 
 Laat de machine afkoelen vóór u ze bijtankt. Benzinedampen of gemorste benzine zou 

kunnen ontbranden. 
 De motor en het uitlaatsysteem worden zeer heet tijdens het gebruik en blijven ook na het 

stoppen nog een tijdje heet. Contact met hete motoronderdelen kan brandwonden 
veroorzaken en het kan sommige materialen laten ontbranden. 

 Vermijd het aanraken van een hete motor of uitlaat. 
 Laat de motor afkoelen vóór het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en vóór u de 

cultivator binnenshuis opbergt. 
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5.1.5 Gevaar voor koolstofmonoxidevergiftiging 

 De uitlaatgassen bevatten het giftige koolstofmonoxide; een kleur- en reukloos gas. Het 
inademen van uitlaatgassen kan bewustzijnsverlies veroorzaken en tot de dood leiden. 

 Wanneer u de machine gebruikt in een kleine of slechts gedeeltelijk afgesloten omgeving 
dan kan de lucht die u inademt een gevaarlijke hoeveelheid uitlaatgassen bevatten. 
Voorzie voldoende ventilatie om te vermijden dat de uitlaatgassen zich opstapelen. 

5.1.6 Werken op hellingen 

 Hou bij het werken op hellingen de benzinetank voor minder dan de helft gevuld om 
morsen van de benzine te minimaliseren.  

 Frees dwars ten opzichte van de helling (in gelijkmatige intervallen) in plaats van naar 
boven en naar beneden. 

 Wees bijzonder voorzichtig wanneer u met de cultivator op een helling van richting 
verandert. 

 Gebruik de cultivator niet op hellingen van meer dan 10°. 
 De maximaal veilige hoek aangeduid is enkel ter referentie en moet bepaald worden 

naargelang het type gereedschap. Controleer vóór het starten of de cultivator niet is 
beschadigd en in goede staat verkeert. Wees voor uw eigen veiligheid en voor die van 
anderen bijzonder voorzichtig wanneer u met de cultivator opwaarts en neerwaarts werkt 
op een helling. 

6 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. 
 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. 

7 MONTAGE-INSTRUCTIES 

7.1 Montage van het blad 
 Monteer het rechtse deel van het messenblok (Fig. 2A-2D). 
 Zet het messenblok vast m.b.v. de bout en de blokkeerpen (Fig. 2E-2G). 
 Monteer het linkse deel van het messenblok op dezelfde manier. 

7.2 Montage van de beschermplaat 
 Duw de beschermplaat in het messenblok en zet ze vast m.b.v. de bout en de 

blokkeerpen (Fig. 3A-3D). 
 Monteer de linkerplaat op dezelfde manier. 
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 Monteer het messenblok op de aandrijfas en zet het vast m.b.v. de bout en de 
blokkeerpen (Fig. 3E-3I). 

7.3 Montage van de diepteregelaar 
 Zet de vergrendelknop los en verwijder de diepteregelaar van de machine (Fig. 4A). 
 Stop de diepteregelaar van onder naar boven in de houder op de machine zoals op de 

figuur te zien is (Fig. 4B). 
 Zet de vergrendelknop vast (Fig. 4C). 

7.4 De diepteregelaar instellen 
 Zet de vergrendelknop los. 
 Kies de gewenste stand op de regelaar en stel de diepte in. 
 Zet de knop vast. 

7.5 De wielen monteren 
 Stop de as in de opening van het voorwiel (Fig. 5A/B). 
 Monteer het voorwiel op de wielsteun m.b.v. de bout en moer (Fig. 5C-5E). 

7.6 Montage van het spatbord 
 Monteer het spatbord op de machine m.b.v. schroeven (Fig. 6A-B). 
 Monteer de andere kant van het spatbord op dezelfde manier. 

7.7 Montage van de handgreep 
 Monteer het handgreeppaneel m.b.v. de schroef en de tussenring (Fig. 7A-B). 
 Monteer het handgreeppaneel op het chassis m.b.v. schroeven, een moer en een bout 

(Fig. 7C-7F). 

7.8 De hoogte van de handgreep instellen 
 Beweeg de handgreep naar boven en naar onder. Er zijn drie hoogte-instellingen. 
 Monteer de handgreep m.b.v. de bout en de vergrendelknop (Fig. 8A-8C). 
 Monteer de kabelklem op het toestel (Fig. 8D-8E). 

8 BEDIENINGSELEMENTEN 

8.1 Motorschakelaar 

 De motorschakelaar moet in de  “ ”-stand staan wanneer u de motor start. 

 Duw de schakelaar naar de “ ”-stand om de motor uit te schakelen (Fig. 9). 

8.2 Chokehendel 

 Wanneer u een koude motor start, zet de chokehendel dan in de “ ”-stand. 
 Wanneer u een warme motor start of ermee aan het werk bent, zet de chokehendel dan in 

de “ ”-stand (Fig. 10). 

9 VÓÓR GEBRUIK 

9.1 Controleer het oliepeil of voeg olie toe 
Verwijder de oliedop/peilstok en wrijf hem proper. 
Stop de oliedop/peilstok in de olievulnek maar schroef hem niet naar binnen. Verwijder hem 
om het oliepeil te controleren. 
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Wanneer het oliepeil in de buurt of onder het merkteken voor de onderste limiet staat, vul 
dan tot aan het bovenste merkteken automotorolie bij van het type SAE10W-30 met 
detergent voor 4-takmotoren. Overvul de tank niet. 
Plaats de oliedop/peilstok terug. 

9.2 Benzine bijvullen 
Verwijder de benzinedop. 
Gebruik ongelode benzine of E10-benzine. 
Gebruik een geschikte trechter om de benzine in de benzinetank van de motor te gieten. 
Mors geen benzine en overvul de tank niet. 

10 GEBRUIKSINSTRUCTIES 

10.1 Controle vóór het starten 

BELANGRIJK! De motor wordt vanuit de fabriek verstuurd zonder olie. U 
moet motorolie toevoegen vóór u de motor start. Gebruik olie van het type 
SAE10W-30. 

 Zorg ervoor dat alle beschermkappen op hun plaats zitten en dat alle bouten en moeren 
goed vastzitten.  

 Controleer het oliepeil in het carter. 
 Controleer of het luchtfilter proper is. 
 Controleer de benzinetoevoer. Vul de benzinetank niet volledig; laat ruimte zodat de 

benzine kan uitzetten. 
 Verzeker u ervan dat de bougiekabel is aangesloten en dat de bougie stevig vastzit. 
 Controleer de stand van de diepteregelaar. 
 Controleer de onderkant en de omgeving van de motor op sporen van olie- of 

benzinelekken. 
 Controleer of de benzineslangen goed afdichten en er geen benzine doorsijpelt. 
 Let op sporen van beschadigingen aan de motor. 
 Verwijder overtollig vuil rondom de geluidsdemper en de trekstarter. 

10.1.1 De motor starten 

 Zet de benzinekraan open in de “ ”-stand  (Fig. 11A). 

 Wanneer u een koude motor start, zet de chokehendel dan in de  “ ”-stand. 
 Wanneer u een warme motor start of ermee aan het werken bent, zet de chokehendel dan 

in de “ ”-stand (Fig. 11C). 
 Ga achter de machine staan, trek zachtjes aan het startkoord totdat u weerstand voelt en 

trek dan kort en krachtig. 
 Laat het startkoord voorzichtig terugkeren. 

 Wanneer u stopt met cultiveren, zet dan altijd de benzinekraan in de ” ”-stand (Fig. 
11B). 
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10.2 Cultiveren 
 Trek de steun van het voorwiel naar onder en breng het naar de andere, vergrendelde 

stand (Fig. 12B/12C). 
 Start de motor zoals hierboven beschreven. Laat de motor een paar minuten warmdraaien 

vóór u begint te werken. 
 Duw op de ontgrendelknop (1) en duw tegelijk de koppelingshendel (2) naar onder en hou 

hem omklemd tegen de greep. De messen zullen draaien en de machine zal voorwaarts 
bewegen (Fig. 12A). 

 Laat de koppelingshendel los om de machine tot stilstand te brengen. 
 Duw de ontgrendelknop (1) in en duw tegelijk de achteruithendel (2) in en hou hem 

omklemd tegen de greep. De messen zullen omgekeerd gaan draaien en de machine zal 
automatisch achteruit rijden (Fig. 12D). 

 Laat de achteruithendel los om de machine tot stilstand te brengen. 

Bedien de hendels voor “forward” (vooruit) en “reverse” (achteruit) niet 
tegelijkertijd. 

11 ONDERHOUD 

11.1 Onderhoudsschema 
Hou uw cultivator in topconditie en u zult zijn levensduur verlengen en van optimale 
prestaties kunnen genieten. 
Lees dit onderhoudsschema waarin de normale onderhoudsintervallen vermeld worden en 
hou er rekening mee om de levensduur van uw toestel te verlengen. 
Onderhoud - handelingen Elk 

gebruik 
Na de 
eerste 
5 uur 

Elke 8 
uren of 
jaarlijks 

Elke 25 
uren of 
jaarlijks 

Elke 50 
uren of 
jaarlijks 

Jaarlijks 

Motorolie Controleer 
het peil 

√  √    

Vervang  √   √  

Luchtfilter Controleer √      

Reinig    √   

Vervang      √ 

Benzine-
filter 

Controleer √      

Vervang      √ 

Bougie  Controleer     √  
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Vervang      √ 

1) Voer deze handeling frequenter uit wanneer u het toestel in een stoffige omgeving 
gebruikt. 

12 OPBERGEN 

12.1 Voorbereidingen voor het opbergen 
Volg de onderstaande stappen om uw cultivator klaar te maken voor het opbergen. 
 Bescherm de wielen en assen tegen roest: 
 Laat het benzinesysteem volledig leeglopen, start de motor en laat hem draaien totdat hij 

door benzinegebrek vanzelf stilvalt, of voeg een bewaarmiddel aan de benzine toe om te 
voorkomen dat de benzine tijdens een lange bewaarperiode stroperig wordt. 

 Laat de olie uit de motor wanneer de motor nog warm is. Vul de motor met verse olie van 
het aanbevolen type. 

 Reinig alle buitenoppervlakken, de motor en de koelventilator. 
 Verwijder de bougie, giet ca. 30 ml SAE 30 olie in het gat van de bougie. 
 Trek langzaam een paar keer aan het startkoord om de olie gelijkmatig in de cilinder te 

verdelen. 
 Plaats de bougie terug. 
 Breng het toestel naar een geschikte opberglocatie. Wanneer u ervoor hebt gekozen om 

een bewaarmiddel voor de benzine te gebruiken en dus de benzine niet hebt laten 
weglopen, volg dan alle veiligheidsinstructies en de opbergvoorzorgen in deze handleiding 
op om het gevaar voor brand, door het ontsteken van de benzinedampen, te voorkomen. 
Vergeet niet dat benzinedampen een lange weg kunnen afleggen naar ontstekingbronnen 
en zo kunnen ontsteken wat tot explosies en brand kan leiden. 

 Wanneer er gevaar bestaat voor mogelijk ongeoorloofd gebruik of het knoeien aan de 
machine, verwijder dan de bougie en bewaar ze op een veilige plaats vóór u de cultivator 
opbergt. Zorg ervoor dat u de bougieopening afdicht om te vermijden dat er vuil in de 
motor komt. 

13 PROBLEEMOPLOSSINGENHERSTELLING 
Ondanks het feit dat normaal en regelmatig onderhoud de levensduur van uw cultivator 
verlengt, kan het toch na lang of voortdurend gebruik nodig zijn dat hij wordt nagezien om 
een verdere goede werking toe te laten. Deze probleemoplossingsgids vermeldt de meest 
voorkomende problemen, de oorzaken en hun oplossingen. 

PROBLEEM OPLOSSING/HANDELING 

Motor start niet Doe benzine in de benzinetank. 
Sluit de bougiekabel aan op de bougie. 
De choke moet volledig open staan bij het starten van een 
koude motor. 

Motor looptonregelmatig Reinig of vervang het luchtfilter. 

Motor start moeilijk Verwijder de oude benzine en vervang ze door verse 
benzine. Gebruik op het einde van het seizoen een 
bewaarmiddel. 
Zorg ervoor dat de bougiekabel stevig op de bougie vastzit. 

De motorschakelaar moet in de “ ” positie staan. 
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De motor heeft geen 
kracht  

Zet de frezen hoger voor minder diep frezen door de 
diepteregelaar naar beneden te zetten. 
Reinig of vervang het luchtfilter. 
Slecht afgeregelde carburator, breng het toestel naar een 
erkend service center. 
Vervang de bougie en stel de vonkopening in. 
Laat alle benzine uit de benzinetank en de carburator 
weglopen en vervang ze door verse benzine. 

De cultivator is moeilijk 
onder controle te houden 
tijdens het frezen 
(machine veert op of gaat 
schokkend vooruit) 

Zet de wielen in hun freesstand. 
Zet de frezen hoger voor minder diep frezen door de 
diepteregelaar neer te laten. 

De frezen draaien maar de 
cultivator blijft stilstaan 

Zet de frezen lager voor dieper frezen door de diepteregelaar 
omhoog te brengen. 

Tijdens het werken wordt 
het gebied rond de 
frezen/aandrijving 
overdreven heet 

Verwijder begroeiing door de instructies te volgen m.b.t. het 
reinigen van de freesas in het onderdeel over normaal 
onderhoud. VOLG ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES OP. 
Controleer de smering van de overbrenging en vul bij indien 
nodig. 

14 TECHNISCHE GEGEVENS 
Cilinderinhoud 173 cc 

Gewicht 46,7 kg 

Max. toerental Max 3600 min
-1
 

Snijbreedte 600 mm 

Dikte van de messen 3,5 mm 

Motorvermogen 3,6 W 

Inhoud olietank 600 ml 

Benzinetankinhoud 2000 ml 

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

Geluidsdrukniveau LpA 80 dB(A) 

Geluidsvermogenniveau LwA 97 dB(A) 

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

aw (Trilling):  3,9 m/s² K = 1,5 m/s² 

16 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 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). 
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17 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. 

18 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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19 CONFORMITEITSVERKLARING 

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

Product: Cultivator 
Handelsmerk: POWERplus 
Model: POWXG7214 

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/EG  
2004/108/EG   
2000/14/EG Annex V LwA 94dB(A)  /  97dB(A) 
97/68/EG  

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

EN709 : 1997 – A4 : 2009 
EN ISO14982 : 2009 

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

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider, 

 
Philippe Vankerkhove 
Certificatiemanager 
16/09/2014 


