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NEDERLANDS (Originele instructies)
Wij willen u hartelijk danken voor uw keuze voor ons 
product. Wij zijn ervan overtuigd dat de hoge kwaliteit van 
ons gereedschap zal voldoen aan uw verwachtingen en 
uw waardering zal oogsten, en dat wij u langdurig van 
dienst mogen zijn.

Voordat u het gereedschap gaat gebruiken, leest u deze 
handleiding die is opgesteld met als doel u te voorzien 
van alle benodigde informatie voor een juist gebruik in 
overeenstemming met de basisveiligheidsvereisten.

SYMBOLEN
Sommige van de volgende symbolen kunnen zijn toegepast op uw gereedschap. Bekijk ze goed en onthoud hun 
betekenis. Een juiste interpretatie van deze symbolen stelt u in staat het gereedschap veiliger en efficiënter te gebruiken.

1. BELANGRIJKE 
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Het doel van deze veiligheidsvoorschriften is om uw 
aandacht te vestigen op mogelijke risico’s. Uw 
zorgvuldige aandacht en begrip voor de 
veiligheidspictogrammen en de daarbij behorende uitleg 
is noodzakelijk. De veiligheidswaarschuwingen 
voorkomen geen gevaar. Gebruik altijd de juiste 
beschermende hulpmiddelen, zoals de veiligheidskap, 
ondanks dat u zich aan de veiligheidsinstructies en 
waarschuwingen houdt.

WAARSCHUWING: Zorg dat u vertrouwd bent 
met de bedieningsknoppen en de juiste omgang met het 
gereedschap.

WAARSCHUWING: Als de 
veiligheidswaarschuwingen niet worden nageleefd kan dit 
ernstig letsel voor u of anderen tot gevolg hebben. Volg 

SYMBOLEN NAAM VERKLARING

CE-symbool Het product voldoet aan de vereisten en richtlijnen opgesteld door de 
Europese Gemeenschap (nu de Europese Unie).

Constructie volgens Klasse II Dubbelgeïsoleerde constructie.

WEEE-MARKERING

LET OP! Onbruikbare elektrisch gereedschappen horen niet in het 
huisvuil. 
Zij moeten naar een openbaar inzamelpunt voor milieuvriendelijke 
verwerking worden gebracht in overeenstemming met plaatselijke 
regelgeving.

Lees de instructies voor de 
operator

Om het risico van letsel te verkleinen, moet de gebruiker de 
gebruiksaanwijzing voor de operator lezen en begrijpen voordat hij/zij 
dit gereedschap gebruikt.

Elektrische schokken! Trek de stekker uit het stopcontact als het netsnoer beschadigd is of in 
de knoop zit.

Stel het gereedschap niet 
bloot aan regen

Laat het gereedschap niet buiten liggen en stel het niet bloot aan 
regen.

Draag oogbescherming Om de risico’s voor uw ogen te verkleinen, dient u oogbescherming te 
dragen!

Geluidsniveaumarkering De geluidsproductie van het gereedschap is niet hoger dan 96 dB.

HOUD OMSTANDERS UIT 
DE BUURT! HOUD ALLE OMSTANDERS UIT DE BUURT!

96

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING-
PICTOGRAM: Geeft een 
veiligheidsvoorziening of waarschuwing aan 
en kan gebruikt worden in combinatie met 
andere pictogrammen of afbeeldingen.
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altijd de veiligheidsvoorzorgsmaatregelen op om het risico 
van brand, elektrische schok of persoonlijk letsel te 
verminderen. Bewaar de gebruiksaanwijzing en lees deze 
regelmatig door voor een veilige bediening in de toekomst 
en aanwijzingen te geven aan anderen die dit 
gereedschap kunnen gebruiken.

WAARSCHUWING: Gebruik de strimmer nooit 
zonder dat de veiligheidskap goed is aangebracht. Als u 
zich niet aan deze waarschuwing houdt, kan ernstig 
persoonlijk letsel worden veroorzaakt.

WAARSCHUWING: Dit gereedschap produceert 
tijdens gebruik een elektromagnetisch veld. Dit veld kan 
onder bepaalde omstandigheden de werking van actieve 
of passieve medische implantaten hinderen. Om het risico 
van ernstig persoonlijk en fataal letsel te verminderen, 
adviseren wij personen met medische implantaten hun 
arts en de fabrikant van het implantaat te raadplegen 
alvorens dit gereedschap te bedienen.

 WAARSCHUWING: Bij omgang met elk 
gereedschap bestaat het risico dat er vreemde 
voorwerpen in uw ogen geslingerd worden, wat blindheid 
of ernstig oogletsel tot gevolg kan hebben. Voordat u 
begint met het gebruik van het elektrisch gereedschap 
dient u altijd een beschermende bril of een veiligheidsbril 
met zijstukken en een spatscherm als dat nodig is te 
dragen. Wij adviseren een breedzicht-veiligheidsmasker 
om over een gewone bril te dragen, of een 
standaardveiligheidsbril met zijstukken.
1. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door 

personen (waaronder kinderen) met een verminderd 
lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of 
gebrek aan kennis en ervaring, behalve indien zij 
instructies hebben gehad en onder toezicht staan van 
een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid.

2. Kinderen dienen onder toezicht te staan om ervoor te 
zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.

3. Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig.
4. Zorg dat u vertrouwd bent met de bedieningsknoppen 

en de juiste omgang met het gereedschap.
5. Controleer voor gebruik het netsnoer en verlengsnoer 

op tekenen van beschadiging of veroudering.
6. Als het snoer tijdens gebruik beschadigd raakt, moet u 

de stekker onmiddellijk uit het stopcontact trekken. 
RAAK HET SNOER NIET AAN VOORDAT DE 
STEKKER UIT HET STOPCONTACT IS 
GETROKKEN.

7. Gebruik de strimmer (graskantmaaier) niet wanneer 
het snoer beschadigd of gesleten is.

8. Waarschuwing: Na het uitschakelen van de motor blijft 
het snijgarnituur nog even ronddraaien.

9. Houd de snoeren uit de buurt van het snijgarnituur.
10. Draag een veiligheidsbril of een spatscherm.
11. Laat in geen geval de grasmaaier gebruiken door 

kinderen of personen die niet bekend zijn met de 
instructies.

12. Onderbreek het gebruik van het gereedschap 
wanneer andere personen, met name kinderen, of 
huisdieren in de buurt komen.

13. Gebruik het gereedschap alleen bij daglicht of 
voldoende kunstlicht.

14. Vóór gebruik van het gereedschap en na iedere 
botsing, controleert u op tekenen van slijtage of 
beschadiging, en repareert u het gereedschap zo 
nodig.

15. Gebruik het gereedschap nooit met beschadigde 
beschermkappen of zonder aangebrachte 
beschermkappen.

16. Houd altijd handen en voeten uit de buurt van het 
snijgarnituur, met name bij het inschakelen van de 
motor.

17. Wees voorzichtig dat u geen letsel oploopt door het 
mesje voor het op lengte afsnijden van de nylondraad. 
Nadat u de nylondraad hebt uitgetrokken, zet u het 
gereedschap altijd eerst terug rechtop voordat u hem 
inschakelt.

18. Monteer nooit een metalen snijgarnituur.
19. Gebruik nooit vervangingsonderdelen of accessoires 

die niet worden aanbevolen door de fabrikant.
20. Trek de stekker van het gereedschap uit het 

stopcontact voordat u aan het gereedschap controles 
uitvoer, het schoonmaakt of eraan werkt, en wanneer 
het gereedschap niet in gebruik is.

21. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen altijd vrij zijn 
van vuil.

22. Als symbolen of pictogrammen op het gereedschap 
worden gebruikt, moet de betekenis ervan worden 
verklaard.

23. Trek altijd de stekker van het netsnoer van de 
strimmer uit het stopcontact wanneer u de strimmer 
onbeheerd achterlaat.

24. Als het gereedschap niet in gebruik is, bewaart u het 
op een plaats buiten het bereik van kinderen.

25. Elektrische strimmers mogen alleen worden 
gerepareerd door een erkend servicecentrum.

26. Vraag een erkend servicecentrum iedere reparatie of 
afstelling uit te voeren, anders dan in deze 
handleiding wordt beschreven.

27. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant aanbevolen 
vervangingsonderdelen en accessoires.

Als gevolg van het continue 
productverbeteringsprogramma van Makita, kunnen de 
functies en specificaties van het product veranderen 
zonder voorafgaande kennisgeving. 



28

2. ALGEMENE IDENTIFICATIE (zie afb. 1)

3. TECHNISCHE GEGEVENS 

4. DE ONDERDELEN MONTEREN
De strimmer wordt geleverd met enkele losse onderdelen. 
Om deze te monteren, gaat u als volgt te werk: 

4-1 De veiligheidskap monteren
Om de veiligheidskap aan het motorhuis te bevestigen, 
gaat u als volgt te werk (zie afb. 2 en 3):
1. Plaats de veiligheidskap op het motorhuis.
2. Draai de veiligheidskap in de juiste stand.
3. Bevestig de veiligheidskap met een schroef aan het 

motorhuis.

WAARSCHUWING: Wees voorzichtig voor letsel 
door het mesje in de veiligheidskap dat dient om de 
nylondraad op lengte af te snijden. Nadat u de nylondraad 
hebt uitgetrokken, zet u de strimmer altijd eerst terug 
rechtop voordat u hem inschakelt.

WAARSCHUWING: Monteer nooit een metalen 
snijgarnituur.

WAARSCHUWING: Gebruik de strimmer nooit 
zonder dat de veiligheidskap goed is aangebracht. Als u 
zich niet aan deze waarschuwing houdt, kan ernstig 
persoonlijk letsel worden veroorzaakt.

4-2 De hulphandgreep monteren
1. Plaats de hulphandgreep in de steun op de stang. (zie 

afb. 4)
2. Steek de bout door de gaten in de steun en de 

handgreep, en draai de vergrendelknop op de bout, 
maar nog niet helemaal. (zie afb. 5)

3. Zet het gereedschap met de snijkop op de grond en 
stel de hulphandgreep af op een voor u comfortabele 

stand ten opzichte van de andere handgreep. (zie 
afb. 6)
3a. Druk op de verstelknop en stel de stang af op een 

voor u geschikte lengte.
3b. Draai de hulphandgreep naar een voor u 

comfortabele hoek.
4. Draai de vergrendelknop om de hulphandgreep vast 

te zetten. 

5. INSCHAKELEN
Voordat u de strimmer inschakelt, steekt u het 
verlengsnoer door de opening in de hoofdhandgreep en 
haakt u het achter de snoerhaak. (zie afb. 7 en 8)
Houd de strimmer stevig vast en zonder dat deze het te 
maaien gras raakt, drukt u op de 
veiligheidsvergrendelknop en knijpt u de aan/uit-
schakelaar op de hoofdhandgreep in. 
Om de strimmer uit te schakelen, laat u de aan/uit-
schakelaar los. (zie afb. 9)

WAARSCHUWING: Schakel de motor alleen in 
wanneer uw handen en voeten uit de buurt van het 
snijgarnituur zijn. 

6. DE STRIMMER GEBRUIKEN 
ALS EEN GRASKANTMAAIER

Om de graskanten langs een oprit of tuinpad te maaien, 
verandert u de strimmer-stand in de graskantmaaier-
stand als volgt:
1. Houd de stang van de strimmer met één hand vast en 

druk met de andere hand op de standenknop. (zie 
afb. 10)

2. Draai de stang 180º tot deze vergrendeld wordt in de 
graskantmaaier-stand. (zie afb. 11)

1. Veiligheidsvergrendelknop
2. Hulphandgreep
3. Vergrendelknop
4. Verstelknop
5. Hoofdhandgreep

6. Aan/uit-schakelaar
7. Stang
8. Motorhuis
9. Veiligheidskap

Accessoires: 
• Riem
• Oogbeschermingsglas

Model UR3000
Nominale spanning: 230 V~ 
Nominale frequentie: 50 - 60 Hz
Nominaal vermogen: 450 W 
Onbelast toerental: 9.000 min-1

Snijbreedte: 300 mm 
Draaddikte: Φ1,65 mm
Geluidsdrukniveau ter plaatse van de gebruiker: 75,1 dB (A)  K = 3 dB (A)
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau: 96 dB (A)
Trillingen: 2,73 m/s2  K = 1,5 m/s2

Afmetingen (lxbxh): 1.016 - 1.256 / 301 / 262 mm
Netto gewicht: 2,6 kg
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WAARSCHUWING: Om per ongeluk starten en 
mogelijk ernstig persoonlijk letsel te voorkomen, trekt u 
altijd de stekker van het netsnoer uit het stopcontact 
voordat u probeert de stang te draaien.

7. DE NYLONDRAADSPOEL 
VERVANGEN

Uw strimmer is uitgerust met een wegwerp-type 
nylondraadspoel zodat het lastige opwikkelen van de 
nylondraad op de draadspoel niet meer nodig is.
Om een lege nylondraadspoel te vervangen, gaat u als 
volgt te werk:
1. Druk beide vergrendelnokken op de spoelhouder in 

zodat de lege draadspoel omhoog komt uit de 
spoelhouder (zie afb. 12) en verwijder de lege 
draadspoel (zie afb. 13).

2. Haal de veer en de spoelkap van de lege draadspoel 
af en breng deze aan op de nieuwe draadspoel. Steek 
vervolgens de nylondraden van de nieuwe draadspoel 
door de oogjes in de zijkant van de spoelkap. (zie 
afb. 14)

3. Plaats de nieuwe draadspoel in de spoelhouder en 
druk de spoelkap omlaag tot deze door de 
vergrendelnokken op zijn plaats wordt vergrendeld. 
(zie afb. 15)

8. DE NYLONDRAAD BIJVULLEN
Om de nylondraad bij te vullen gaat u als volgt te werk:
1. Trek de stekker van het netsnoer van het 

gereedschap uit het stopcontact.
2. Verwijder de lege draadspoel. (zie afb. 12 en 13)
3. Snij een nieuwe nylondraad af op korter dan 8 meter 

en vouw deze in het midden dubbel.
4. Haak het midden van de nieuwe nylondraad in de 

inkeping in het midden van de draadspoel tussen de 
2 kanalen waarin de nylondraad moet worden 
opgewikkeld. De pijl op de draadspoel geeft de 
richting aan waarin de nylondraad moet worden 
opgewikkeld. (zie afb. 16)

5. Wikkel een helft van de nylondraad op regelmatige 
wijze rond het A-gedeelte (10) van de draadspoel. 
Zorg ervoor dat u de nylondraad strak en geordend 
opwikkelt zodat het oppervlak van de wikkelingen vlak 
is. (zie afb. 17)

6. Wikkel op 100 mm na de hele nylondraad op de 
draadspoel, en klem het uiteinde tijdelijk vast in een 
draadhouder (12) in de zijrand van de draadspoel. (zie 
afb. 18)

7. Wikkel op dezelfde manier de andere helft van de 
nylondraad op het B-gedeelte (11) van de draadspoel 
en klem ook dat uiteinde tijdelijk vast in een 
draadhouder. (zie afb. 17 en 19)

8. Bevestig de draadspoel zodanig op de spoelkap dat 
de tijdelijk vastgeklemde uiteinden van de nylondraad 
(13) samenvallen met de oogjes (14) in de zijkant van 
de spoelkap (15). (zie afb. 20)

9. Maak de uiteinden van de nylondraad los uit hun 
tijdelijke positie in de draadhouders en steek ze in de 
oogjes in de zijkant van de spoelkap. (zie afb. 21)

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de spoelkap 
goed wordt bevestigd aan de spoelhouder. Als de 
spoelkap niet goed wordt bevestigd, kunnen tijdens 
gebruik de onderdelen in het rond vliegen en ernstig 
persoonlijk letsel veroorzaken.

10. Zorg ervoor dat de veer op zijn plaats zit. Duw de 
spoelkap (15) op de spoelhouder (16). Controleer of 
de vergrendelnokken zich volledig spreiden in de 
openingen in de spoelkap. (zie afb. 14, 15 en 22)

11. Druk de stootknop (18) in en trek één uiteinde van de 
nylondraad naar buiten. Controleer dat de nylondraad 
naar buiten is gevoerd. (zie afb. 22 en 23)

12. Trek tenslotte ook het andere uiteinde van de 
nylondraad naar buiten zonder de stootknop in te 
drukken. Controleer dat de nylondraad naar buiten is 
gevoerd.

9. DE NYLONDRAAD 
AANVOEREN

Een korte of gesleten nylondraad maait minder efficiënt. 
Om de werking te verbeteren, tikt u met de stootknop op 
de grond terwijl de strimmer op volle snelheid draait. 
Hierdoor wordt de nylondraad automatisch aangevoerd. 
Het mesje (17) in de veiligheidskap zal tijdens gebruik 
automatisch de nylondraad op de juiste lengte afsnijden. 
(zie afb. 22 en 24)

OPMERKING: Als de nylondraden tegen harde 
of schurende voorwerpen komt, zoals palen, beton of 
stenen verborgen in het lange gras, kan de nylondraad 
afbreken. Als de nylondraad is afgebroken, volgt u de 
aanvoerprocedure.

10. AANWIJZINGEN VOOR 
GEBRUIK

Schakel de strimmer in voordat deze het te maaien gras 
raakt.
Maai het gras door de strimmer van rechts naar links te 
bewegen en langzaam vooruit te gaan, waarbij u de 
strimmer onder een hoek van 30° houdt. Hoog gras moet 
in lagen worden gemaaid, beginnend aan de bovenkant. 
Maai per keer een geringe lengte.
Maai geen vochtig of nat gras.
Voorkom dat de nylondraad snel verslijt door harde 
voorwerpen te raken (stenen, muren, palen, enz.) Gebruik 
de rand van de veiligheidskap om de strimmer op een 
veilige afstand te houden.

WAARSCHUWING: Gebruik geen buitensporige 
kracht wanneer u de stootknop op de grond stoot om 
nieuwe nylondraad aan te voeren. Als de nylondraad niet 
wordt aangevoerd nadat bij ingeschakelde strimmer de 
stootknop op de grond is gestoten, is mogelijk de 
nylondraad verstrikt of gebroken binnenin de draadspoel, 
of is de nylondraad opgebruikt. 
OPMERKING: Door buitensporige kracht te gebruiken 
wanneer de stootknop op de grond wordt gestoten om 
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nieuwe nylondraad aan te voeren, zal de stootknop 
beschadigd raken.

WAARSCHUWING: Nadat de strimmer is 
uitgeschakeld, draait de snijkop nog enkele seconden 
door.

11. VERLENGSNOEREN
U mag uitsluitend verlengsnoeren gebruiken die geschikt 
zijn voor gebruik buitenshuis, gemaakt zijn van pvc van 
normale sterkte, en een dwarsdoorsnede hebben van niet 
minder dan 0,75 mm2.
Controleer het netsnoer en de verlengsnoeren voor 
gebruik op beschadigingen, en trek de stekker van het 
snoer uit het stopcontact als het sporen van beschadiging 
of veroudering vertoont. Als het snoer tijdens gebruik 
beschadigd raakt, moet u de stekker onmiddellijk uit het 
stopcontact trekken. RAAK HET SNOER NIET AAN 
VOORDAT DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT IS 
GETROKKEN. Gebruik het apparaat niet als het snoer 
beschadigd of versleten is. Houd het verlengsnoer uit de 
buurt van het snijgarnituur.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de 
ventilatieopeningen altijd vrij zijn van vuil.

12. ONDERHOUD
1. Trek na gebruik de stekker van het gereedschap uit 

het stopcontact en controleer op beschadigingen.
2. Als het gereedschap niet in gebruik is, bewaart u het 

op een plaats buiten het bereik van kinderen.
3. Elektrische strimmers mogen alleen worden 

gerepareerd door een erkend servicecentrum.
4. Vraag een erkend servicecentrum iedere reparatie of 

afstelling uit te voeren, anders dan in deze 
handleiding wordt beschreven.

5. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant aanbevolen 
vervangingsonderdelen en accessoires.

13. MILIEUVRIENDELIJKE 
VERWERKING

Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EC 
inzake elektrische en elektronische apparaten 
en de toepassing daarvan binnen de nationale 
wetgeving, dienen alle elektrische 
gereedschappen gescheiden te worden 
ingezameld en op een milieuvriendelijke wijze 

te worden hergebruikt. Alternatieve verwerking: Als de 
eigenaar van het elektrische gereedschap het apparaat 
niet terugstuurt naar de fabrikant, is hij verantwoordelijk 
voor een correcte afvalverwerking door een aangewezen 
inzamelpunt dat het apparaat voorbereid voor hergebruik 
volgens de nationale wetten en regelgeving op het gebied 
van hergebruik.
Dit is niet van toepassing op accessoires en 
gereedschappen zonder elektrische of elektronische 
componenten.

EU-verklaring van conformiteit
Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke 
fabrikant, verklaren dat de volgende Makita-
machine(s):
Aanduiding van de machine: Strimmer
Modelnr./Type: UR3000
Technische gegevens: zie de tabel “TECHNISCHE 
GEGEVENS”.
in serie is geproduceerd en
Voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:

2000/14/EC en 2006/42/EC
En is gefabriceerd in overeenstemming met de volgende 
norm of genormaliseerd document:

EN60335
De technische documentatie wordt bewaard door onze 
erkende vertegenwoordiger in Europa, te weten: 

Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Engeland

De conformiteitsbeoordelingsprocedure vereist door 
Richtlijn 2000/14/EC was is Overeenstemming met annex 
VIII.
Officiële instantie:

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen 
Stein D-51105 Köln, Duitsland. Identificatienr. 0197

Gemeten geluidsvermogenniveau: 92,7 dB (A)
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau: 96 dB (A)
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