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HEGGENSCHAAR 26,5 CC
POWXG50300
1

TOEPASSINGSGEBIED

De heggenschaar mag enkel gebruikt worden voor het snoeien van heggen, struiken en
heesters. De heggenschaar mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan
diegene die in deze handleiding worden vermeld. Elk ander gebruik kan immers de
heggenschaar beschadigen of de gebruiker verwonden.
WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing
goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrische werktuig
alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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9.
10.
11.

3
▪
▪
▪
▪
▪

BESCHRIJVING
Achterste handgreep
Gashendelontgrendeling
Benzinevuldop
Chokeknop
Voorste handgreep
Snijmes
Puntbeschermer
Gashendel
Benzinetank
Voorpompknop
Luchtfilter

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Bougie
Motorbehuizing
Starthandgreep
Vergrendelknop voor draaibare
handgreep
Aan/Uit-schakelaar
Smeernippel voor
tandwieloverbrenging
Tandwieloverbrenging
Olievuldop

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 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!

Heggenschaar 26,5 cc
Handleiding
Bougiesleutel

Maatbeker
Mesbeschermkap

Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd
zijn.
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TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

5

Gevaar voor lichamelijk
letsel of materiële
schade.

Indien er stof ontstaat,
stofmasker dragen.

Lees voor gebruik de
handleiding.

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

Draag
gehoorbescherming.

Draag handschoenen.

Draag een
beschermingsbril.

Het dragen van
beschermingsschoenen wordt
aangeraden.

CE Conform de
Europese toepasselijke
standaards op het
gebied van veiligheid.

Roken verboden.

Vermijd open vuur.

Hou handen weg van de messen.
Raak de messen niet aan bij
aanvang of tijdens het in werking
stellen van de unit.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de
voorschriften kan, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken.

5.1
Werkplaats
▪ Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats
kunnen tot ongevallen leiden.
▪ Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of
stoffen bevinden. Gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen
kunnen laten ontbranden.
▪ Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het apparaat gebruikt.
Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.
5.2
Veiligheid van personen
▪ Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met gereedschap.
Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of
medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot
ernstige verwondingen leiden.
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▪

▪
▪
▪
▪
▪

Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een
persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een
veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van
het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staa.t Als u
bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of terwijl het
ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt.
Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat
bevindt, kan tot verwondingen leiden.
Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet
verliest. Zo kan u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren
en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en
lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor
zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke
inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

5.3
Zorgvuldige omgang met en gebruik van benzinegereedschap
▪ Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw werk het gereedschap dat daarvoor
bestemd is. Met een geschikt apparaat werkt u beter en veiliger in het opgegeven
vermogensbereik.
▪ Bewaar ongebruikt gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet
vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het
apparaat niet gebruiken. Het gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen
wordt gebruikt.
▪ Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer of de bewegende onderdelen ervan op de
juiste manier werken en niet klemmen, en er geen onderdelen zo erg beschadigd zijn dat
de werking van het apparaat in het gedrang komt. Laat beschadigde onderdelen eerst
herstellen voor u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht
onderhouden gereedschap.
▪ Hou zaaggereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschap met
scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
▪ Gebruik gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer
overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is
voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te
voeren werkzaamheden. Het gebruik van gereedschap voor andere doeleinden dan de
voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.
5.4
Service
▪ Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele
reserveonderdelen herstellen. Zo bent u zeker dat de veiligheid van het apparaat
behouden blijft.
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VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR BENZINE

NL

WAARSCHUWING: Wees bijzonder voorzichtig met benzine. Benzine is
brandbaar en de dampen zijn explosief. Volgende punten moeten in acht
worden genomen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

7

Gebruik het toestel niet op gevaarlijke plaatsen. Dit zijn plaatsen waar er een gevaar voor
explosie bestaat wegens de aanwezigheid van benzinedampen, lekkend gas of explosieve
stof.
Gebruik het toestel niet in een gesloten omgeving. Uitlaatgassen, rook of dampen kunnen
gevaarlijke concentraties bereiken.
Bescherm uw gereedschap. Deze heggenschaar is NIET WATERBESTENDIG en mag
niet blootgesteld worden aan direct zonlicht, hoge omgevingstemperaturen of vochtige of
natte omstandigheden.
Rook niet wanneer u benzine bijtankt. Dit is potentieel gevaarlijk omdat het de brandstof
kan ontsteken en een explosie kan veroorzaken.
Let erop dat u geen benzine morst. Zorg ervoor dat de motor is uitgeschakeld wanneer u
de heggenschaar bijtankt. Voorkom het morsen van brandstof omdat deze door de hete
motor in brand zou kunnen vliegen. Nooit bijtanken wanneer de motor loopt.
Wees voorzichtig wanneer u de heggenschaar opbergt. Bewaar de heggenschaar op een
droge plek uit de buurt van brandbare vloeistoffen.
Hou afstand. De heggenschaar stoot dampen uit. Zorg ervoor dat omstaanders op een
veilige afstand staan.

CONTROLES VÓÓR HET GEBRUIK
WAARSCHUWING! De machine wordt zonder olie noch benzine geleverd. U
MOET ervoor zorgen dat de vloeistofniveaus vóór het gebruik correct zijn of u
riskeert de motor ernstig te beschadigen, wat niet door de garantie gedekt
wordt.
WAARSCHUWING! Gebruik ALTIJD semi-synthetische 4-taktmotorolie SAE
10W30 en zuivere, ongelode benzine.
Meng de benzine NIET met de olie.
U MOET het motoroliepeil vóór elk gebruik controleren.

▪
▪
▪

Om olie toe te voegen, verwijdert u het hulpstuk van het motorgedeelte en plaatst u het
motorgedeelte op een vlakke, effen ondergrond.
Draai de oliedop (19) los.
Giet langzaam 60 ml semi-synthetische 4-taktmotorolie SAE 10W30 in het carter totdat
het de bovenkant van de olievulopening bereikt (Fig. 1).
Overvul NIET. Het carter overvullen kan overmatige rook, olieverlies en
motorschade veroorzaken.
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▪

Breng de oliedop (19) opnieuw aan en draai hem stevig vast.
WAARSCHUWING! Benzine en zijn dampen zijn zeer brandbaar en explosief.
Ga er voorzichtig mee om om ernstige verwondingen en materiële schade te
voorkomen.
Blijf weg van ontstekingsbronnen en open vuur. Werk er enkel buitenshuis
mee op een goed verluchte plek.
Rook NIET en verwijder onmiddellijk alle gemorste restjes.
Schakel ALTIJD de motor uit en laat hem afkoelen VOORDAT u benzine
bijtankt.
Tank NOOIT benzine bij wanneer de motor draait of heet is.
Tank ALTIJD bij op een goed verluchte plek, weg van gebouwen of
ontstekingsbronnen. Ga minimaal 10 m (30 voet) weg van de plek waar u hebt
bijgetankt voordat u de machine start.
Gebruik de machine NOOIT zonder benzinedop.
Het niet zorgvuldig behandelen van benzine kan ernstige verwondingen
veroorzaken.

▪
▪

Plaats de machine op een vlakke, effen ondergrond en verwijder de benzinedop (3).
Giet de benzine voorzichtig in de benzinetank.
NOTA: dit is een 4-taktmotor, dus meng de benzine NIET met de olie.

▪
▪
▪

Laat een opening van 25 mm tussen de benzine en de bovenkant van de benzinetank.
Plaats de benzinedop terug en draai hem stevig vast.
Verwijder gemorste restjes onmiddellijk.
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STARTPROCEDURE
WAARSCHUWING! De machine wordt zonder olie noch benzine geleverd. U
MOET ervoor zorgen dat de vloeistofniveaus vóór het gebruik correct zijn of u
riskeert de motor ernstig te beschadigen, wat niet door de garantie gedekt
wordt.

8.1
Koude start
▪ Plaats de machine op een vlakke ondergrond voordat u ze start.
▪ Zet de ontstekingsschakelaar in de ‘I’-stand (ON).
▪ Duw 5 tot 10 keer langzaam op de voorpompknop (10).
NOTA: na de 7e druk zou er benzine in de voorpompknop zichtbaar moeten
zijn. Indien dit niet het geval is, blijf dan de voorpompknop bedienen totdat u
er benzine in ziet komen.
▪

Duw de choke-schakelaar (4) in om de choke in de FULL CHOKE-stand te zetten.
NOTA: duw de gashendel/trekker niet in omdat dit ervoor zorgt dat de
chokehendel automatisch terugspringt.

▪
▪
8.2
▪
▪
▪
▪

9
▪
▪
▪

Trek aan de starthandgreep (14) totdat u enige weerstand voelt. Wanneer u weerstand
voelt, trek dan 3 tot 5 keer kort en krachtig aan het startkoord totdat u de motor hoort
overslaan of de motor begint te starten.
Laat de motor 10 seconden draaien en druk dan de gashendel in om de choke naar de
RUN-stand te brengen.
Warme start
Plaats de machine op een vlakke ondergrond voordat u ze start.
Zet de ontstekingsschakelaar naar de ‘I’-stand (ON).
Zorg dat er benzine in de voorpompknop zichtbaar is.
Trek aan de starthandgreep totdat u enige weerstand voelt. Zodra u weerstand voelt, trekt
u 3 tot 4 keer kort en krachtig aan het startkoord totdat de motor start.

UITSCHAKELPROCEDURE
Laat de motor 20 seconden onbelast draaien.
Zet de ontstekingsschakelaar in de ‘STOP’-stand.
De machine moet nu stilvallen.
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DE MACHINE GEBRUIKEN
WAARSCHUWING! De motorbehuizing kan heet worden tijdens het werken.
Plaats of leg uw arm, hand of gelijk welk ander lichaamsdeel NIET tegen de
motorbehuizing tijdens het werken.
WAARSCHUWING!
Draag
altijd
passende
persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM’s) wanneer u met deze machine werkt.
Laat kinderen NOOIT met deze machine werken.

▪
▪

Observeer uw omgeving en verzeker u ervan dat er geen gevaar is dat mensen of dieren
met het snijgereedschap in aanraking zouden kunnen komen.
Zorg ervoor dat er niemand binnen een straal van 15 m komt wanneer u aan het werken
bent.
Laat NOOIT iemand anders de machine gebruiken zonder dat u er eerst voor
gezorgd hebt dat ze de inhoud van de gebruikshandleiding begrepen hebben.
Werk NOOIT op een ladder, stoel of andere verhoging die niet volledig
gefixeerd is.

▪

Onthoud dat de gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen en gevaren die hij bij
andere personen of hun bezittingen kan veroorzaken.
Zorg er ALTIJD voor dat u een veilige en stabiele werkpositie bewaart.
Laat de machine NOOIT onbeheerd achter wanneer de motor draait.
Gebruik ALTIJD beide handen om de machine vast te houden. Hou de machine
vóór uw lichaam.

▪
▪
▪

Zorg ervoor dat uw handen en voeten niet in de buurt van de snijgereedschappen komen
wanneer de motor draait.
Hou na het uitschakelen van de motor handen en voeten weg van de
snijgereedschappen tot de machine volledig tot stilstand is gekomen.
Let op voor stronken of takken die tijdens het afsnijden zouden weggeslingerd kunnen
worden.
Snoei NIET te dicht tegen de grond. Stenen en voorwerpen kunnen
weggeslingerd worden.

▪

Controleer de werkomgeving op vreemde voorwerpen zoals elektriciteitskabels, insecten,
dieren, enz. of andere voorwerpen die schade aan de snijgereedschappen zouden
kunnen veroorzaken zoals metalen voorwerpen.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Wanneer er een vreemd voorwerp geraakt wordt of wanneer de machine begint te trillen,
schakel ze dan onmiddellijk uit.
Verwijder de hoogspanningskabel van de bougie.
Controleer of de machine beschadigd werd. Herstel gelijk welke schade.
Wanneer er tijdens het werken iets tussen de messen vastgeklemd raakt, schakel dan de
motor uit en wacht tot hij volledig tot stilstand is gekomen voordat u de messen reinigt.
Verwijder de hoogspanningskabel van de bougie.
Wanneer de machine niet in gebruik is, moet de transportbeschermkap altijd op de
snijgereedschappen zijn aangebracht.
Verzeker u ervan dat de snijgereedschappen volledig tot stilstand zijn gekomen vóór het
reinigen, herstellen of controleren. Verwijder de hoogspanningskabel van de bougie.
Draag altijd stevige werkhandschoenen wanneer u aan de snijgereedschappen werkt.
Deze zijn extreem scherp en kunnen u makkelijk verwonden.
Bewaar de machine buiten het bereik van kinderen.
Gebruik voor herstellingen enkel originele vervangonderdelen.
Werk bij het snoeien van zijkanten met een veegbeweging van onder naar boven.
Pas de instelling van de gashendel aan volgens de belasting.
Wanneer u een haag snoeit, moet de motor altijd weg van de haag wijzen.
Hou de machine zo dicht als mogelijk bij uw lichaam om zo goed mogelijk het evenwicht
te behouden.
Zorg ervoor dat de punt de grond niet raakt.
Haast u NIET, maar werk gestaag tot alle takken duidelijk zijn gesnoeid.

▪
▪
▪

11

De achterste handgreep van de heggenschaar kan in drie verschillende posities gezet
worden door de vergrendelknop ervan in te drukken. (Fig. 2)
Om de hoek van de handgreep aan te passen, MOET u de machine uitschakelen
VOORDAT u de instelling uitvoert.
Tijdens het werken moet de handgreep altijd naar boven gericht zijn, onafhankelijk van
hoe de heggenschaar gericht is.

REINIGING EN ONDERHOUD
WAARSCHUWING! Voordat u reiniging, onderhoud, inspectie of herstellingen
van uw gereedschap uitvoert, MOET u ervoor zorgen dat de motor volledig tot
stilstand is gekomen en afgekoeld is. U MOET de bougiekap losmaken om
onbedoeld starten te voorkomen.
OPGELET! Vul ALTIJD bij in een goed geventileerde omgeving, met
uitgeschakelde motor en met de bougiekap verwijderd. Tijdens het uitvoeren
van onderhoud, MOET u geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen
dragen (PBM’s). Aanbevolen PBM’s: stevig schoeisel, werkhandschoenen,
lange broek en gehoorbescherming.
NOTA: Vervangonderdelen – Wanneer er onderdelen vervangen moeten
worden, MOET u onderdelen gebruiken die voldoen aan de specificaties van
de onderdeelnummers van de fabrikant. Vervangonderdelen die NIET voldoen
aan die specificaties kunnen gevaar opleveren of slechte prestaties van de
trimmer veroorzaken en zullen de garantie VERNIETIGEN. Grotere
herstellingen, inclusief het monteren of vervangen van onderdelen, moet door
een deskundige servicetechnicus worden uitgevoerd.
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Onderdeel

Onderhoud

Bij
elk
gebru
ik

Motorolie

Controleer
peil
Vervang
Controleer
Reinig
Controleer/
stel bij
Vervang
Controleer/
stel bij
Reinig

X

Luchtfilter
Bougie

Klepspeling

1e
maa
nd
om
de
20
uur

Om de
3
maand
en of
50 uur

x

Om de
6
maand
en of
100
uur

Om de
12
maand
en of
200
uur

X

X
X*
X
X
X**

Verbrandingska
Om de 300 uur **
mer
Benzinetank en
Reinig
X**
filter
Benzineleiding
Reinig
Om de 2 jaar, vervang indien nodig **
* vaker in stoffige omgevingen
** werk dat door een deskundige servicetechnicus of uw dealer moet worden uitgevoerd
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11.1

Luchtfilter (Fig. 3)
OPGELET! De motor MOET draaien met een luchtfilter aanwezig of er kan
schade aan de zuiger en/of cilinder optreden. Dergelijke schade valt NIET
onder de garantie.
Luchtfilteronderhoud is zeer belangrijk. Wanneer er vuil in de motor komt
doordat het luchtfilter slecht geplaatst of onderhouden is of doordat er een
ontoereikend filter gebruikt wordt, kan de motor beschadigd raken of sneller
verslijten. Hou het filterelement ALTIJD proper.

▪
▪
▪

Duw de vergrendellipjes aan de bovenkant van de luchtfilterbehuizing in en open het
luchtfilterdeksel.
Verwijder het luchtfilter
Reinig het luchtfilter met een straal perslucht totdat alle vuil en afval verwijderd is.
NOTA: Laat vuil of afval NIET in de carburator komen omdat dit tot snelle
slijtage van de motor kan leiden.

▪

Plaats het luchtfilter terug en sluit het luchtfilterdeksel.

11.2
Bougie (Fig. 4)
▪ Verwijder voorzichtig de bougiekap.
▪ Verwijder de bougie door ze met de meegeleverde bougiesleutel in tegenwijzerzin te
draaien.
▪ Controleer de bougie op zichtbare schade en op elektrode-erosie.
▪ Indien beschadigd, MOET u de bougie vervangen.
▪ Verwijder koolstofafzettingen van de bougie m.b.v. een zachte draadborstel.
▪ De vonkopening moet 0,6 – 0,8 mm bedragen. Controleer de opening met een
voelermaatje en stel volgens noodzaak bij door de zij-elektrode te verbuigen tot de
correcte opening bereikt wordt.
▪ Plaats de gereinigde en afgestelde bougie met de hand terug om schroefdraadschade te
voorkomen.
▪ Zodra de bougie handvast zit, span ze dan harder aan zoals nodig, maar vermijd
overmatig aanspannen.
▪ Breng de bougiekap en het onderhoudskapje van de bougie opnieuw aan.
11.3

Olie (Fig. 1)
OPGELET! Gebruik ALTIJD semi-synthetische 4-taktmotorolie SAE 10W30 en
zuivere, ongelode benzine.
Meng de benzine NIET met de olie.
U MOET vóór elk gebruik het oliepeil controleren.

▪
▪

Om motorolie toe te voegen, verwijdert u het hulpstuk van het motorgedeelte en plaatst u
de machine op een vlak en effen oppervlak.
Draai de olievuldop los.
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Giet langzaam 60 ml semi-synthetische 4-taktmotorolie SAE 10W30 in het carter totdat de
olie de bovenkant van de olievulopening bereikt. Overvul NIET. Het overvullen van het
carter kan overdreven rook, olieverlies en motorschade veroorzaken.
Wanneer u toch te veel bijvult, verwijder de overtollige olie dan door ze in een geschikt
opvangvat te gieten.
Plaats de olievuldop terug en draai hem stevig vast.

11.4
Messen
▪
Verwijder harsen en plantenresten van de messen met een reinigingsproduct vóór en na
het gebruik van de machine.
▪
Smeer de messenbalk in met tegen roest beschermende olie wanneer u de machine
voor langere tijd opbergt.
▪
Om goede snoeiresultaten te behalen, is het belangrijk dat de contactdruk tussen de
messen correct is.
▪
De contactdruk wordt ingesteld door de schroeven aan de onderkant van de balk zo ver
als mogelijk in wijzerzin vast te draaien.
▪
Zet de schroeven vast m.b.v. de borgmoer aan de bovenkant van de balk.
▪
Controleer dat de schroeven los genoeg staan zodat de ringen onder de schroefkoppen
nog zijwaarts kunnen schuiven.
▪
Breng de mesbeschermkap aan om de messen te beschermen wanneer de machine niet
in gebruik is.
11.5
Onderhoud van de tandwieloverbrenging (Fig. 5)
▪
Er bevindt zich een smeernippel op de tandwieloverbrenging om de tandwielkast met vet
te kunnen vullen.
▪
Gebruik een smeerpistool om de tandwielkast met vet te vullen.
▪
Dit moet om de 25 gebruiksuren gebeuren.
11.6
Transport
▪ Overvul de benzinetank niet voor het transport.
▪ Wanneer het gereedschap gebruikt werd, laat het dan minimaal 15 minuten afkoelen
voordat u het in het transportvoertuig laadt.
▪ Om het morsen van benzine te voorkomen, moet het gereedschap recht in zijn normale
werkstand worden vastgezet.
▪ Wanneer u het gereedschap over ruw terrein verplaatst, verwijder dan eerst alle benzine
uit de benzinetank.
▪ Zorg dat het gereedschap tijdens het transport NIET valt NOCH slagkrachten te
verwerken krijgt.
▪ Plaats GEEN zware voorwerpen boven op het gereedschap.
11.7
Opbergen
▪ Indien u het gereedschap voor langer dan 30 dagen opbergt, moet u volgende
handelingen uitvoeren:
▪ - Laat alle benzine uit de benzinetank in een geschikt opvangvat lopen.
▪ - Verwijder het onderhoudsdeksel om tot bij de carburator te kunnen komen.
▪ - Zet de ontstekingsschakelaar in de “ON”-stand en zet de aflaatschroef van de carburator
los om de benzine uit de carburator in een geschikt opvangvat te kunnen laten lopen.
▪ - Verwijder de bougiekap en trek drie tot vier keer aan de starthandgreep om alle benzine
uit de benzineleidingen te verwijderen.
▪ - Zet de ontstekingsschakelaar in de “OFF”-stand en zet de aflaatschroef van de
carburator opnieuw vast.
▪ - Vervang de motorolie
▪ - Verwijder de bougie en giet een eetlepel verse motorolie in de cilinder.
▪ - Trek drie tot vier keer aan de starthandgreep om de olie gelijkmatig over de wanden van
de cilinder te verspreiden, breng daarna de bougie opnieuw aan.
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▪
▪

- Bewaar het gereedschap op een droge plek, uit de buurt van ontstekingsbronnen.
- Plaats geen voorwerpen boven op de grastrimmer.

11.8
Transport
▪ Overvul de benzinetank niet voor het transport.
▪ Wanneer het gereedschap gebruikt werd, laat het dan minimaal 15 minuten afkoelen
voordat u het in het transportvoertuig laadt.
▪ Om het morsen van benzine te voorkomen, moet het gereedschap recht in zijn normale
werkstand worden vastgezet.
▪ Wanneer u het gereedschap over ruw terrein verplaatst, verwijder dan eerst alle benzine
uit de benzinetank.
▪ Zorg dat het gereedschap tijdens het transport NIET valt NOCH slagkrachten te
verwerken krijgt.
▪ Plaats GEEN zware voorwerpen boven op het gereedschap.
11.9
Opbergen
▪ Indien u het gereedschap voor langer dan 30 dagen opbergt, moet u volgende
handelingen uitvoeren:
▪ - Laat alle benzine uit de benzinetank in een geschikt opvangvat lopen.
▪ - Verwijder het onderhoudsdeksel om tot bij de carburator te kunnen komen.
▪ - Zet de ontstekingsschakelaar in de “ON”-stand en zet de aflaatschroef van de carburator
los om de benzine uit de carburator in een geschikt opvangvat te kunnen laten lopen.
▪ - Verwijder de bougiekap en trek drie tot vier keer aan de starthandgreep om alle benzine
uit de benzineleidingen te verwijderen.
▪ - Zet de ontstekingsschakelaar in de “OFF”-stand en zet de aflaatschroef van de
carburator opnieuw vast.
▪ - Vervang de motorolie volgens hoofdstuk 12.4.
▪ - Verwijder de bougie en giet een eetlepel verse motorolie in de cilinder.
▪ - Trek drie tot vier keer aan de starthandgreep om de olie gelijkmatig over de wanden van
de cilinder te verspreiden, breng daarna de bougie opnieuw aan.
▪ - Bewaar het gereedschap op een droge plek, uit de buurt van ontstekingsbronnen.
▪ - Plaats geen voorwerpen boven op de heggenschaar.
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TECHNICAL DATA

Model
Cilinderinhoud
Motorvermogen
Aangrijptoerental koppeling
Stationair toerental
Snoeibreedte
Toerental
Motortype
Olietankinhoud
Benzinetankinhoud
Trillingsreductiesysteem
Choketype
Easy start-motor
Volledigekrukasmotor
Carburatorype
Bougietype
Beschermkap
Draaibare handgreep
Instelbare kop
Messen met dubbele actie
Automatische choke

13

POWXG50300
26,5 cc
0,65 kW
5400 min-1
3000 min-1
28 mm
8600 min-1
4-takt
0,06 l
0,28 l
Ja
Automatische uitschakeling
Ja
Ja
Huayi
NSTAM5RC
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

GELUID

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)
Geluidsdrukniveau LpA
87 dB(A)
GeluidsvermogenniveauLwA
103 dB(A)
AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85
dB(A) overschrijdt.
aw (Trilling)

Copyright © 2019 VARO

9m/s²

P a g i n a | 15

K = 1,5 m/s²

www.varo.com

POWXG50300
14
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

15

NL

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.

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.
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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POWXG50300
CONFORMITEITSVERKLARING

VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,
Product:
Haagschaar 26,5 CC
Handelsmerk: POWERplus
Model:
POWXG50300
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
2014/30/EU
2000/14/EC
Annex V
LwA
Measured
102dB(A)
Guaranteed
103dB(A)
Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de
datum van ondertekening):
EN ISO 10517 : 2009-A1
EN ISO 14982 : 2009
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
15/10/2018, Lier - Belgium
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