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BENZINEBLADBLAZER / -ZUIGER 27,6 CC 
POWPG60140 

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

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. Platte blaasmond 
2. Ronde blaasmond 
3. Bovenste blaaspijp 
4. Gebogen pijp voor opvangzak  
5. Bovenste zuigpijp 
6. Onderste zuigpijp 
7. Opvangzak met snelkoppeling 
8. AAN/UIT-schakelaar 

9. Gashendel 
10. Vergrendelingshendel  
11. Chokehendel 
12. Voorpomp 
13. Benzinedop 
14. Bezinetank 
15. Schouderriem 
16. Startkoord

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 blazer/zuiger 
1 x schouderriem 
1 x handleiding 
1 x opvangzak 
2 x blaasmonden 
1 x blaaspijp 

2 x zuigpijp 
1 x gebogen pijp voor opvangzak 
1 x flesje voor 2-takt smeerolie (leeg) 
1 x schroevendraaier 
1 x bougiesleutel 
1 x inbussleutel 

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 gehoorbescherming. 

 

Lees voor het gebruik 
aandachtig de 
gebruiksaanwijzing. 

 

Draag een veiligheidsbril! 

 

Voldoet aan de essentiële 
toepasselijke normen van de 
Europese richtlijnen. 

 

Gebruik het toestel niet bij 
nat weer! 

 

Blazers en zuigers. 
Ronddraaiende schoepen 
kunnen ernstige 
verwondingen veroorzaken.  

Hou toeschouwers op een 
afstand. 

 

Waarschuwing voor 
rondvliegende objecten! 

 

Brandgevaar! 

 
Informatief 

 

Het wordt aangeraden om 
veiligheidsschoeisel te 
dragen. 

 

Draag handschoenen. 

5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
WAARSCHUWING! Wanneer u motorgereedschappen tuingereedschap gebruikt, moet u altijd 
basisvoorzorgsmaatregelen nemen om het gevaar voor brand, elektrische schokken en 
verwondingen te voorkomen, inclusief de volgende regels: 
▪ Maak uzelf vertrouwd met de bedieningsorganen en een correct gebruik van het product. 
▪ Ruim het werkgebied vóór elk gebruik op. Verwijder alle voorwerpen zoals stenen, 

gebroken glas, nagels, draden of touwen die weggeslingerd zouden kunnen worden of die 
het toestel zouden kunnen beschadigen. 

▪ Draag zware lange broeken, laarzen en handschoenen. Draag geen losse kleding of 
shorts en loop niet op uw blote voeten. 

▪ Draag geen enkele vorm van juwelen. 
▪ Zet uw haar boven de schouderlijn vast om te voorkomen dat het door ronddraaiende 

onderdelen gegrepen wordt. 
▪ Laat dit product niet door kinderen of onopgeleide personen gebruiken. 
▪ Hou alle omstaanders, vooral kinderen en dieren, op minstens 15 m van het werkgebied. 
▪ Gebruik dit product niet wanneer u vermoeid bent of onder invloed verkeert van alcohol, 

drugs of medicijnen. 
▪ Werk niet in te weinig licht. Gebruik het toestel enkel in daglicht of met voldoende 

kunstlicht. 
▪ Bewaar altijd een stabiele voetpositie en evenwicht. Reik niet te ver. 
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▪ Te ver willen reiken kan tot verlies van het evenwicht leiden of tot blootstelling aan 
gevaren. 

▪ Hou alle lichaamsdelen uit de buurt van de bewegende onderdelen. 
▪ Controleer het product vóór het gebruik. Vervang alle beschadigde onderdelen vóór het 

gebruik. 
▪ Gebruik het product niet in vochtige of natte omstandigheden. 
▪ Gebruik het product niet in de regen. 
▪ Draag een veiligheids- of stofbril wanneer u dit product gebruikt. 
▪ Gebruik het juiste product. Gebruik een product enkel voor de taken waarvoor het 

ontworpen werd. 
▪ Gebruik het product niet wanneer het niet door de schakelaar in- of uitgeschakeld kan 

worden. Een product dat niet door zijn schakelaar bedienbaar is, is gevaarlijk en moet 
hersteld worden. 

▪ Vermijd ongewild starten. 
▪ Gebruik het gezond verstand wanneer u dit product gebruikt. 
▪ Blijf waakzaam en let op wat u doet. 
▪ Forceer het product niet. Het zal zijn taak beter en veiliger uitvoeren wanneer u het 

gebruikt op het niveau waarvoor het werd ontworpen. 
▪ Het toestel is niet bedoeld gebruikt te worden door jonge kinderen of zwakbegaafde 

personen. 
▪ Jonge kinderen moeten in de gaten worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze niet met 

het toestel spelen. 
▪ Schakel de blazer onmiddellijk uit wanneer u ongewone trillingen opmerkt. 
▪ Blaas geen plantenafval in de richting van de omstaanders. 
▪ Bewaar de blazer op een droge plek. 
▪ Probeer trillingen zo goed mogelijk te beperken. Mogelijke maatregelen om blootstelling 

aan trillingen te beperken zijn bv. het dragen van handschoenen wanneer u met het 
gereedschap werkt en het beperken van het aantal uren dat u met het gereedschap werkt. 

Waarschuwing! Werk niet in de buurt van openstaande ramen enz. 

▪ Het wordt aanbevolen: 

− om de machine enkel tijdens “redelijke” uren te gebruiken – niet vroeg in de ochtend 
of laat op de avond wanneer u andere mensen zou kunnen storen. 

− om vóór het blazen/zuigen het vuil los te maken met een hark of bezem. 

− om in stoffige omstandigheden het oppervlak lichtjes te bevochtigen. 

− om de volledige zuigmond te draaien zodat de luchtstroom dicht bij de grond kan 
werken. 

6 AANVULLENDE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN 
▪ Draag gehoorbescherming om gehoorschade te voorkomen alsook een helm met vizier. 
▪ Gebruik de machine niet om vochtig materiaal, water, vloeistoffen, stukjes glas, ijzer, 

stenen of blikjes op te rapen: dit kan uw machine beschadigen en u riskeert gewond te 
raken. 

▪ Gebruik de machine niet om gloeiende as op te zuigen noch materiaal dat brandt, rookt of 
smeult. 

▪ Gebruik de machine niet om materialen op te zuigen die vervuild zijn met brandbare of 
explosieve substanties. 

▪ Gebruik de machine niet om brandende sigaretten op te zuigen. 
▪ Zuig geen licht ontvlambare dampen op. 
▪ Zorg er altijd voor dat het op te zuigen materiaal niet brandbaar, giftig of explosief is. 
▪ Gebruik de machine niet zonder dat de opvangzak met snelkoppeling op zijn plaats zit. 
▪ Stop geen voorwerpen manueel in de aanzuigopening.  
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▪ Stop geen lichaamsdelen zoals handen of vingers in de aanzuig- of uitblaasopening. 
▪ Start de machine niet in een afgesloten of slecht verluchte ruimte noch in de nabijheid van 

brandbare en/of explosieve substanties zoals vloeistoffen, gassen, enz. 

7 AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 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. 

8 ASSEMBLAGE 

8.1 Gebruik als blazer (Fig. 1) 
Lijn de ribben van de eerste blaaspijp (1) uit met de sleuven (2) in de luchtuitlaatopening, duw 
dan de pijp op het toestel totdat ze stevig vastzit. 
Lijn de sleuven van de tweede blaaspijp (3) uit met de ribben (4) op de eerste pijp, duw de pijp 
naar binnen en draai ze 90 graden in wijzerzin, naar een van de twee voorziene posities, 
totdat ze stevig op haar plaats vastzit. 

 
NOTA Monteer de tweede pijp met een rond of plat uiteinde, afhankelijk van het soort werk 
dat uitgevoerd moet worden. 
Om de eerste pijp (1) te verwijderen, stopt u de meegeleverde schroevendraaier in de opening 
(5) en duwt u hem stevig in totdat u de pijp uit de luchtuitlaatopening kunt schuiven. 
 

8.2 Gebruik als bladzuiger (Fig. 2) 
Lijn de ribben op de verbindingspijp (1) met de opvangzak uit met de sleuven in de 
luchtuitlaatopening (2), duw dan de pijp verder naar binnen totdat ze stevig op haar plaats zit. 
Stop het uiteinde van de verbindingspijp (1) in de inlaat (3) van de stofopvangzak en sluit de 
inlaat af met de meegeleverde klittenbandsluiting (4). 
Sluit de eerste zuigpijp (5) op de tweede (6) aan, door de twee referentiepijlen (7) met elkaar 
uit te lijnen en ze zo ver als mogelijk in elkaar te duwen tot de kliksluiting (6a) van de tweede 
pijp stevig in de opening (5a) van de eerste zuigpijp zit. 
Stop de meegeleverde schroevendraaier in de opening (8) en duw hem in om de 
vergrendeling los te maken en het inlaatrooster (9) te openen. 
Lijn de referentiestiften (10) met hun respectievelijke openingen (11) op de eerste zuigpijp uit 
en draai de pijp dan in tegenwijzerzin totdat ze stevig op haar plaats zit. 
Plaats de opvangzak over de schouder en gebruik de instelbare schouderriem om de hoogte 
te regelen. 
 
OPMERKING: De machine werd correct gemonteerd wanneer het ronde deel van de trechter 
naar de grond gericht is. 

De bladzuiger/blazer moet volledig gemonteerd worden voordat u hem mag 
gebruiken! 
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9 GEBRUIK 

9.1 Benzine bijvullen 
MOTORBRANDSTOF: meng de benzine met de olie in een verhouding 40:1. Gebruik enkel 2-
taktolie. 
▪ Gebruik verse, loodvrije benzine. U moet 100% synthetische olie gebruiken die speciaal 

gemaakt is voor zwaarbelaste tweetaktmotoren. 
▪ Meng de benzine met de olie in een vat dat hiervoor speciaal bedoeld is. Meng de benzine 

niet rechtstreeks in het toestel zelf. 
▪ Plaats de machine rechtop op de grond en verwijder alle vuil rondom de benzinedop. 
▪ Draai de benzinedop los en giet het mengsel in de tank m.b.v. een trechter. 
▪ Zorg ervoor dat u niks van het mengsel morst. Indien dit toch het geval is, droog het 

gemorste mengsel dan op met een propere vod. 
▪ Start de motor op een afstand van minstens 3 meter van de plek waar de benzinetank 

gevuld werd om het gevaar voor brand te verkleinen. 

9.1.1 Aanbevolen benzine 

Sommige standaardbenzines zijn verrijkt met oxygenen zoals alchohol of ether om te voldoen 
aan de regelgeving voor schone lucht. De motor is ontworpen om goed te werken op elke 
autobenzine inclusief deze verrijkte benzines op voorwaarde dat bovenvermelde 
mengverhoudingen gerespecteerd worden! 

9.2 Gebruik 

9.2.1 Een koude motor starten (Fig. 4) 

“Koudstarten” van de motor betekent starten nadat de motor minimaal 5 minuten was 
uitgeschakeld of werd bijgetankt. 
1. Zet de chokehendel (2) in de stand “CHOKE”. 
2. Duw 7 tot 10 maal op de voorpompknop om de carburator van benzine te voorzien. 
3. Hou de machine met één hand stevig bij de handgreep (6) vast zodat u de controle niet 

verliest wanneer u de machine start. 
4. Trek voorzichtig 10 – 15 cm aan het startkoord totdat u enige weerstand voelt, geef er 

dan een paar keer een krachtige ruk aan totdat u de motor hoort overslaan. 
 
BELANGRIJK! Trek het startkoord niet over zijn volledige lengte naar buiten en 
laat het niet tegen de zijrand van de koordgeleidingsopening schuren om te 
voorkomen dat het afbreekt. Laat de starthandgreep geleidelijk terugkeren om te 

voorkomen dat hij ongecontroleerd terugschiet. 
5. Zet de schakelaar (2) in de “RUN”-stand. 
6. Trek opnieuw aan de starthandgreep en duw de gashendel (4) volledig in totdat de 

motor normaal start. 
7. Duw na het starten van de motor de gashendel (4) in en laat hem los zodat de motor 

stationair kan draaien. 
8. Laat de motor een beetje opwarmen door de gashendel in te drukken voordat u de 

machine gebruikt.  
 
BELANGRIJK! Wanneer er herhaaldelijk met een ingeschakelde choke aan het 
startkoord wordt getrokken, kan de motor verzuipen, wat het starten bemoeilijkt. 
Wanneer u de motor verzopen hebt, herhaal dan de warmstartprocedure een 

aantal keren om de overtollige benzine te verwijderen. 
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9.2.2 Een warme motor starten 

Wanneer de benzinetank niet leeg was, trek dan een tot drie keer aan het startkoord waardoor 
de motor zou moeten starten. 

9.2.3 De motor uitschakelen 

o Duw de aan/uit-schakelaar in de “O”-stand en hou hem een paar seconden ingedrukt tot 
de motor stilvalt. 

Raak de motor niet met uw handen aan wanneer de machine draait of net 
werd uitgeschakeld. U kunt zich bezeren doordat het oppervlak heet kan 
zijn. 

9.2.4 Gebruik als blazer (Fig. 5) 

WAARSCHUWING: de machine moet tijdens het werken altijd stevig 
vastgehouden worden met rechterhand aan de bovenste handgreep. 

 
Het motortoerental moet aangepast worden aan het type materiaal dat moet verwijderd 
worden. 

• Gebruik een laag toerental voor lichtgewicht materiaal en kleine takjes op het grasveld. 

• Gebruik een gemiddeld toerental om gras en lichte bladeren op bestrating of harde 
ondergrond te verwijderen. 

• Gebruik een hoog toerental voor zwaarder materiaal zoals verse sneeuw of volumineus 
afval. 

 
WAARSCHUWING: let altijd zeer goed op om te voorkomen dat verwijderd 
materiaal of stof personen of huisdieren zou kunnen verwonden of materiële 
schade zou kunnen veroorzaken. Schat altijd de windrichting correct in en 
werk nooit tegen de wind in. 

9.2.5 Gebruik als bladzuiger (Fig.6) 

BELANGRIJK: de machine moet tijdens het werken altijd met beide handen 
stevig worden vastgehouden. Plaats uw rechterhand op de bovenste 
handgreep en uw linkerhand op de onderste zodat de stofopvangzak zich 
aan de linkerkant van de gebruiker bevindt. 

▪ Wanneer de machine als bladzuiger gebruikt wordt, gebruikt u best de motor op 
gemiddeld/hoog toerental. 

▪ Hou tijdens het zuigen het ronde uiteinde van de pijp een paar centimeter van de grond. 
▪ De stofopvangzak werkt ook als een filter, net zoals bij een gewone huishoudelijke 

stofzuiger. Daarom is het best dat: 
o Hij altijd vrij kan uitzetten en dat de draagriem niet verstrikt zit. 
o Hij niet volledig vol zit. 
o Opgezogen voorwerpen die de wanden zouden kunnen beschadigen 

onmiddellijk worden verwijderd. 
Om de zak leeg te maken: 
▪ Schakel de motor uit. 
▪ Open de rits (1) en maak de zak leeg zonder dat u hem van de verbindingspijp losmaakt. 
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BELANGRIJK! Let er bij het gebruik als bladzuiger op dat u geen nat gras of 
natte bladeren opzuigt om te voorkomen dat de rotor en slakkenhuis verstopt 
raken. 

 
Wanneer u de machine als bladzuiger gebruikt, bestaat er gevaar voor het per ongeluk 
opzuigen van voorwerpen die de machine kunnen verstoppen en de rotor kunnen blokkeren. 
In dat geval: 
▪ Schakel de motor onmiddellijk uit en verwijder de zuigpijp. 
▪ Verwijder het vreemde voorwerp uit de aanzuigopening. 
Controleer of niets de rotor nog blokkeert voordat u de machine opnieuw gebruikt. 

10 REINIGING EN ONDERHOUD 

Het herstellen/vervangen van kritische onderdelen, mag niet door de 
gebruiker uitgevoerd worden. Dit moet uitgevoerd worden door een 
vakbekwame technicus (professional). 

10.1 Mag uitgevoerd worden door de gebruiker: 

10.1.1 LUCHTFILTER (Fig. 7) 

1. Controleer regelmatig het luchtfilter. Reinig het minimaal om de 25 uren of vervang het 
door een nieuw indien nodig. 

2. Open de behuizing van het luchtfilter. Klop het filter uit op een stevig oppervlak om het 
stof te verwijderen. Gebruik perslucht (max. 3 bar) om vastzittend stof te verwijderen. 

3. Doe een klein beetje luchtfilterolie op het filter om de prestaties van het filter te 
verbeteren. Knijp de overbodige olie uit en stop het filter in de behuizing. 

4. Sluit de behuizing van het luchtfilter. 

10.1.2 BENZINE 

1. Maak de benzinetank leeg wanneer u de bladblazer/-zuiger voor meer dan 30 dagen 
opbergt. Dit voorkomt dat de benzine in de tank bederft. 

2. Open de tank door de dop los te draaien. Gebruik een geschikte benzinepomp om de 
tank leeg te maken. 

OPMERKING: benzine bederft met de tijd. Het starten van de motor kan bemoeilijkt worden 
wanneer u benzine gebruikt die meer dan 30 dagen bewaard werd. Maak altijd de benzinetank 
leeg wanneer u de machine langer dan 30 dagen opbergt. 

10.1.3 BOUGIE (Fig. 8) 

1. Controleer de bougie minimaal om de 25 uren. Reinig of vervang ze indien nodig. 
2. Verwijder de bougiedop door eraan te trekken. 
3. Maak de bougie los met de bougiesleutel en verwijder ze. 
4. De kleur van de elektrode moet lichtjes bruin zijn. 
5. Verwijder vuil zoals olie met een messing borstel. Forceer de borstel niet om 

beschadigingen te vermijden. 
6. Droog de bougie af met een zachte droge vod als ze nat is. 
7. Controleer de vonkopening. Deze moet 0,6-0,7 mm bedragen. 
8. Vervang de bougie door een nieuwe indien u beschadigingen zoals scheurtjes of 

brokkelige isolatie opmerkt. 
9. Draai de bougie met de hand vast en span ze dan aan met een bougiesleutel. 
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WAARSCHUWING! Draai de bougie niet overmatig vast aan om 
beschadigingen te voorkomen! 

 

10.2 Onderhoud uit te voeren door een erkend servicecenter of vakbekwaam 
persoon: 

10.2.1 BENZINEFILTER 

De benzinetank van deze blazer/zuiger is uitgerust met een filter dat zich aan het vrije uiteinde 
van de benzineleiding bevindt. Vraag op regelmatige tijdstippen aan een erkend servicecenter 
of een vergelijkbare vakman om het te controleren en te vervangen. 

10.2.2 CARBURATOR 

De carburator is door de fabrikant reeds afgeregeld. Indien het nodig zou blijken om hieraan 
veranderingen aan te brengen, neem dan contact op met een erkend servicecenter of een 
vergelijkbare vakman. 

Probeer niet om zelf deze afregelingen uit te voeren. 

10.2.3 GELUIDSDEMPER 

Wanneer het nodig zou zijn om hier aanpassingen aan uit te voeren of hem te vervangen, 
neem dan contact op met een erkend servicecenter of een gelijkaardige vakman. 

10.3 Hoe een blokkage oplossen (Fig. 9) 
Schakel de machine uit en wacht tot de motor volledig tot stilstand is gekomen. 
Verwijder de aanzuigpijp van de behuizing. 
Gebruik gereedschap (een tang) om de voorwerpen te verwijderen die de hakselbladen van 
de ventilator blokkeren. 

11 PROBLEEMOPLOSSING 

11.1 Verlies van kracht of plots stilvallen van de motor 
▪ Controleer of de benzinetank leeg is. Tank benzine bij wanneer hij leeg is. 
▪ Het mengsel bereikt de carburator niet. Reinig het benzinefilter in de benzinetank. (zie 

11.2) 
▪ Er bevindt zich water in het mengsel. Maak het gehele 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. 

11.2 Het benzinefilter reinigen (enkel door een vakman / zie 10.2) 
▪ 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. 
▪ 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. 
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12 OPSLAG 
▪ Verwijder de blaaspijp en de mond. 
▪ Maak de benzinetank leeg en reinig hem. 
▪ Laat de machine draaien tot de carburator leeg is. Dit voorkomt dat de membranen van de 

carburator aan elkaar gaan kleven. 
▪ Reinig het toestel grondig. 
▪ Bewaar de machine op een droge, hoge en afgesloten plek, buiten het bereik van 

kinderen en andere niet-bevoegde personen. 

13 TECHNISCHE GEGEVENS 
Max. luchtsnelheid 260 km/h 

Motorvermogen 0,8 kW 

Benzinetank 400 ml 

Benzinetype E10 

Mengverhouding benzine/olie 40:1 

Max. motortoerental 8300 tpm 

Gemiddeld luchtdebiet 11,6 m³/min 

Stofopvangzak 55 l 

Bougietype Champion 

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

Geluidsdrukniveau LpA 94 dB(A) 

Geluidsvermogenniveau LwA 109 dB(A) 

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

aw (Trilling):  Max. 2,1 m/s² K = 1,5 m/s² 
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15 GARANTIE 
▪ 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. 

16 MILIEU 
Wanneer uw machine na een lange gebruiksduur moet vervangen worden, werp ze dan niet 
bij het huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke manier. 
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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17 CONFORMITEITSVERKLARING 

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

Product: Benzine bladblazer/-zuiger  
Handelsmerk: POWERplus 
Model: POWPG60140 

voldoet aan de Essentiële Eisen en andere van toepassing zijnde voorschriften van de 
Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van de geharmoniseerde Europese 
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  107dB(A) 
  Guaranteed  109dB(A) 

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

EN 15503: 2009 – A2 
EN ISO 14982: 2009 

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

Ondergetekende handelt in opdracht van het bedrijfsmanagement, 

 
Philippe Vankerkhove 
Regelgevings- en compliancemanager 
22/02/2019, Lier - Belgium 


