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BOSMAAIER 42,7 CC 
POWEG8010 

1 GEBRUIKSDOELEINDEN 
De bosmaaier is, afhankelijk van het gemonteerde snijgereedschap, bedoeld voor het maaien 
van gazons of weiden, voor het snoeien van struikgewas, heesters, struiken en zeer kleine 
bomen voor particulier gebruik. Het apparaat mag niet voor andere doeleinden worden 
gebruikt. Wanneer het apparaat voor een ander dan het beoogde doel wordt gebruikt of 
wanneer wijzigingen aan de machine worden verricht, kan de fabrikant niet meer aansprakelijk 
worden gesteld. Neem de veiligheidsrichtlijnen, de montage- en bedieningshandleiding 
alsmede de algemene voorschriften voor ongevalpreventie in acht. 

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 OVERZICHT VAN DE ONDERDELEN 
1. Spoel 
2. Metalen maaischijf 
3. Beschermkap  
4. Snelontgrendeling 
5. Aandrijfschacht 
6. Fietshandgreep 
7. Ontstekingsschakelaar 
8. Veiligheidsschakelaar 
9. Gashendel 
10. Riemoog 

11. Schouderriem 
12. Bougie 
13. Choke 
14. Geluidsdemper 
15. Benzinetank 
16. Benzinedop 
17. Luchtfilterdeksel 
18. Deksel van de tandwieloverbrenging 
19. Benzine voorpomp 

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 bosmaaier 
1 x dubbel draagharnas met 3-
puntsvergrendeling 
1 x spoel 
1 x stalen maaischijf 

1 x “fiets”-handgreep voor bediening met 
twee handen. 
1 x beschermkap 
1 x set montagegereedschap 
1 x mengfles 0,6 l 
 

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: 

 

Lees voor de ingebruikname 
de handleiding! 

 

Draag goede, stevige 
handschoenen! 

 

Gevaar voor lichamelijk letsel 
of materiële schade. 

 

Draag stevig schoeisel met 
anti-slipzool! 

 

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

 

De uitlaatgassen zijn giftig en 
hebben een verstikkend effect! 

 

Houd tijdens het gebruik een 
minimale afstand van 15 m 
aan tussen machine en 
derden!  

Draag een goedgekeurde 
gehoorbescherming en 
veiligheidsbril! 

 

Let op voor rondvliegende 
deeltjes! 

 

LET OP: Brandgevaar! 
Benzine- en dampen zijn licht 
ontvlambaar!  

5 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSREGELS VOOR BOSMAAIERS 
 VOLG ALLE WAARSCHUWINGEN en instructies betreffende het gebruik en de installatie 

van de messen. 
 HET MES KAN HEFTIG WEGSCHIETEN VAN MATERIAAL DAT HET NIET KAN 

SNIJDEN – Het wegschieten van het mes kan leiden tot amputatie van armen of benen. 
Hou personen en dieren op een afstand van 50 voet (15 meter) in alle richtingen. Als het 
mes tijdens het gebruik vreemde voorwerpen raakt zet dan de machine af en laat het mes 
tot stilstand komen. Controleer dan het mes op beschadigingen. Gooi het mes altijd weg 
als het gescheurd of verbogen is. 

 INSPECTEER UW TRIMMER EN HULPSTUKKEN VOOR IEDER GEBRUIK – Gebruik ze 
niet vóór dat alle onderdelen van het mes goed zijn gemonteerd. 

 MES DRAAIT DOOR ALS DE GASHENDEL WORDT LOSGELATEN – Een loszittend 
mes kan u of de omstaanders snijden. Zet altijd de motor af en wacht tot het 
doorslippende mes tot stilstand is gekomen vóór het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden aan het mes. 

 WAARSCHUWING: GEBRUIK GEEN ANDERE BENZINE dan deze aanbevolen in deze 
handleiding. Volg altijd de instructies in het “benzine en smering”-onderdeel van deze 
handleiding. Gebruik nooit benzine tot ze goed gemengd is met 2-takt motorolie anders 
zal dit leiden tot permanente motorbeschadiging en het vervallen van de fabrieksgarantie 

 ROOK NOOIT tijdens het bijtanken of het gebruik van het gereedschap. 
 GEBRUIK HET TOESTEL NIET ZONDER GELUIDSDEMPER en goed gemonteerd 

geluidsdemperscherm. 
 Laat uw handen of uw lichaam NIET IN CONTACT komen met een hete geluidsdemper of 

bougiekabel; RAAK deze ook NIET AAN. 
 GEBRUIK HET TOESTEL NIET IN VREEMDE LICHAAMSHOUDINGEN, uit balans, met 

volledig uitgestrekte armen of met één hand. Gebruik altijd beide handen tijdens het 
gebruik van het toestel met de handgrepen omvat door duim en vingers. 

 HEF DE SPOELKOP NIET boven het grondniveau uit tijdens het gebruik. Dit kan leiden 
tot verwonding van de gebruiker. 

 GEBRUIK HET TOESTEL NIET VOOR ANDERE DOELEN dan het trimmen van gras of 
tuin. 
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 GEBRUIK HET TOESTEL NIET GEDURENDE LANGERE TIJD. Rust regelmatig. 
WAARSCHUWING: VERWIJDER, VERANDER OF VOEG GEEN ONDERDELEN TOE 
AAN DIT PRODUCT. Dit kan leiden tot verwondingen en/of het toestel beschadigen en de 
fabrieksgarantie laten vervallen. 

 GEBRUIK DIT TOESTEL NIET ALS U ONDER INVLOED BENT VAN ALCOHOL OF 
MEDICIJNEN. 

 GEBRUIK HET TOESTEL NIET TOTDAT HET AFVALSCHERM EN/OF DE 
BESCHERMKAP IS GEMONTEERD EN ZICH IN GOEDE STAAT BEVINDT. 

 VOEG NIETS TOE, VERWIJDER NIETS EN VERANDER NIETS AAN DE 
ONDERDELEN VAN DIT PRODUCT. Dit zou kunnen leiden tot persoonlijk letsel en/of 
schade aan het toestel met verlies van de fabrieksgarantie. 

 Gebruik uw toestel NIET in de buurt of in de omgeving van brandbare vloeistoffen of 
gassen al dan niet binnenshuis of in de openlucht. Dit kan tot een explosie en/of brand 
leiden. 

 GEBRUIK GEEN ANDERE SNIJHULPSTUKKEN. Gebuik enkel onze vervangonderdelen 
en accessoires die ontworpen werden om de prestaties te verbeteren en de veiligheid van 
onze producten te maximaliseren. Als u dit niet doet dan kan dit leiden tot slechte 
prestaties en mogelijke verwondingen. Gebruik enkel de spoelkop die met dit product 
werd meegeleverd. Gebruik geen andere snijhulpstukken. Het gebruik van zulke 
hulpstukken vernietigt uw fabrieksgarantie en kan tot ernstige lichamelijke verwondingen 
leiden. 

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 ASSEMBLAGE 

7.1 Fietshandgreep 
 Maak de schroeven van de handgreep los en plaats de handgreep in de houder zoals 

getoond op de hoofdfiguur. 
 Draai de schroeven terug aan en controleer of ze goed vastzitten. 

Waarschuwing: Zorg ervoor dat de handgreep correct wordt gemonteerd en 
regelmatig wordt gecontroleerd. Onderdelen die niet goed werden 
gemonteerd vormen een gevaar voor verwondingen. 
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7.2 Montage van de beschermkap (Fig. 1) 
 Monteer de beschermkap zoals in Fig. 1 getoond wordt, let erop dat de bouten moeten 

vastgezet worden. 
 Fig. 1: 4 stuks 5x20mm-bouten (A), 4 stuks 5mm-ringen (B), vaste metalen plaat (C). 

Onderdeel C is reeds op de machine gemonteerd. 

7.3 Montage van de spoel (Fig. 2) 
 Monteer onderdeel (B) op de aandrijfas van onderdeel (C). 
 Schroef de spoel (A) op de aandrijfas en draai ze met de hand vast. 

7.4 Montage van de maaischijf (Fig. 3) 
 Monteer de bovenste flens (E) op de aandrijfas. 
 Draai de as van het mes totdat een van de openingen van de bovenste flens uitlijnt met de 

opening in de tandwielbehuizing (G). 
 Stop een vergrendelpen in de opening (G) zodat de as geblokkeerd wordt. Plaats het mes 

(D), de onderste flens (C) en de flensbehuizing (B) op de aandrijfas. Monteer de moer (A). 
Gebruik de dopsleutel uit de gereedschapsset. Hou de handgreep van de sleutel zo dicht 
als mogelijk tegen de mesbeschermkap. De moer wordt aangespannen wanneer de 
sleutel tegen de draairichting in wordt gedraaid (linkshandige schroefdraad). 

Aandacht! Draag tijdens het werken met het snijgereedschap altijd 
werkhandschoenen om snijwonden te vermijden. 

Aandacht! Gebruik enkel metalen snijmessen die niet beschadigd of 
verbogen zijn. 

Het mes kan verwijderd worden door de instructies in de omgekeerde 
volgorde uit te voeren. 

Aandacht! De boring van het snijmes moet exact overeenstemmen met de 
diameter van de draaischijf. 

7.5 De beschermkap aanbrengen (Fig. 4) 
 Monteer de snijdraadafsnijder (A) op de beschermkap (C) m.b.v. een ZT 3.5x12-schroef 

zoals getoond wordt.  
 Monteer het uitbreidingsstuk van de kap (B) op de onderkant van de kap. 

7.6 Het draagharnas aanpassen 
 Op de voorzijde bevindt zich een makkelijk bereikbare snelontgrendeling. 
 Trek de rode riem naar buiten. 
 De heupriem en één schouderriem zullen tegelijkertijd automatisch loskomen. 

8 BENZINE EN SMERING 

8.1 Benzine 
Gebruik loodvrije benzine gemengd met tweetaktmotorolie in een 40:1 verhouding. Dit 
garandeert optimale prestaties van het toestel. 

Opgelet! Gebruik nooit zuivere benzine in uw toestel. Dit kan de motor 
onherstelbaar beschadigen en de garantie van het product vernietigen. 
Gebruik nooit een benzinemengsel dat reeds langer dan 90 dagen werd 
bewaard. 
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Opgelet! Gebruik enkel hogekwaliteits tweetaktmotorolie gemengd met een 
verhouding van 40:1. Gebruik geen tweetaktolie met een aanbevolen 
mengverhouding van 100:1. In het geval van beschadiging veroorzaakt door 
onvoldoende smering is er geen aanspraak op de garantie mogelijk. 

8.1.1 Mengen van benzine en olie in een verhouding van 40:1 

Giet eerst olie in de benzinetank en voeg dan de benzine toe om ze met de olie te mengen. 
Schud de tank goed om een goede menging te bekomen. 

Opgelet! Onvoldoende smering vernietigt de aanspraak op de garantie. 
Benzine en olie moeten in een verhouding van 40:1 gemengd worden. 

9 GEBRUIK 

9.1 Gebruik van het toestel 

Opgelet! Gebruik het toestel niet zonder de beschermkap. Controleer altijd 
de staat waarin het toestel zich bevindt, vóór u het gebruikt. 

Controleer de veiligheid van het toestel vóór u het in gebruik neemt en let speciaal op het 
volgende: 
 De werking van de aan/uit knop 
 De gashendel en de vergrendeling ervan 
 De werking van de veiligheidsvoorzieningen 
 De stevigheid van het geheel, beschadigingen en versleten snijonderdelen 
 De handgrepen/handvaten – deze moeten proper en droog zijn 

9.2 Gebruik van de riem 
 Doe de meegeleverde draagriem om. 
 Start de motor, zet de gashendel op zijn laagste (traagste) stand en maak de haak van de 

draagriem vast aan het ophangoog van de machine. 
 Stel de lengte van de draagriem zó in dat het blad parallel met de grond komt te staan 

wanneer u de werkhouding aanneemt. Maak de losse einden van de draagriem vast om te 
voorkomen dat hij loskomt. Doe dit op een manier die geen gevaar kan opleveren. 

9.3 Starten van de motor (koude motor) 

Opgelet! Start de motor nooit in de buurt van de plaats waar u hebt 
bijgetankt. 

Belangrijk: Snij de snijdraad af op een lengte van 13 cm vóór u het toestel start om 
overbelasting van de motor tijdens het starten te voorkomen. 
 Plaats het toestel op een stevige en vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat de snijonderdelen 

niet in contact komen met andere voorwerpen of met de grond. 
 Zet de aan/uit schakelaar (7) in de “ON”-stand. 
 Duw 7 tot 10 keer op de voorpomp totdat de luchtbellen verdwenen zijn. 

 Schuif de chokehendel (13) naar de stand “ ” (dicht). 
 Trek een paar keer aan het startkoord om de motor te voorzien van een voldoende 

hoeveelheid benzine/lucht mengsel. Trek dan krachtig aan het startkoord. Herhaal dit 
totdat de motor start. 

 Laat de motor draaien tot hij warm genoeg is. 



 POWEG8010 NL 

Copyright © 2017 VARO P a g i n a  | 8 www.varo.com 

 Schuif de chokehendel naar de half open stand. 
 Geef volgas. 
 Laat de motor 10 seconden draaien om hem op te laten warmen. Druk kort op de 

gashendel (9), de motor gaat nu in stationair toerental. 

 Schuif de chokehendel (13) naar de stand “ ” (open). 
 Als de motor niet start, herhaal dan stappen 2-10. 

Opgelet! Wanneer de motor na twee pogingen nog niet is gestart, probeer 
hem dan te starten zonder choke. Als zelfs dat nog niet werkt dan is de 
motor “verzopen”. Volg de instructies in het deel “Onderhoud en reiniging” 
– “Motor start niet”. 

9.4 Starten van de motor (warme motor) 
Een warme motor moet zonder choke worden gestart. Start hem op dezelfde manier als een 
koude motor maar zet de choke voor het starten ongeveer half open. 

9.5 Uitzetten van de motor 
 Laat de gashendel (9) los. 
 Schakel de ontsteking uit door te duwen op de aan/uit controleknop (7). 

9.6 Controle van het stationair draaien 
Als de gashendel niet is ingedrukt dan mogen de snijonderdelen niet draaien wanneer de 
motor met stationair toerental draait. 
Opgelet! Nadat het toestel werd uitgeschakeld draaien de snijgereedschappen nog een paar 
seconden door.  

9.7 Algemene gebruiksinstructies 
 Hou tijdens het starten van de motor en het gebruik van het toestel de snijonderdelen uit 

de buurt van alle lichaamsdelen, in het bijzonder handen en benen. 
 Verwijder regelmatig het vuil van de beschermkap, de maaikop en het snijgereedschap. 

De motor moet hiervoor worden uitgezet. 

9.8 Werken met de snijdraad 

Opgelet! Gebruik enkel originele snijonderdelen. Het gebruik van metalen 
draaid i.p.v. plastic draad is verboden. 

Hou de maaikop altijd dicht bij de grond en beweeg het toestel langzaam heen en weer. Hou 
de maaikop niet onder een hoek en til hem niet op. 
 Snij lang gras in lagen, van boven naar onder. 
 Wanneer u rond bomen, afsluitingspalen of andere obstakels moet werken, beweeg het 

toestel dan langzaam rond deze voorwerpen en snij het gras met de puntjes van de draad. 
 Vermijd contact met harde voorwerpen (stenen, muren, houten afsluitingen, enz.). De 

draad kan hierdoorzeersnelverslijten. 

9.8.1 Spoeldraadverlenging 

Uw toestel is uitgerust met een automatisch tiksysteem met dubbele draad. Dit betekent dat 
beide draden worden verlengd wanneer u met de spoelkop op de grond tikt. Wanneer de 
draad in het begin langer is dan de opgegeven snijdiameter, dan zal het draadsnijmes de 
lengte van de draden automatisch aanpassen. Opgelet: Verwijder regelmatig het vuil van het 
draadsnijmes omdat anders het snijdend effect ervan beperkt zal zijn. 
In geval van verminderde snijprestaties: 
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Start de motor en hou het toestel boven het gras. Tik met de spoelkop tegen de grond. De 
draad moet automatisch langer worden. 
 Wanneer het niet mogelijk meer is om de draad te laten verlengen: 

  Schakel het toestel uit. 

  Breng de draadspoel op de juiste manier aan en trek goed aan de uiteinden van de draad. 
 Wanneer u de draaduiteinden niet ziet: 

  Vervang de draadspoel. 

9.9 Werken met de metalen maaischijf 
Opgelet! Draag tijdens het werken altijd de riem en geschikte werkkleding. Zorg ervoor dat de 
maaischijf correct werd gemonteerd. Beschadigde en stompe onderdelen moeten worden 
vervangen. Er is gevaar voor verwondingen. 
 Gebruik de maaischijf op vrije en vlakke ondergronden. Controleer grondig alle te 

bewerken plaatsen en verwijder alle vreemde voorwerpen. Vermijd contact met stenen, 
metaal of andere obstakels. De metalen maaischijf kan worden beschadigd en er is ook 
gevaar voor terugslag. 

 Hou tijdens het werken de maaischijf dicht boven de grond en beweeg het toestel zoals 
een normale zeis heen en weer. 

 Hou de maaischijf niet onder een hoek en til het niet op. 
 Gebruik het toestel niet voor het bijsnijden van heesters, struiken of ondergroei. 
 Controleer regelmatig de toestand van de maaischijf. Vervang beschadigde messen 

onmiddellijk. 

10 REINIGING EN ONDERHOUD 

OPGELET! Laat onderhouds- en herstelwerkzaamheden die niet in deze 
handleiding worden beschreven, uitvoeren door een professioneel 
servicecenter. Gebruik enkel originele vervangonderdelen. Alle 
onderhouds- en herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd met een 
uitgeschakelde motor en met losgekoppelde ontsteking. Gevaar voor 
verwondingen! Laat de motor afkoelen voor u er onderhouds- of 
reinigingswerkzaamheden aan uitvoert. Delen van de motor zijn heet. Er is 
gevaar voor brandwonden! 

 Dit gereedschap voldoet aan de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften. 
 Herstellingen, service en onderhoud mogen enkel worden uitgevoerd door erkende 

servicecentra/opgeleide technici. 
 Er mogen enkel originele vervangonderdelen worden gebruikt voor herstellingen, anders 

loopt de gebruiker gevaar voor verwondingen. 

10.1 Reiniging van het toestel 
Reinig en verzorg uw toestel regelmatig, zo zal het heel lang goede prestaties leveren. 
 Verwijder na elk gebruik het gras en bodemresten van het snijgereedschap. 
 Maakt het toestel met een zachte borstel of met een vod proper. 
 Het toestel mag niet bespoten worden met water noch erin worden ondergedompeld. 
 Gebruik geen detergenten of reinigingsmiddelen. Het toestel kan hierdoor beschadigd 

raken. Chemische stoffen zouden de plastic onderdelen van het toestel kunnen aantasten. 

10.2 Luchtfilter 
Het luchtfilter moet regelmatig gereinigd worden zodat stof en vuil verwijderd worden om 
volgende zaken te voorkomen: 
 Slechte werking van de carburator 
 Startproblemen 
 Verlaagd motorvermogen 
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 Onnodige slijtage van de motoronderdelen 
 Abnormaal benzineverbruik 
Het luchtfilter vervangen: 
 Verwijder het luchtfilterdeksel en verwijder het luchtfilter. 
 Was het in een proper en warm sopje. 
 Zorg dat het filter droog is vóór u het terugplaatst. 
 Een luchtfilter dat gedurende lange tijd in gebruik is, kan nooit meer volledig gereinigd 

worden. Daarom is het nodig om af en toe het luchtfilter te vervangen. 

Opgelet! Gebruik het toestel nooit zonder zijn luchtfilter. Het filter moet 
proper worden gehouden. Een beschadigd luchtfilter moet door een nieuw 
exemplaar worden vervangen. 

10.3 Vervanging/instelling van de bougie 

Opgelet! Versleten bougies of te grote afstanden tussen de elektroden 
verslechteren de prestaties van de motor. 

 Zet het toestel uit. 
 Haal de bougiekabel van de bougie. 
 Schroef de bougie met een bougiesleutel in tegenwijzerzin los. Gebruik geen ander 

gereedschap om beschadiging te voorkomen. 
 Gebruik een controlemal (beschikbaar in gespecialiseerde winkels) en controleer de 

afstand tussen de elektroden. De afstand moet 0,635 mm bedragen. 
 Corrigeer de afstand indien nodig door de gebogen ontstekingselektrode van de bougie 

voorzichtig te verbuigen. 
 Reinig de bougie met een draadborstel. 
 Plaats de gereinigde en afgeregelde bougie terug of vervang de beschadigde bougie door 

een nieuwe. 
 Sluit de bougiekabel terug aan. 

10.4 Afregeling van de carburator. 
De carburator werd reeds tijdens de productie afgeregeld voor optimale prestaties. Wanneer 
de carburator opnieuw moet afgeregeld worden, laat dit dan doen door een gespecialiseerd 
servicecenter. 
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11 PROBLEEMOPLOSSING 
PROBLEEM CONTROLEER TOESTAND OORZAAK OPLOSSING 

Motor is 
moeilijk of 

niet te 
starten  

 Benzine in 
de 
carburator? 

 Geen 
benzine in 
de 
carburator 

 Benzinefilter 
verstopt 

 Benzineleidi
ng verstopt 

 Reinig of 
vervang  

 Reinig of 
vervang  

 Contacteer uw 
dealer 

 Benzine in 
de cilinder? 

 Geen 
benzine in 
de cilinder 

 Carburator  Contacteer uw 
dealer 

 Geluids-
demper 
nat door 
benzine 

 Benzinemen
gsel te rijk 

 Open de 
choke 

 Reinig of 
vervang het 
luchtfilter 

 Stel de 
carburator af 

 Vonk aan 
het einde 
van de 
bougiekabel
? 

 Geen vonk  Motorschake
laar uit  

 Elektrisch 
probleem 

 Veiligheids-
schakelaar  

 Zet de 
schakelaar 
aan 

 Contacteer uw 
dealer  

 Contacteer uw 
dealer  

 Vonk aan de 
bougie? 

 Geen vonk  Vonkopenin
g niet juist 

 Koolstof-
aanladingen 

 Verzopen 
met benzine 

 Bougie 
defect 

 Stel in op 0,65 
mm 

 Reinig of 
vervang  

 Reinig of 
vervang  

 Vervang de 
bougie  

Motor draait 
maar valt stil 
of kan niet 

op toerental 
komen 

 Luchtfilter  Luchtfilter 
vuil 

 Normale 
slijtage 

 Reinig of 
vervang  

 Benzinefilter  Benzine-
filter vuil 

 Vuildeeltjes 
in de 
benzine 

 Vervang 

 Benzinefilter  Benzine-
leiding 
verstopt 

 Vuildeeltjes 
in de 
benzine 

 Reinig of 
vervang  

 Bougie  Bougie 
vuil of 
versleten 

 Normale 
slijtage 

 Reinig en 
regel bij of 
vervang 

 Carburator  Foute 
afregeling 

 Overmatig 
vuil/afval 

 Rooster 
gebarsten 

 Trillingen  Regel bij 

 Koelsysteem   Langere tijd 
gebruikt in 
stoffige/vuile 
omstandighe
den 

 Reinig 

 Vonkenvang
er-rooster 

 Vervang 
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of geperfo-
reerd 

 Normale 
slijtage 

Motor start 
niet 

 N.v.t.  N.v.t.  Intern 
motorproble
em 

 Contacteer uw 
dealer 

12 TECHNISCHE GEGEVENS 
Model POWEG8010 

Motor Luchtgekoelde tweetaktmotor 

Cilinderinhoud  42,7 CC 

Vermogen  1,25 kW 

Inhoud benzinetank  950 ml 

Maaicirkel met snijdraad  430 mm 

Draaddiameter  2 mm 

Maaicirkel met snijmes  255 mm 

Toerental grastrimmer 8000 min-1 

Toerental bosmaaier 8500 min-1 

Bougie  BOSCH L7T 

13 GELUID 
Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3) 
Geluidsdrukniveau LpA 86 dB(A) 

GeluidsvermogenniveauLwA 110 dB(A) 

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

aw (Trilling):  7,5 m/s² K = 1,5 m/s² 

14 TRANSPORT 
 Zet bij transport van het toestel de motor af. 
 De bescherming dient tijdens het transport rond het mes bevestigd worden 
 Tijdens het transport in de wagen dient het toestel zo geplaatst te worden zodat er geen 

benzine kan uitlopen 
 Bij verzending van uw apparaat moet de benzinetank volledig leeggemaakt zijn. 
 Wanneer u uw apparaat na vervoer uit de wagen, … haalt zorg er dan voor dat de motor 

niet op de grond valt.  De brandstoftank kan hierdoorzwaarbeschadigdworden. 

15 OPSLAG 

Waarschuwing! Het niet opvolgen van de volgende instructies kan leiden 
tot afzettingen in de carburator en tot onherstelbare schade. 

 Voer alle aanbevelingen m.b.t. onderhoud uit zoals vermeld in het hoofdstuk “Onderhoud 
en zorg”. 

 Reinig de buitenkant van de motor, de asschacht, de beschermkap en het 
snijdraadgeheel. 

 Laat de benzine uit de tank lopen. 
 Start de motor na het aflaten van de benzine. 
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 Laat de motor stationair draaien tot hij stilvalt. Hierdoor blijft er geen benzine in de 
carburator achter. 

 Laat de motor afkoelen (gedurende ongeveer 5 minuten). 
 Verwijder de bougie met de bougiesleutel. 
 Giet een beetje 2-taktmotorolie in de verbrandingskamer. Trek een paar keer aan het 

startkoord zodat de olie zich kan verspreiden. Plaats de bougie terug. 
 Bewaar het toestel op een koele en droge plek, uit de buurt van vuurbronnen zoals 

oliebranders, waterverwarmers, enz. 

16 OPNIEUW IN GEBRUIK NEMEN 
 Verwijder de bougie en trek krachtig aan het startkoord om de olie uit de 

verbrandingskamer te verwijderen. 
 Reinig de bougie of vervang ze indien nodig. 
 Maak het toestel klaar om opnieuw te worden gebruikt en vul de tank met het juiste 

mengsel van benzine en olie (40:1). 

17 GARANTIE 
 Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een 

periode van 24 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. Dezelijstis 
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. 
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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. 

19 CONFORMITEITSVERKLARING 

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

Product:  Bosmaaier op benzine 
Handelsmerk: POWERplus 
Model:  POWEG8010 

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 Bijlage V LwA 106 dB(A)  /  110 dB(A) 

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

EN ISO 11806-1: 2011 
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 
Datum: 02/08/2016 


