
Elektrische onkruidveger 

Art. Nr. 27328 

 
Algemene veiligheidsinstructies 

1. Het apparaat is geschikt om onkruid enmos uit vlakke voegen, bestrating of gleuven van de stoeprand te verwijderen. 

Elk ander gebruik dat in deze handleiding niet expliciet wordt toegestaan, kan leiden tot schade aan het apparaat en 

een ernstig risico voor de gebruiker. De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of schade bij 

andere mensen of de eigendom ervan. 

2. Dit toestel mag worden gebruikt door personen met fysieke, zintuiglijke of psychische beperkingen of met een gebrek 

aan ervaring of kennis, mits zij daarbij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het apparaat 

en de gevaren begrijpen die van het apparaat uit kunnen gaan. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. 

3. Opgelet: zo vermijdt u ongevallen en verwondingen: 

 

3.1 Voorbereiding: 

• Sta nooit toe dat kinderen of andere personen, die de bedieningshandleiding niet kennen, het apparaat gebruiken. 

Lokale bepalingen kunnen de minimumleeftijd van de persoon, die met het apparaat werkt, vastleggen. 

• Zorg ervoor dat er geen andere personen of dieren in de buurt van het werkterrein zijn. Zorg ervoor dat niemand het 

apparaat of het snoer aanraakt. Let vooral op met kinderen. 

• Draag bij het werk steeds geschikte werkkleding en beschermende uitrusting: 

‒ Draag een veiligheidsbril. Bij nietnaleving kunnen verwondingen aan de ogen door weggeslingerde onderdelen 

ontstaan. 

‒ Draag bij het werk een gehoorbescherming. 

‒ Draag laarzen of schoenen met antislipzool en een robuuste lange broek en ook werkhandschoenen. Gebruik het 

apparaat niet als u blootsvoets stapt of open sandalen draagt. 

• Werk niet met een beschadigd, onvolledig of zonder de toestemming van de fabrikant omgebouwd apparaat. Gebruik 

het apparaat nooit als de veiligheidsuitrusting defect is. Controleer vóór het gebruik de veiligheidstoestand van het 

apparaat, in het bijzonder de aansluiting op het stroomnet, de schakelaar en de bescherming. 

• Stel nooit beveiligingen buiten werking. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat de veiligheid van het apparaat 

gehandhaafd blijft. 

 

3.2 Gebruik: 

• Zorg voor een stabiele houding tijdens het werken. Wees bij het werken op aflopende hellingen extra voorzichtig. 

Daardoor kunt u het apparaat in onverwachte situaties beter controleren. 

• Werk niet met het apparaat als u moe bent of na het innemen van alcohol f medicijnen. Las altijd tijdig een 

werkpauze in. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen 

leiden. • Werk niet met het apparaat als het regent, bij slechte weersomstandigheden of in een vochtige omgeving. Werk 

uitsluitend bij een goede verlichting. Zo vermijdt u ongevallen 

• Houd de borstel weg van alle lichaamsdelen, vooral handen en voeten, als u de motor inschakelt en als 

de motor draait. 

• Start het apparaat niet als het omgedraaid is of zich niet in de werkpositie bevindt. 

• Schakel de motor uit en trek de stekker uit indien: 

‒ u het apparaat niet gebruikt, 

Lees voor de inbedrijfstelling deze bedieningshandleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding 

goed en geef deze door aan de volgende gebruiker van deze soldeerbout, zodat iedere gebruiker te 

allen tijde kan beschikken over de informatie. 

 



‒ u het onbewaakt laat liggen/staan, 

‒ u het reinigt, onderhoudt of vóór controles, 

‒ u het van de ene naar de andere plaats transporteert, 

‒ de stroom- of verlengkabel beschadigd is, 

‒ u de werkborstel verwijdert of vervangt. 

• Probeer nooit de borstel met de hand te stoppen. Wacht steeds tot ze vanzelf stopt. 

• Gebruik het apparaat niet om onkruid of mos te verwijderen dat zich niet op de grond bevindt, bijv. mos dat op de 

muur, rotsen enz. groeit. 

• Controleer de borstel voor het gebruik ervan. Gebruik geen beschadigde borstels. Vervang een beschadigde of 

versleten borstel. 

• De borstel mag niet op apparaten worden gemonteerd, waarvan het toerental boven het maximaal toegelaten 

borsteltoerental ligt. 

• Steek met een draaiende motor geen grindwegen of grindpaden over. Grind kan omhoog geslingerd worden en tot 

verwondingen leiden. 

• Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandbare vloeistoffen of gassen. Bij onoplettendheid bestaat er 

brand-en/of explosiegevaar. 

• Bewaar het apparaat op een droge plaats en buiten het bereik van kinderen. 

 

4. Opgelet! Zo vermijdt u schade aan het apparaat en eventueel daaruit voortvloeiende lichamelijke letsels: 

• Let erop dat de luchtgaten niet verstopt zijn. 

• Gebruik uitsluitend vervangstukken onderdelen, die door de producent worden geleverd en aanbevolen. 

• Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Al de handelingen, die in deze handleiding niet worden vernoemd, mogen 

enkel door een door ons aangewezen klantendienst worden uitgevoerd. 

• Behandel uw apparaat met zorg. Houd werktuigen netjes om beter en veiliger te kunnen werken. Volg de 

onderhoudsvoorschriften op. 

• Overbelast uw apparaat niet. Werk uitsluitend in het aangegeven prestatiebereik. Gebruik geen machines met een 

zwakke capaciteit voor zware werkzaamheden. Gebruik uw apparaat niet voor doeleinden, waarvoor het niet bestemd 

is. • Voer telkens vóór gebruik een visuele controle van het apparaat door. Gebruik het apparaat niet als er 

veiligheidsmechanismen, onderdelen van de snijdinrichting of bouten ontbreken, versleten of beschadigd zijn. 

 

5. Elektrische veiligheid: 

• Ga met een ingeschakeld apparaat nooit over het verlengsnoer. Breng het verlengsnoer in principe achter de 

gebruiker. Wordt de leiding gedurende het gebruik beschadigd, scheidt u deze onmiddellijk van het net. DE LEIDING 

NIET AANRAKEN, ALVORENS DEZE VAN HET NET GESCHEIDEN IS. Gevaar voor een elektrische schok. 

• Controleer telkens vóór gebruik het netaansluitingssnoer en de verlengkabel op beschadigingen en veroudering. 

Gebruik het apparaat niet als de kabel beschadigd of versleten is. Beschadigde netaansluitingssnoeren verhogen het 

risico op een elektrische schok. 

• Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd wordt, moet het vervangen worden door een speciaal netsnoer, dat via 

de fabrikant of via zijn klantenserviceafdeling verkrijgbaar is. 

• Let er op, dat de netspanning met de gegevens op het typelabel overeenkomt. 

• Sluit het apparaat, als het mogelijk is, enkel aan op een lekstroomschakelaar met een afslagstroom van maximal 30 

mA. 

• Bescherm het apparaat tegen vocht. Het apparaat mag noch vochtig zijn noch in een vochtige omgeving worden 

gebruikt. Het binnendringen van water in het apparaat verhoogt het risico op een elektrische schok. 

• Vermijdt lichaamskontakt met geaarde voorwerpen (bijv. metalen omheiningen, metalen palen). Er bestaat een 

verhoogd risico door een elektrische schok als uw lichaam geaard is. 



• Gebruik enkel stroomkabels, die maximal 75 m lang zijn en voor gebruik buitenshuis geschikt zijn. De doorsnede van 

de geslagen leider van de stroomkabel moet minstens 2,5 mm2 bedragen. Rol een kabelhaspel voor gebruik steeds 

volledig af. Kontroleer de kabel op beschadigingen. 

• Gebruik voor het aanbrengen van de verlengkabel de daarvoor bedoelde haak. 

• Laat een beschadigde stroomkabel door ons servicecenter of door een gelijkwaardig gekwalificeerde person 

vervangen om gevaren te vermijden. 

• Draag het apparaat niet aan dekabel. Gebruik de kabel niet om de stekker uit het stopcontact te trekken. Bescherm 

de kabel tegen hitte, olie en scherpe kanten. Het netaansluitingssnoer zou beschadigd kunnen worden. 

 

Symbolen op het apparaat 

 

   

   

   

   

   

 

Technische gegevens 

Netspanning: 230 V~, 50 Hz 

Prestatievermogen: 400 W 

Beschermingsniveau: II 

Toeren bij niet-belasting: 2800 min-1 

Max. borsteltoerental: 4500 min-1 

Akoestisch niveau (LWA) gegarandeerd: 92 dB(A) 

 

Waarschuwing: 

Afhankelijk van de manier, waarop het elektrische gereedschap gebruikt wordt, kan de trilingemissiewaarde tijdens het 

effectieve gebruik van het elektrische gereedschap van de aangegeven waarde 

verschillen. 

Let op! 

Lees alvorens het apparaat te gebruiken aandachtig de gebruiksaanwijzing door. 

Gevaar voor verwondingen door weggeslingerde onderdelen! 

Omringende personen op een veilige afstand uit de gevarenzone houden. 

 

Let op! Stekker uittrekken! 

Voor reinigings- en onderhoudswerken en wanneer het aansluitsnoer beschadigd is. 

 

Gevaar door verwondingen door draaiend gereedschap!  

Houd handen en voeten op een veilige afstand. 

 

Draag een oog- en gehoorbescherming! 

Stel het apparaat niet bloot aan vocht. 

 

Aanduiding van het geluidsvolume LWA in dB 

 



De noodzaak bestaat, veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de operator vast te leggen, die op een inschatting van 

de blootstelling in de effectieve gebruiksomstandigheden gebaseerd zijn (hierbij moet er met alle aandelen van de 

bedrijfscyclus rekening gehouden worden, zo bijvoorbeeld met tijden, tijdens dewelke het elektrische gereedschap 

uitgeschakeld is, en tijden, tijdens dewelke het weliswaar ingeschakeld is, maar zonder belasting functioneert). 

 

Algemene beschrijving 

De afbeeldingen voor de bediening en het onderhoud vindt u op de zijde 1. 

 

Omvang van de levering 

Pak het apparaat uit en controleer, of de inhoud volledig is. 

De afbeeldingen vindt u op de voorste en achterste uitklapbare bladzijde. 

• Apparaat 

• Borstelkast met 3 bevestigingsschroeven 

• Hulphandgreep 

• 1 werkborstels 

• Geleidingsrol 

• Gebruiksaanwijzing 

 Overzicht 

1  Schakelaar “Aan/uit” 

2  veiligheidsschakelaar 

3  Trekontlasting 

4  Elektrisch snoer 

5  Hulphandgreep 

6  Schroefhuls voor de verstelling in de lengte 

7  Telescopische stang 

8  Motorkop 

9  Borstelkast 

10  Spatbescherming 

11  Geleidingsrol 

12  unststof borstel, smal 

 Montagehandleiding 

 

Borstelkast monteren: 

Plaats de borstelkast (9) op de motorkop (8) en bevestig deze met de bijgeleverde kruiskopschroeven. 

Borstel plaatsen/vervangen: 

1. Druk borstelhouder (13) in de richting van de motorkop (8) en plaats de gewenste borstel (12). 

2. Laat de borstelhouder (13) los, ze springt terug naar de uitgangspositie. 

3. Als u de borstel er wilt uit nemen, drukt u op de borstelhouder (13) en neemt er de borstel uit. 

Geleidingsrol monteren: 

Steek de geleidingsrol (11) op de motorkop (8). Er is slechts een positive mogelijk. 

Hulphandgreep monteren: 

1. Schroef de hulphandgreep (5) uiteen. 

2. Plaats de hulphandgreep over de bovenste telescopische stang (7). 

3. Druk de veiligheidsschakelaar naar rechts. Blijft op de veiligheidstoets drukken en druk dan op de aan/uit-schakelaar 

om het apparaat te starten. Terwijl het apparaat in werking is, moeten zowel de veiligheidsschakelaar en de 

aan/uit-schakelaar worden ingedrukt.  

 

Trek de stekker uit en wacht tot de borstel tot stilstand is gekomen vooraleer u werken aan het 

apparaat uitvoert. Er bestaat gevaar voor verwondingen. 



De telescooparm invoegen: 

L ijn de groef van de bovenarm en de verdikking van de onderarm op elkaar uit en druk om ze met elkaar verbinden. 

Draai de zwarte schroefaansluiting (6) vast na de handgreep naar de gewenste hoogte te hebben aangepast.  

 

 Bediening 

 

Trek de stekker uit en wacht tot de borstel tot stilstand is gekomen vooraleer u werken aan het apparaat uitvoert. Er 

bestaat gevaar voor verwondingen. 

Let op geluidsoverlast en plaatselijke voorschriften. 

 Aan- en uitschakelen 

1. Om te grote trekkracht te voorkomen, maakt u aan het einde van de verlengkabel een lus, die u door de opening van 

het bovenste handvat steekt en dan aan de trekontlasting (3) hangt. 

2. Sluit het apparaat aan op de netspanning. 

3. Druk de veiligheidsschakelaar naar rechts. Blijft op de veiligheidstoets drukken en druk dan op de aan/uit-schakelaar 

om het apparaat te starten. Terwijl het apparaat in werking is, moeten zowel de veiligheidsschakelaar en de 

aan/uit-schakelaar worden ingedrukt.  

 

  

 Instellingen op het apparaat 

 Hulphandgreep instellen: 

U kunt de hulphandgreep in de hoogte instellen. 

Maak de schroeven van de greep los (zie afbeelding ) en verstel de hulphandgreep (5) in de gewenste positie. 

Draai de schroeven van de greep opnieuw vast. 

Lengte instellen: 

De telescopische stang laat u toe het apparaat in te stellen rekening houdend met uw persoonlijke lengte. 

Maak de schroefhuls (6) los. Schuif de telescopische stang (7) in de gewenste lengte en schroef de schroefhuls 

opnieuw vast. 

 

Werkinstructies 

• Controleer de borstel voor het gebruik ervan. Gebruik geen beschadigde borstels. Vervang een beschadigde of 

versleten borstel. 

• Gebruik uitsluitend originele borstels. 

• Werk niet als het regent of de ondergrond nat is. Er bestaat het risico op een elektrische schok. 

• Werk op een helling steeds in dwarsrichting. 

Let op: letselgevaar! 

Controleer voor elk gebruik of het apparaat functioneert. Zorg ervoor dat de spanning van de 

elektrische aansluiting overeenstemt met het typeplaatje op het apparaat.  

Draag bij de werkzaamheden met het apparaat steeds een veiligheidsbril. 

 

Nadat het apparaat is uitgeschakeld, draait de borstel nog enkele seconden verder. Handen en 

voeten uit de buurt houden. 

De aan/uit schakelaar mag niet worden vastgezet. Is de schakelaar beschadigd, dan mag niet 

meer worden gewerkt met het apparaat. Risico op verwondingen als na het loslaten van de 

aan/uit schakelaar de motor niet wordt uitgeschakeld. 

wordt uitgeschakeld. 

 



• Ga met een ingeschakeld apparaat nooit over het verlengsnoer. Breng het verlengsnoer in principe achter de gebruiker. 

• Vermijd de aanraking van vaste hindernissen (stenen, muren, houten omheiningen enz.) zodat het apparaat niet wordt 

beschadigd. 

• Schakel het apparaat uit wanneer u pauzeert en voor het transport en wacht tot de borstel tot stilstand is gekomen. 

 

Werkzaamheden met het apparaat: 

  

• Beweeg het apparaat altijd in staptempo. 

• De symbolen  op de borstelkast tonen de middenpositie van de borstel. Ze helpen bij de oriëntatie tijdens het 

werk. 

• De pijl  op de borstelkast geeft de draairichting van de borstel weer.  

 

Reiniging en onderhoud 

  

Laat handelingen, die niet in deze handleiding worden beschreven, door een door ons aangewezen servicecenter 

uitvoeren. Gebruik enkel originele onderdelen en pas bij de montage op voor de draadafsnijder. 

Verwondinggevaar! 

 

Reinigen 

1. Spuit het apparaat niet met water af en reinig het niet onder stromend water. Er bestaat gevaar voor een 

elektrische schok en het apparaat zou beschadigd kunnen worden. 

2. Houd het apparaat steeds netjes. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen. 

3. Reinig het apparaat, de borstel en de spatbescherming met een zachte borstel of een doek na elk gebruik. 

4. Houd de verluchtingsspleten schoon.  

 

Onderhood 

1. Gebruik alleen reserve-onderdelen en accessoires die door de fabrikant zijn geleverd en aanbevolen. 

2. Kijk het apparaat voor elk gebruik visueel na. Gebruik het apparaat niet als veiligheidssystemen, schroeven of bouten 

ontbreken, versleten of beschadigd zijn. 

3. Controleer de borstel voor het gebruik ervan. Gebruik geen beschadigde borstels. Vervang een beschadigde of 

versleten borstel. 

 

 Bewaring 

1. Bewaar het apparaat op een droge en stofvrije plaats en buiten het bereik van kinderen. 

2. Bewaar het apparaat niet langdurig in direct zonlicht. Het apparaat zou beschadigd kunnen worden. 

3. Wikkel het apparaat niet in kunststofzakken, aangezien zich zo vocht en schimmel kunnen ontwikkelen. 

 

 

 

AFVALVERWIJDERING:  

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.  

Sleep bij het werk geenszins de borstel over tegels, hout, kunststof of andere vloerbekleding. U kunt 

anders krassen veroorzaken op het oppervlak of het beschadigen. Voor dergelijke schade zijn we niet 

aansprakelijk. 

 

Trek alvorens u aan het apparaat gaat werken de stekker uit het stopkontakt. 

 



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens 

milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische 

en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties 

voor de afvalverwijdering. 

  

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Duitsland 

 

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  

in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl 

 

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur. 

 

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in 

technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden. 
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