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Lees voordat u dit apparaat gebruikt eerst aandachtig alle veiligheidsvoorschriften en instructies. 

Zorg dat u vóór gebruik deze handleiding helemaal hebt gelezen en bewaar deze goed, zodat u deze in de toekomst 
nog eens kunt nalezen.

FUNCTIONELE BESCHRIJVING

AFBEELDING A

1 Snelspanboorhouder                      13  Opzetstukkenhouder
2  Koppelinstelring             14  Multifunctioneel opzetstuk
3  Keuzeschakelaar boren/klopboren/schroeven    15  Driehoekig schuurblad
4  Versnellingskeuzeschakelaar             16  3 vellen schuurpapier
5  Vergrendelingshendel voor opzetstukken                17  Schraapmes
6  Motorunit                            18  Invalzaagblad
7  Richtingschakelaar                       19  Cirkelzaagblad
8  Aan-uitschakelaar                         20  Accu
9  Handvat                               21  Inbussleutel
10  Boorbitjes, 6 stuks    22  Oplader
11  Schroefbitjes 6 stuks, verlengstuk 50 mm
12  As

WAARSCHUWINGEN
WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidsvoorschriften en alle 
instructies. Het niet opvolgen van waarschuwingen en instructies 

kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.  In de 
waarschuwingen wordt met het begrip ‘machinegereedschap’ een 
(draadloos) elektrisch apparaat met accuaandrijving bedoeld.
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1) VEILIGE WERKOMGEVING
• Zorg voor een opgeruimde en goed verlichte werkomgeving.  
 Rommel en slechte verlichting kunnen leiden tot ongelukken.
• Werk niet met machinegereedschap bij mogelijk explosiegevaar,  
 zoals in omgevingen met ontvlambare vloeistoffen, gassen of  
 stof. Machinegereedschap veroorzaakt vonken die een  
 ontsteking kunnen veroorzaken in stof of rook.
• Houd kinderen en omstanders op afstand als u met  
 machinegereedschap werkt. Als u wordt afgeleid, kunt u de  
 controle over het gereedschap verliezen.

2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
• De stekker van machinegereedschap moet geschikt zijn voor  
 het stopcontact. Breng nooit wijzigingen aan de stekker aan. De  
 originele stekker en een geschikt stopcontact beperken het risico  
 op elektrische schokken.
• Gebruik machinegereedschap nooit in de regen of onder natte  
 omstandigheden. Binnendringend water vergroot de kans op  
 elektrische schokken.
• Voorkom oneigenlijk gebruik van het snoer. Houd het snoer uit  
 de buurt van warmtebronnen, olie, scherpe randen en bewegende  
 delen. Een beschadigd of in de knoop geraakt snoer vergroot het  
 risico op elektrische schokken.

3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
• Blijf alert als u met machinegereedschap werkt, houd uw 
 aandacht bij uw werk en gebruik uw verstand. Gebruik geen  
 machinegereedschap als u vermoeid bent of onder invloed  
 bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een klein moment van  
 onoplettendheid bij het gebruik van machinegereedschap kan  
 leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
• Zorg voor persoonlijke bescherming. Draag altijd een  
 veiligheidsbril. De juiste toepassing van beschermingsmiddelen 
 als een stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een helm en  
 gehoorbescherming beperkt de kans op persoonlijk letsel.
• Voorkom onbedoeld inschakelen. Zorg ervoor dat de schakelaar  
 in de UIT-stand staat voordat u de accu bevestigt of het  
 gereedschap oppakt. Het dragen van machinegereedschap  
 terwijl u een vinger op de schakelaar houdt, of het in werking  
 stellen van machinegereedschap met de schakelaar in de AAN- 
 stand kan leiden tot ongelukken.
• Verwijder eventuele ring- of steeksleutels voordat u  
 machinegereedschap inschakelt. Een ring- of steeksleutel die  
 zich aan een draaiend deel van machinegereedschap bevindt  
 kan leiden tot persoonlijk letsel.
• Werk niet boven uw macht. Zorg altijd dat u stevig staat en in balans  
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 bent. Hierdoor hebt u een beter controle over het gereedschap in  
 onverwachte situaties.
• Draag geschikte kleding. Draag geen losse kledingstukken of  
 sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt  
 van bewegende delen. Losse kledingstukken, sieraden en lang  
 haar kunnen verstrikt raken in bewegende delen.

4) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN MACHINEGEREEDSCHAP
• Forceer machinegereedschap nooit. Gebruik het juiste  
 gereedschap voor uw toepassing. Het juiste gereedschap geeft  
 een beter en veiliger resultaat als het voor de juiste doeleinden  
 wordt gebruikt.
• Gebruik machinegereedschap niet als u het niet met de  
 schakelaar kunt in- en uitschakelen. Machinegereedschap dat  
 niet met de aan-uitschakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk  
 en moet worden gepareerd door een erkend servicemonteur.
• Verwijder de accu van het apparaat voordat u wijzigingen  
 aanbrengt, accessoires vervangt of het gereedschap opbergt.  
 Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen beperken het  
 risico op het onbedoeld inschakelen van het gereedschap.
• Dit apparaat mag ook worden gebruikt door kinderen van 8  
 jaar en ouder en door personen met lichamelijke, zintuiglijke of  
 geestelijke beperkingen of met gebrek aan ervaring en kennis, op  
 voorwaarde dat zij worden begeleid of geïnstrueerd over het  
 veilige gebruik van het apparaat en op de hoogte zijn van de  
 risico’s ervan. Dit apparaat is geen kinderspeelgoed. Reiniging  
 of onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij zij 
 ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht op hen wordt gehouden.
• Onderhoud van machinegereedschap. Controleer het  
 gereedschap op onjuiste uitlijning of blokkering van bewegende  
 delen, defecte onderdelen en andere omstandigheden die van  
 invloed kunnen zijn op de werking van het gereedschap.  
 Beschadigd machinegereedschap moet vóór gebruik worden  
 gerepareerd door een erkend servicemonteur.
• Houd snijwerktuigen scherp en schoon. Goed onderhouden  
 snijwerktuigen met scherpe snijranden blokkeren minder snel en  
 zijn gemakkelijker te hanteren.
• Gebruik machinegereedschap, accessoires, bitjes enz. 
 volgens deze instructies en houd daarbij rekening met de 
 werkomstandigheden en het werk dat moet worden uitgevoerd. 
 Gebruik van machinegereedschap voor andere doeleinden dan 
 waarvoor het is ontworpen kan leiden tot gevaarlijke situaties.
• Laad het apparaat uitsluitend op met de oplader die hiervoor door  
 de fabrikant wordt aangegeven. Door een oplader die geschikt is  
 voor een bepaald type accu te gebruiken voor een ander type  
 accu kan brand ontstaan.
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• Gebruik machinegereedschap uitsluitend met de daarvoor  
 bestemde accu. Gebruik van andere accu’s leidt tot risico op  
 letsel en brand.
• Wanneer de accu niet wordt gebruikt, mag hij niet in de buurt 
komen van andere metalen voorwerpen die de polen met elkaar 
zouden kunnen verbinden. Het veroorzaken van kortsluiting tussen 
de polen van de accu kan brandwonden of brand veroorzaken.
• Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken; raak deze 
vloeistof niet aan. Gebeurt dat toch, spoel dan af met water en 
raadpleeg een arts bij contact met de ogen. Vloeistof die uit de accu 
lekt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

5) REPARATIES
• Probeer zelf geen reparaties uit te voeren. Reparaties dienen  
 altijd te worden uitgevoerd door een erkend servicemonteur.
• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen. Hierdoor blijft  
 de veiligheid van het apparaat gewaarborgd.
Ondanks het feit dat het apparaat is gecontroleerd, is de gebruiker 
volledig verantwoordelijk voor het gebruik en de gevolgen daarvan.

OPLADEN, BEVESTIGEN EN VERWIJDEREN VAN DE ACCU
OPLADEN VAN DE ACCU
Opladers kunnen de accu opladen in 3 tot 5 uur, afhankelijk van de 
accu die wordt opgeladen.
 1. Steek de stekker van de oplader in het juiste stopcontact  
  voordat u de accu op de oplader plaatst.
 2. Plaats de accu op de oplader zoals aangegeven op afbeelding B
 3. Een brandend rood ledl-ampje geeft aan dat de accu wordt  
  opgeladen.
 4. Het groene lampje geeft aan dat de accu vol is. De accu is  
  volledig opgeladen en kan nu worden gebruikt of op de 
  acculader blijven.

Laad een lege accu zo snel mogelijk na gebruik weer op, omdat 
anders de levensduur afneemt. De accu gaat het langst mee als 
hij niet volledig wordt opgeladen. Accu’s kunnen het beste na elk 
gebruik worden bijgeladen.

ACCU IN DE OPLADER LATEN
De oplader en de accu kunnen aan elkaar gekoppeld blijven terwijl 
het groene ledlampje voor onbepaalde tijd brandt. De oplader houdt 
de accu nieuw en volledig opgeladen.
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ACCU BEVESTIGEN OP EN VERWIJDEREN VAN DE BODY
Bij het bevestigen en verwijderen van de accu moet de 
richtingschakelaar zich altijd in de middelste positie bevinden.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de richtingschakelaar in de 
middelste positie is vergrendeld om te voorkomen dat de schakelaar 
verschuift voordat de accu wordt verwijderd of bevestigd.

ACCU BEVESTIGEN: Bevestig de accu met een hoorbare klik op 
de body (afbeelding C). De accu moet goed vast en volledig op zijn 
plaats zitten.
ACCU VERWIJDEREN: Druk de accu-ontgrendelingsknop in zoals 
aangegeven op afbeelding B en verwijder de accu van de body.

BODY GEBRUIKEN

OPZETSTUKKEN BEVESTIGEN
Houd de onderkant van het opzetstuk recht voor de body en druk het aan totdat u een klik hoort.
OPZETSTUKKEN VERWIJDEREN
Druk de vergrendelingshendel voor opzetstukken omhoog of omlaag: nu zit het opzetstuk los en kan het naar voren 
worden geschoven.

AAN-UITSCHAKELAAR/RICHTINGSCHAKELAAR 
• Schakel de body AAN en UIT door de knop in te drukken en los te laten. Hoe verder de knop wordt ingedrukt,  
 des te hoger de omwentelingssnelheid. De richtingschakelaar wordt gebruikt om te bepalen in welke richting  
 de boorhouder draait: naar voren om schroeven in te draaien, naar achteren om schroeven uit te draaien. Deze  
 schakelaar bevindt zich boven de aan-uitschakelaar. Als de schakelaar naar voren of naar achteren wordt  
 gedrukt, wijzigt de draairichting van het opzetstuk.
• Voor voorwaarts draaien laat u de aan-uitschakelaar los en drukt u vervolgens de regelknop voor voor- of  
 achteruit in naar links (gezien vanaf de achterzijde). Voor achterwaarts draaien drukt u de regelknop voor voor-  
 of achteruit in naar rechts. Zet de schakelaar na werkzaamheden in de achterwaartse stand steeds terug in de  
 voorwaartse positie. 
LET OP: Om de positie van de regelknop te kunnen wijzigen, moet u de aan-uitschakelaar loslaten.

AFBEELDING B

AFBEELDING C
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MOTORUNIT MET BOOROPZETSTUK
Opzetstukken verwisselen

Zorg ervoor dat het apparaat niet kan worden ingeschakeld 
(schuif de richtingschakelaar in de middelste positie). Als 
het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld, kan dat  

    leiden tot letsel. 
1. Draai de snelspanboorhouder tegen de klok in totdat de opening van de boorhouder zo groot is dat het 
 opzetstuk erin past
2. Steek het opzetstuk zo ver mogelijk in de snelspanboorhouder.
3. Draai de snelspanboorhouder met de klok mee om het opzetstuk vast te zetten.
4. Om het opzetstuk te verwijderen, draait u de snelspanboorhouder weer tegen de klok in totdat u het eruit kunt halen.

Functie kiezen
1. Schuif met de keuzeschakelaar boren/klopboren/schroeven de gewenste functie naar het witte indicatiestreepje:
 a) boren: voor het boren van gaten in hout, metaal, kunststof, gipsplaat, aardewerk en soortgelijke materialen.
 b) klopboren: voor het boren van gaten in beton, baksteen, tegels en soortgelijke harde materialen die niet  
  versplinteren (NIET geschikt voor aardewerk of natuursteen) en voor het vastschroeven van speciale  
  betonschroeven.
 c) schroeven: voor het bevestigen van diverse soorten schroeven en andere verbindingen.

Snelheid kiezen
1. Schakel het apparaat uit voordat u wisselt van snelheid.
2. Wacht tot het apparaat stilstaat.
3. Schuif de versnellingskeuzeschakelaar in de gewenste positie. 
 1-lage snelheid
 2-hoge snelheid

Draairichting instellen
De draairichting van het apparaat kan worden gewijzigd met de richtingschakelaar.
1. Wacht tot het apparaat stilstaat.
2. Schuif de richtingschakelaar in de gewenste positie: Draairichting met de klok mee: —> boren en schroeven  
 indraaien. Draairichting tegen de klok in: <— schroeven uitdraaien.
3. Als u de richtingschakelaar in de middelste positie zet, is het apparaat beveiligd tegen inschakelen. De draairichting  
 kan alleen worden gewijzigd als het apparaat stilstaat.

Motorunit met multifunctioneel opzetstuk
Opzetstukken verwisselen

Zorg ervoor dat het apparaat niet kan worden ingeschakeld 
(schuif de richtingschakelaar in de middelste positie).
1. Kies de juiste hoek voor uw toepassing.
2. Plaats de gaten in het hulpstuk boven de paspennen op de aandrijfas van het hulpstuk van de multifunctionele kop.
3. Het hulpstuk moet volledig aansluiten op de voorzijde van de aandrijfas van het hulpstuk.
4. Plaats de bevestigingsmoer van het hulpstuk recht voor het binnenste gat van de aandrijfas van het hulpstuk.  
 Let op: De platte kant van de bevestigingsmoer van het hulpstuk moet naar het hulpstuk wijzen.
5. Steek de vergrendelingsbout door de bevestigingsmoer van het opzetstuk in de aandrijfas van het opzetstuk en  
 draai met de hand aan.
6. Draai de vergrendelingsbout vervolgens met de klok mee vast met de inbussleutel. Draai de bout niet te strak aan.

Schuurpapier bevestigen/verwijderen
Het driehoekige schuurblad is voorzien van klittenband, zodat het schuurpapier snel kan worden bevestigd.                                                                                  
1. Schuurpapier bevestigen: druk het schuurpapier gelijkmatig tegen het driehoekige schuurblad. De gaten in het  
 schuurpapier moeten zich boven de openingen in het schuurblad bevinden.
2. Schuurpapier verwijderen: trek het schuurpapier van het schuurblad af.
 Let op: Draag als u met het apparaat werkt altijd geschikte kleding en de juiste beschermingsuitrusting. Controleer  
 vóór elk gebruik of het apparaat op de juiste wijze functioneert. Persoonlijke veiligheidsuitrusting en een volledig  
 functionele toepassing beperken het risico op letsel en ongelukken.

Zagen
Draag een veiligheidsbril.                                                                
Gebruik uitsluitend onbeschadigde zaagbladen in perfecte toestand. Zorg ervoor dat u stevig staat. Houd het apparaat 
goed met beide handen vast en houd het van u af.
Controleer het materiaal voordat u begint met zagen op niet-zichtbare onbedoelde voorwerpen zoals spijkers, schroeven 
enz. en verwijder ze. Zagen met een invalzaag kan alleen in zacht materiaal zoals hout of gipsplaat.                                                                                    
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Zaagblad kiezen                                                                                                            
Houtzaagblad voor hout, kunststof, gipsplaat
Metaal zaagblad voor metalen profielen, buizen en plaatmateriaal
Invalzaagblad voor zachte materialen zoals hout en gipsplaat
Cirkelzaagblad voor grotere klussen en meerdere toepassingsmogelijkheden voor zachte materialen zoals hout, 
kunststof en gipsplaat

Schuren                                                                                                     
Maak het schuurblad schoon voordat u een vel schuurpapier bevestigt. Beweeg het apparaat nadat het is ingeschakeld 
over het materiaal dat u wilt schuren. Werk voor het beste resultaat uitsluitend met schuurpapier in perfecte toestand. 
Oefen lichte en gelijkmatige druk uit tijdens het schuren. Hiermee beschermt u zowel het apparaat als het schuurpapier. 
Gebruik voor het schuren van verschillende materialen (bijvoorbeeld eerst metaal en dan hout) niet hetzelfde 
schuurpapier.                                                                    

Schuurpapier kiezen                                                                   
Korrelgrootte per toepassing
80 voor voorschuren van ruwe houten oppervlakken
120 voor gewoon schuren
180 voor fijn schuren van gegronde of geverfde oppervlakken

Schrapen                                                                                            
Gebruik voor schrapen een hoge oscillatiewaarde.
Houd het apparaat in een zodanige hoek dat u de ondergrond niet beschadigt.

OPPOMPEN
 

ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN
1. Bevestiging van de pomp
2. Luchtslang
3. Universele ventielnippel
4. Drukmeter
5. Opbergvak voor hulpstukken 

GEBRUIK
• Om het apparaat aan te zetten, drukt u op de aan-uitschakelaar op de body. De pompsnelheid is afhankelijk van  
 hoe ver u de schakelaar indrukt.
• Zet het apparaat uit door de aan-uitschakelaar los te laten.
 LET OP: Dit hulpstuk werkt alleen in voorwaartse richting; de richtingschakelaar van de body werkt in dit geval niet.

VENTIELNIPPEL
•  Zet de hendel (A1) van de ventielnippel rechtop.
•   Druk de ventielnippel over de schroefdraad van het ventiel of over een van de meegeleverde opzetstukjes, zoals 

aangegeven op afbeelding E.

AFBEELDING E

AFBEELDING D
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• Zodra het ventiel zich volledig in de nippel bevindt, zet u het vast door de hendel omlaag te drukken.
• Om de nippel van het ventiel of de opzetstukjes los te maken, zet u de hendel rechtop en verwijdert u de nippel van  
 het ventiel. Gebruik de pomp uitsluitend met de meegeleverde opzetstukjes.
• De hendel van de universele ventielnippel moet altijd stevig ingedrukt zijn voordat u de pomp inschakelt. 
LET OP: Veel opblaasbare voorwerpen, maar vooral luchtbedden, zijn aan de binnenzijde voorzien van klep die 
voorkomt dat de lucht tijdens het oppompen kan ontsnappen. Het luchtbed kan dan alleen worden opgepompt als deze 
klep door de nippel wordt geopend. Druk de nippel stevig op het ventiel zodat de klep wordt opengeduwd.

SLANG EN DRUKMETER
LET OP:  Til de pomp nooit op aan de slang. 
• De drukmeter aan de slang geeft de druk weer in zowel psi (pounds per square inch) als in bar.
• Bij het oppompen van banden wordt geadviseerd om de drukmeting te controleren met een aparte bandenmeter.
• Schakel de pomp bij het aflezen van de meter UIT voor een nauwkeuriger meetresultaat.

WAARSCHUWING: Laat de pomp niet onbewaakt aanstaan. 
Banden of andere voorwerpen kunnen hierdoor klappen.

      JIG SAW(Figure F)
1. Decoupeerzaagkop
2. Zaagbladklem
3. Zool
                               

Zaagblad bevestigen en verwijderen (afbeelding G)
• Vergrendel het gereedschap door de richtingschakelaar in de middelste positie te schuiven.
• Druk om een zaagblad te installeren de hendel (6) omlaag en houd hem in ingedrukt.
• Schuif het zaagblad zoals aangegeven in de zaagbladklem (2). De tanden moeten daarbij naar voren wijzen.
• Laat de hendel los.
• Druk om het zaagblad te verwijderen de hendel (6) omlaag en haal het zaagblad uit de houder.

Zagen
• Gebruik altijd het juiste zaagblad voor het materiaal en de gewenste snede van het object dat u wilt zagen. 
• Boor indien nodig een gat aan het begin van de snede.

Bij zagen in hout is het niet nodig om een begingat te boren:
• Geef met een potlood het gewenste beginpunt aan.
• Kantel het gereedschap naar voren en plaats de afgeronde voorzijde van de zool van de decoupeerzaag op het  
 materiaal dat u wilt zagen.
• Schakel het apparaat in en steek het zaagblad bij het gewenste beginpunt langzaam in het materiaal.

Plaatmetaal zagen:
• Klem een stuk triplex of zacht hout aan de achterzijde van het materiaal en zaag door beide materialen heen. Zo  
 krijgt u een strakke snede.
• Steek het zaagblad voorzichtig in het materiaal. Zagen in plaatmetaal duurt doorgaans langer dan zagen in dikker hout.
• Smeer voordat u begint met zagen een dun laagje olie langs de zaaglijn.

AFBEELDING F

AFBEELDING G
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• Schakel het apparaat in en houd het boven het materiaal, zodat het zaagblad zich exact boven het beginpunt  
 bevindt. Laat de achterzijde van de zool van de decoupeerzaag in de richting van het materiaal zakken,  
 waarbij u stevige kantelende druk op de zool uitoefent. Steek het zaagblad in het materiaal terwijl de zool van de  
 decoupeerzaag zich plat op het materiaal bevindt.
Laminaat zagen:
• Zaag dun laminaat met de achterzijde naar boven: het materiaal versplintert sneller aan de zijde die wijst naar de  
 zool van de decoupeerzaag.
• Klem voor een strakke snede een stuk triplex/multiplex of hardboard aan beide zijden van het laminaat en zaag  
 door deze ‘sandwich’ heen.

TUINSET (HEGGENSCHAAR EN GRASSCHAAR)
     

FUNCTIONELE BESCHRIJVING (figuur H)
1. Hulpstuk grasschaar/heggenschaar
2. Grasschaarblad
3. Heggenschaarblad
4. Ontgrendelingsknop hulpstuk
5. Ontgrendelingsknop
      

                                          
MONTAGE

GEVAARLIJK: RAAK HET SNIJBLAD NIET MET DE HANDEN AAN. 
Contact met het snijblad veroorzaakt ernstig persoonlijk letsel.

WAARSCHUWING: Om de kans op letsel te beperken, schakelt u het 
apparaat uit en verwijdert u de accu voordat u aanpassingen doet of 
opzetstukken aanbrengt of verwijdert.

KOP VAN DE HEGGENSCHAAR/GRASSCHAAR BEVESTIGEN
1. Zorg ervoor dat de richtingschakelaar in de voorwaartse positie staat.
2. Plaats de kop in de hoofdunit (klikgeluid).
HULPSTUKKEN BEVESTIGEN (HEGGENSCHAAR EN GRASSCHAAR)
•  Om de heggenschaar/grasschaar te bevestigen, schuift u de achterzijde van het hulpstuk in de kop en drukt u het 

aan (klikgeluid).
HULPSTUKKEN VERWIJDEREN (HEGGENSCHAAR EN GRASSCHAAR)
•  Druk de knoppen aan beide zijden van de heggenschaar/grasschaar in en schuif het hulpstuk voorwaarts van de 

kop af.

GEVAARLIJK: RAAK HET SNIJBLAD NIET MET DE HANDEN AAN. Contact 
met het snijblad veroorzaakt ernstig persoonlijk letsel.

WAARSCHUWING: Kans op elektrische schokken. Dit product mag in geen 
enkel geval in de nabijheid van water worden gebruikt.

WAARSCHUWING: Om de kans op letsel te beperken, schakelt u het apparaat 
uit en verwijdert u de accu voordat u aanpassingen doet of opzetstukken 
aanbrengt of verwijdert.

WAARSCHUWING: Probeer de schakelaar nooit te vergrendelen als het 
apparaat is ingeschakeld.

AFBEELDING H
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LET OP: Laat het gereedschap in zijn eigen tempo werken. Belast het niet te 
zwaar.

LET OP: De bladen bewegen nog even door nadat het apparaat is 
uitgeschakeld.

BELANGRIJK: Raadpleeg voordat u dit apparaat gebruikt de 
gebruiksaanwijzing van de body. Hierin vindt u alle veiligheidswaarschuwingen 
en informatie over het bevestigen en verwijderen van opzetstukken.
BEDIENING
LET OP: Dit opzetstuk werkt alleen in voorwaartse richting; de richtingschakelaar van de body kan nu niet in de 
achterwaartse richting worden geschoven.
• Houd om het apparaat in te schakelen de ontgrendelingsknop (5) ingedrukt zoals aangegeven op afbeelding  
 I. Druk vervolgens de aan-uitschakelaar op de body helemaal in. Zodra de snijbladen gaan bewegen laat u de  
 ontgrendelingsknop (5) los.
• Zet het apparaat uit door de aan-uitschakelaar los te laten. 
LET OP: De ontgrendelingsknop kan zowel aan de linker- als aan de rechterzijde van het hulpstuk worden geactiveerd.

TIPS VOOR OPTIMAAL GEBRUIK
GRASSCHAAR
Het snijblad van de grasschaar (2) is bedoeld voor het knippen van gras en onkruid.

GEVAARLIJK: RAAK HET SNIJBLAD NIET MET DE HANDEN AAN. Contact 
met het snijblad veroorzaakt ernstig persoonlijk letsel.  

LET OP: Draag om het risico op letsel te beperken tuinhandschoenen als u 
de snijbladen aanpakt of verwisselt.  

LET OP: De bladen bewegen nog even door nadat het apparaat is 
uitgeschakeld.
•  Knip het gras voor een optimaal resultaat alleen als het droog is en houd het gereedschap daarbij vast zoals 

aangegeven op afbeelding J. Houd met uw andere hand voldoende afstand tot het snijblad. Zorg dat u stevig staat 
en niet kunt uitglijden. Werk niet boven uw macht.

AFBEELDING I

AFBEELDING J
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•  Werk bij het knippen van hoog gras in fasen vanaf de bovenkant. Knip steeds een korte hoeveelheid af.
•  Houd het gereedschap uit de buurt van harde voorwerpen en kwetsbare planten.
•  Maak het werk minder zwaar als het apparaat langzamer gaat werken.
•  Kantel het gereedschap licht als u korter wilt knippen.
•  Zorg ervoor dat u harde voorwerpen ontwijkt. Let vooral op zaken als metaaldraad en hekken, omdat de snijbladen 

hierdoor beschadigd kunnen raken. 
LET OP: Spuit het snijblad vóór het eerste gebruik in met een dun laagje universele olie. Herhaal dit als het snijblad er 
droog uit gaat zien.

HEGGEN KNIPPEN
Het snoeiblad voor heesters (3) is bedoeld voor het knippen van heggen en heesters.

GEVAARLIJK: RAAK HET SNIJBLAD NIET MET DE HANDEN AAN. 
Contact met het snijblad veroorzaakt ernstig persoonlijk letsel. 

LET OP: Draag om het risico op letsel te beperken tuinhandschoenen 
als u de snijbladen aanpakt of verwisselt.

LET OP: Bladen bewegen even door na uitgeschakeling.

•  Houd het apparaat voor een optimaal resultaat licht gekanteld (maximaal 15° ten opzichte van de snijlijn), 
zodanig dat de uiteinden van de bladen enigszins naar de heg wijzen (afbeelding K). Hierdoor werken de 
snijbladen doeltreffender. 

Begin met het knippen van de bovenzijde van de heg. Houd het gereedschap in de gewenste hoek en beweeg 
het gelijkmatig langs de snijlijn. Dankzij het dubbelzijdige snijblad kunt u in twee richtingen knippen.

•  Voor een kaarsrecht resultaat spant u een stuk touw op de gewenste hoogte langs de heg. Gebruik het touw als 
richtlijn door er vlak bovenlangs te knippen.

•  Voor vlakke zijkanten knipt u met de groeirichting mee omhoog (afbeelding L). Jongere takken steken uit als u het 
snijblad naar beneden beweegt, waardoor er kale plekken in de heg ontstaan.

•  Zorg ervoor dat u harde voorwerpen ontwijkt. Let vooral op zaken als metaaldraad en hekken, omdat de snijbladen 
hierdoor beschadigd kunnen raken. 

LET OP: Olie de snijbladen regelmatig in.

AFBEELDING K

AFBEELDING L
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REINIGING EN ONDERHOUD 

WAARSCHUWING: 
•  Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het 

stopcontact/verwijder de accu voordat u het gaat 
schoonmaken of onderhoud gaat plegen – risico op 
elektrische schokken en onbedoeld inschakelen.

•  Veeg het gereedschap af met een droge of licht vochtige 
doek. Gebruik geen natte doek.

•  Gebruik geen schoonmaakproduct met oplosmiddel of 
bijtende of schurende toevoegingen – kans op beschadiging 
van het oppervlak.

•  Dek de ventilatieopeningen niet af – kans op oververhitting.
MILIEU: 

Toelichting bij de markering
Dit symbool geeft aan dat dit product nergens in de EU bij het restafval mag worden weggegooid. Om 
mogelijke schade aan het milieu of voor de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking 
te voorkomen, dient het product op een verantwoorde wijze te worden gerecycled, ter bevordering van 
duurzaam hergebruik van materialen. Lever gebruikte apparaten in bij een inzamelpunt bij u in de buurt of 
neem contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft. Zo kan er worden gezorgd voor  

  een milieuvriendelijke verwerking.

Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de geldende Europese richtlijnen.

  Voldoet aan de technische verordening van de douane-unie voor Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland.

  Een elektrisch apparaat van beschermingsklasse II is dubbel geïsoleerd, waardoor een veiligheidsaansluiting 
of een aarddraad niet vereist zijn.

Gescheiden inzameling verplicht – afgedankte accu’s mogen niet bij het restafval. 

TECHNISCHE GEGEVENS:
•  Het product moet droog worden vervoerd en mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht.
•  Temperatuur en vochtigheid bij gebruik: 10-35°C ≤ 65%R
•  Temperatuur en vochtigheid bij opslag: 10-25°C ≤ 65%R
•  Gemiddelde levensduur: 500 cycli
•  Beschermingsklasse: IPXO
•  Motorspanning: 18 V gelijkstroom
•  Stationair toerental (n0): 20.000 tpm 
Rovus Rocket Fix met boorhulpstuk (B12)
•  Toerental: (n0): 0-350/0-1200 tpm
•  Koppel: max. 25 Nm
•  Wijdte boorhouder: 1,0-10 mm 
Boordiameter:
•  voor hout: max. 25 mm
•  voor metaal: max. 8 mm
•  Motorsnelheid onbelast (n0): 20.000 tpm
•  Gewicht: 0,55 kg (1,55 kg met multitool met accu)



14

BOOR/KLOPBOOR/SCHROEVENDRAAIER:
GELUID:
Geluidsdrukniveau LpA: 81 dB – respectievelijke onnauwkeurigheid kPa: 3 dB, geluidsvermogensniveau LWA: 92 dB – 
respectievelijke onnauwkeurigheid KWA: 3 dB

TRILLING: 
Schroeffunctie:
Trillingsemissiewaarde ah = 2,03 m/s2 – onnauwkeurigheid k = 1,5 m/s2
Boorfunctie:
Trillingsemissiewaarde ah = 0,98 m/s2 – onnauwkeurigheid k = 1,5 m/s2
Klopboorfunctie:
Trillingsemissiewaarde ah = 5,30 m/s2 – onnauwkeurigheid k = 1,5 m/s2

Rovus Rocket Fix met multifunctioneel opzetstuk (B5)
•  Oscillatiewaarde (n0): 0-16.000 tpm
•  Oscillatiehoek: 3,00
•  Gewicht: 0,29 kg (1,27 kg met multitool met accu)
•  Geluidsdrukniveau LpA: 83 dB – respectievelijke onnauwkeurigheid kPa: 3 dB, geluidsvermogensniveau LWA: 94 

dB – respectievelijke onnauwkeurigheid KWA: 3 dB
•  Trillingsemissiewaarde ah = 2,92 m/s2 – onnauwkeurigheid k = 1,5 m/s2

Rovus Rocket Fix decoupeerzaag (B3)
•  (n0): 0-2300 tpm
•  Slaglengte: 14 mm
•  Gewicht: 0,52 kg (1,53 kg met multitool met accu)
•  Geluidsdrukniveau LpA: 82 dB – respectievelijke onnauwkeurigheid kPa: 3 dB, geluidsvermogensniveau LWA: 93 

dB – respectievelijke onnauwkeurigheid KWA: 3 dB
•  Trillingsemissiewaarde ah, B = 5,63 m/s2 – onnauwkeurigheid k=1,5 m/s2, ah, M = 4,34 m/s2 – onnauwkeurigheid 

k = 1,5 m/s2

Rovus Rocket Fix luchtcompressor (B4)
•  8,5 bar (120 psi), maximaal toerental van de as: 2800 tpm 
•  Gewicht: 1,60 kg
•  Geluidsdrukniveau LpA: 83 dB – respectievelijke onnauwkeurigheid kPa: 3 dB, geluidsvermogensniveau LWA: 

103 dB – respectievelijke onnauwkeurigheid KWA: 3 dB
•  Trillingsemissiewaarde ah = 3,15m/s2 – onnauwkeurigheid k = 1,5 m/s2

Rovus Rocket Fix heggenschaar/grasschaar (B6)
•  (n0): 0-1250 tpm
•  Snijlengte heggenschaar: 199 mm
•  Gewicht: 0,85 kg (1,87 kg met multitool met accu)
•  Geluidsdrukniveau LpA: 79 dB – respectievelijke onnauwkeurigheid kPa: 3 dB, geluidsvermogensniveau LWA: 99 

dB – respectievelijke onnauwkeurigheid KWA: 3 dB
•  Trillingsemissiewaarde ah = 1,79 m/s2 – onnauwkeurigheid k = 1,5 m/s2 
•  Snijbreedte grasschaar: 92 mm
•  Gewicht: 0,62 kg (1,63 kg met multitool met accu)
•  Geluidsdrukniveau LpA: 82 dB – respectievelijke onnauwkeurigheid kPa: 3 dB, geluidsvermogensniveau LWA: 

102 dB – respectievelijke onnauwkeurigheid KWA: 3 dB
•  Trillingsemissiewaarde ah = 1,76 m/s2 – onnauwkeurigheid k = 1,5 m/s2

Accu (Li-ion)
•  Nominale spanning....... 18 V gelijkstroom
•  Capaciteit.............. 1,3 Ah
•  Oplaadtijd......... circa 3-5 uur
•  Oplader (JLH122270380U)
•  Nominaal verbruik........ 15 W
•  Spanningsingang.............. 100-240 V, 50/60 Hz
•  Spanningsuitgang............. 22,7 V gelijkstroom 380 mA
•  Beschermingsklasse: II

GELUID EN TRILLING
Gemeten geluidswaarden zijn vastgesteld in overeenstemming met EN 60745. 
Het geluidsdrukniveau van het elektrische gereedschap is vastgesteld met filter A.

De totale trillingswaarde (vectorsom van de drie richtingen) is 
berekend in overeenstemming met EN 60745.

Draag gehoorbescherming!
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CONFORMITEITSVERKLARING

Deze conformiteitsverklaring werd gepubliceerd onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Naam: ROVUS ROCKET FIX 
Model: SPATZ18LI

De fabrikant verklaart dat het product ROVUS ROCKET FIX model SPATZ18LI voldoet aan onderstaande normen en 
normatieve documenten en in overeenstemming is met de volgende EU-richtlijnen:

RoHS-richtlijn 2011/65/EU 
EMC-richtlijn: 2014/30/EU 
Machinerichtlijn: 2006/42/EC 
Accurichtlijn: 2006/66/EC/2013/56/EU

Geldende geharmoniseerde normen:
EMC:
EN 55014-1:2016 + A1:2009/A2:2011
EN 55014-2:2015
MD:
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 60745-2-2:2010
EN 60745-2-4:2009 + A11:2011
EN 60745-2-11:2010
EN 60745-2-15:2009 + A1:2010
EN 50636-2-94:2014
EN 1012-1:2010
EN ISO 12100:2010

CE-markering in 2016 toegekend aan het product

ROVUS is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Top Shop International
Made in China
ID: 106064289
Fabrikant: SPATZ GLOBAL LIMITED, RM 601, BLDG 5, SKY SOHO NO. 968, JINZHONG RD., CHANGNING, 
SJANGHAI
Productiedatum en serienummer zijn vermeld op het apparaat.
Importeur/merkhouder/distributeur:
Top Shop International S.A.
Via Ferruccio Pelli 13
6900 Lugano, Zwitserland

Door de importeur gemachtigd tot het samenstellen van het technisch dossier voor het grondgebied van de EU:
Studio Moderna d.o.o.
Podvine 36 1410 Zagorje ob Savi, Sloveniëa
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Waarschuwingssymbolen:

Lees voordat u dit gereedschap gebruikt eerst aandachtig de bedieningsinstructies.

Algemeen waarschuwingssymbool dat de gebruiker moet wijzen op algemene risico’s. Het wordt 
gebruikt in combinatie met de overige voorzorgsmaatregelen of overige symbolen. Worden deze niet 
opgevolgd, dan kan dat leiden tot lichamelijk letsel of schade aan het apparaat

Niet blootstellen aan neerslag.

 
Draag gehoorbescherming en een veiligheidsbril.

Draag voetbescherming.

Gebruik het apparaat nooit in de nabijheid van anderen, met name kinderen of huisdieren. Omstanders 
dienen afstand te bewaren tot het apparaat.

Let op met de snijbladen! De snijbladen bewegen nog nadat het apparaat wordt ingeschakeld. Haal 
de stekker van het apparaat uit het stopcontact als u onderhoud pleegt of als het snoer beschadigd is.
 

Gevaar voor handen en voeten door het gebruik van snijgereedschap.

Geluidsetiket:

Geluid (dB)


