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1. Veiligheidsinformatie 

Lees voor het eerste gebruik van de machine deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor uw 

eigen veiligheid en die van anderen. Bewaar de handleiding op een veilige plaats en stel deze ter 

beschikking van elke nieuwe eigenaar om ervoor te zorgen dat de informatie in deze handleiding altijd 

beschikbaar is. 

2. Veiligheidssymbolen 

Dit hoofdstuk bevat veiligheidsinstructies voor het gebruik van deze machine. 

2.1. Symbolen in de handleiding 

 

 Gevarensymbool 

 Gevaar voor amputatie of ernstige verwondingen 

Heet oppervlak 

Instructiesymbool 

Lees aandachtig de instructiehandleiding 

Draag beschermende handschoenen 

Draag een beschermbril 

 Draag veiligheidsschoenen met antislipzolen 
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Gebruik de elektrische schaar niet in de regen of op natte takken. 

Gooi niet in het huisvuil 

2.2. Symbolen op de batterij 

 

   Lithium-ionbatterij, gooi deze niet in het huisvuil 

 Stel de batterij niet bloot aan vuur, het zou kunnen ontploffen. 

 Demonteer de batterij niet 

 De batterij kan worden opgeladen en gerecycled. Afgedankte batterijen moeten met respect 

voor het milieu worden ingezameld 

2.3. Symbolen op de batterijlader 

 Gevarenaanduiding 

  Gebruik de oplader alleen binnenshuis 

  Isolatieklasse II 

 Elektrische apparatuur, niet weggooien met huishoudelijk afval 

3. Algemene veiligheidsinformatie voor elektrisch gereedschap 

 Aandacht! Lees aandachtig alle veiligheidsinstructies! 

Het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot elektrische schokken en/of ernstig letsel. 

Bewaar alle veiligheidsinstructies voor toekomstig gebruik. 

De term "elektrisch gereedschap" die in de veiligheidsinstructies wordt gebruikt, verwijst naar 

kabelgereedschap, aangesloten op het stroomnet, en naar draadloos gereedschap. 
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3.1. Veiligheid van de werkplek 

• Houd de werkplek schoon en goed verlicht. Onordelijke en donkere werkplekken kunnen 

ongelukken veroorzaken.  

• Gebruik het elektrisch gereedschap niet in een ontvlambare of explosieve atmosfeer, zoals in de 

buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of poeders. Het elektrisch gereedschap kan vonken 

genereren die ontvlambare stoffen of dampen kunnen ontsteken. 

• Houd kinderen en omstanders op afstand bij het gebruik van het elektrisch gereedschap. Afleiding 

kan leiden tot verlies van controle over het gereedschap. 

3.2. Elektrische veiligheid voor de oplader 

• De stekker van de oplader moet passen bij het stopcontact. Het stopcontact niet wijzigen. Om geen 

enkele reden de stekker wijzigen. Gebruik geen adapters als de stekker van het gereedschap geaard 

is. Het juiste gebruik van ongewijzigde stekkers met compatibele stopcontacten vermindert het 

risico op elektrische schokken. 

• Vermijd contact van het lichaam met geaarde oppervlakken zoals buizen, radiatoren, koelers. Er is 

een groter risico op elektrische schokken als uw lichaam in contact komt met voorwerpen die naar 

de grond ontladen. 

• Stel het instrument niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden. Als er water in de oplader 

dringt, bestaat er risico op een elektrische schok.  

• De kabel niet slecht behandelen. Gebruik de kabel niet om de oplader te verplaatsen of los te 

koppelen, trek er niet aan.  

• Houd de kabel uit de buurt van warmtebronnen, olie, scherpe randen en bewegende delen. Een 

beschadigde of verwarde kabel kan het risico op elektrische schokken vergroten. 

• Als u de lader buitenshuis gebruikt, een verlengkabel gebruiken die geschikt is voor gebruik 

buitenshuis. Het gebruik van een geschikte kabel vermindert het risico op elektrische schokken. 

• Als u het gebruik van de lader in een vochtige omgeving niet kunt vermijden, gebruik dan een 

voeding met aardlekschakelaar. Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op 

elektrische schokken. 

3.3. Waarschuwingen voor het gebruik van gereedschap 

• Overbelast het gereedschap niet; het selecteren van een gereedschap dat geschikt is voor het doel 
maakt het werk veiliger en efficiënter. 

• Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar niet goed werkt. Het gereedschap moet gerepareerd 
worden als de schakelaar niet goed werkt. 

• Koppel de batterij los van het gereedschap voordat u regelingen en reparaties uitvoert en voordat u 
het gereedschap opbergt. Dit zal het risico op een onbedoelde inschakeling van het instrument 
beperken. 

• Houd het gereedschap uit de buurt van kinderen, laat geen ongetrainde personen het gereedschap 
gebruiken. 

• Voer onderhoud op het gereedschap uit. Controleer het gereedschap en de bewegende delen, 
beschadigde delen kunnen ongelukken en verwondingen veroorzaken. Goed onderhoud van het 
gereedschap kan het risico op ongelukken verminderen. 

• Houd het mes scherp en schoon. Hierdoor is het beter controleerbaar en verkleint de kans op 
vastlopen van het gereedschap. 

• Lees de handleiding voordat u het gereedschap gebruikt, kies op correcte wijze het gereedschap en 
de accessoires zodat ongelukken worden voorkomen. 
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3.4. Waarschuwingen voor het gebruik van gereedschap met batterij 

• Gebruik alleen de door de fabrikant gespecificeerde lader. Het gebruik van andere batterijladers kan 

de batterij beschadigen en brand- en explosiegevaar veroorzaken. 

• Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor gebruik met de originele batterij. Het gebruik van andere 

batterijen kan het gereedschap beschadigen en het risico op letsel vergroten. 

• De batterij moet uit de buurt van metalen onderdelen (zoals munten, nietjes, spijkers, schroeven) 

worden bewaard. Een kortsluiting kan brand veroorzaken. 

• Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de batterij lekken. In geval van contact met de vloeistof, 

grondig spoelen met water en een arts raadplegen. Vloeistof die uit de batterij lekt, kan letsel en 

brandwonden veroorzaken. 

 

3.5. Persoonlijke veiligheid 

• Blijf tijdens het gebruik van het gereedschap gefocust, laat u niet afleiden, gebruik uw gezond 

verstand. Gebruik het apparaat niet als u vermoeid bent of onder invloed van medicijnen, drugs, 

alcohol of andere stoffen. 

Een moment van onoplettendheid kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken. 

• Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen die in deze handleiding worden aangegeven om het 

risico op persoonlijk letsel te verminderen. 

• Het dragen van het gereedschap met de schakelaar in de stand ON en uw vinger op de trekker kan 

gevaar voor onbedoelde activering met zich meebrengen. 

• Verwijder alle sleutels en gereedschappen, gebruikt voor de reparatie, voordat u de schakelaar 

inschakelt. Een sleutel die verbonden is met bewegende delen kan persoonlijk letsel veroorzaken. 

• Verlies uw evenwicht niet. Houd uw lichaam in elke situatie in het juiste evenwicht. Hierdoor hebt u 

een betere controle over het gereedschap in het geval van onverwachte situaties. 

• Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kledingstukken of sieraden. Houd uw kleding, 

handschoenen en haar uit de buurt van bewegende delen om te voorkomen dat ze erin 

vastklemmen.  

4. Speciale veiligheidsinstructies 

4.1. Speciale veiligheidsinstructies voor elektronische snoeischaar 

• Houd voorbijgangers en andere personen op een minimale afstand van 1,5 m van het mes en 

beweeg het gereedschap niet terwijl het mes beweegt. Houd elk deel van uw lichaam op een afstand 

van minstens 15 cm van het mes. Zorgvuldig gebruik van het gereedschap kan letsels voorkomen. 

• Verplaats het gereedschap enkel wanneer het volledig is uitgeschakeld en er geen beweging in het 

mes kan gebeuren. Bescherm het mes tijdens opslag om het risico op letsel te beperken. 

4.2. Andere veiligheidsinstructies 

 Draag geschikte kleding, draag beschermende schoenen met antislipzolen. 
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Draag beschermende handschoenen. 

Draag een beschermbril. 
 
• Draag geen wijde kleding of sieraden die vast kunnen komen te zitten in de bewegende delen. 
• Blijf aandachtig, laat u niet afleiden, gebruik uw gezond verstand bij het gebruik van het 

gereedschap. Gebruik het gereedschap niet als u oververmoeid bent of onder invloed bent van 
medicijnen, drugs, alcohol of andere stoffen. 

• Gebruik de elektronische schaar niet in de regen. 
• Het gereedschap is ontworpen Voor het snoeien van vers snoeihout of takken;  niet gebruiken op 

hardhout of andere objecten. 
• Probeer niet het mes te deblokkeren, in geval dat het gereedschap is geblokkeerd, zonder het eerst 

uit te schakelen door de schakelaar in de OFF-stand te zetten. 
• Controleer voordat u begint te snoeien of er geen verborgen en holle objecten tussen de takken 

aanwezig zijn. 
• Pak het gereedschap tijdens het gebruik stevig met één hand vast en houd het mes op een afstand 

van minstens 15 cm van de andere hand en de rest van het lichaam. 
• Gebruik het gereedschap niet in de buurt van ontvlambare stoffen, vloeistoffen of gassen om het 

risico op brand of explosie te vermijden. 
• Controleer met regelmatige tussenpozen de slijtage van de messen en slijp deze na, nadat u het 

toestel volledig hebt uitgeschakeld. Zo voorkomt u ongewilde inschakeling van het mes.  
Afgeschuinde messen overbelasten het gereedschap. Schade ten gevolge van het gebruik van 
messen die in slechte staat verkeren, wordt niet door de garantie gedekt. 

• Probeer het gereedschap niet zelf te repareren; breng het gereedschap altijd naar servicecentra als 
er reparaties vereist zijn. Alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, die niet in deze 
handleiding worden beschreven, moeten door het servicecentrum worden uitgevoerd. 

 

4.3. Speciale veiligheidsinstructies voor draadloos gereedschap met batterij 

• De oplader is ontworpen voor gebruik binnenshuis. Laad de batterij binnenshuis. 

• Verwijder de batterij en schakel de stroom uit (haal de stekker uit het stopcontact) voordat u de 

lader reinigt om schade en risico op elektrische schokken te voorkomen. 

• Stel de batterij niet bloot aan de zon of aan zeer fel licht. Niet in contact met hete oppervlakken 

plaatsen. Ze kunnen de batterij doen ontploffen. 

• Laat de batterij volledig afkoelen voordat u begint met opladen. 

• Demonteer of beschadig de batterij niet zodat persoonlijk letsel wordt voorkomen. 

 

4.4. Correct gebruik van de oplader 

• Gebruik de lader alleen met oplaadbare batterijen. Anders kan dit brand en explosies veroorzaken. 

Gebruik alleen de originele lader en batterijen die de fabrikant ter beschikking stelt. 

• Controleer voor elk gebruik altijd de oplader, kabel en stekker. Ga bij beschadiging naar het 

servicecentrum voor reparatie of vervanging. Gebruik geen beschadigde laders. Opdat het 

gereedschap veilig zou blijven, mag u geen pogingen doen om beschadigde laders zelf te repareren.. 

• Controleer of de spanning van de lader overeenkomt met de spanning van de batterij, anders kan 
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dit leiden tot persoonlijk letsel. 

• Houd de lader schoon, uit de buurt van vochtige omgevingen en regen. Gebruik de oplader niet 

buiten; vuil en water kunnen schade aan de oplader en persoonlijk letsel veroorzaken. 

• De lader is ontworpen om gebruikt te worden met de originele batterijen, anders kan gevaar voor 

brand of explosie ontstaan. 

• De kans op letsel vermindert als u geen beschadigde lader gebruikt. 

• Gebruik de lader niet op ontvlambare oppervlakken (bv. papier). 

• De meegeleverde batterij is niet volledig opgeladen; ze moet voor het eerste gebruik 2,5 uur 

worden opgeladen. 

• De normale oplaadtijd is 2,5 uur, laad de batterij niet te lang op om schade te voorkomen. 

 

4.5. Aandacht (restrisico's) 

Gebruik het gereedschap met aandacht om de volgende gevaren te vermijden:  

• Snijwonden en letsel veroorzaakt door scherpe randen 

• Als u het gereedschap een zeer lange tijd of in verkeerde posities gebruikt, kan dit op de lange 

termijn schade aan uw lichaam veroorzaken. 

 

 

 Aandacht! 

Het apparaat kan elektromagnetische golven produceren en interfereren met medische apparatuur. Het 

wordt aanbevolen dat u een arts raadpleegt voordat u dit gereedschap in combinatie met medische 

apparatuur gebruikt. 

 

 Aandacht! 

Raak het mes niet aan wanneer de batterij op het gereedschap is gemonteerd.  

Houd minstens 15 cm afstand tussen het mes en elk deel van uw lichaam. 

Houd voorbijgangers en andere personen minstens op een afstand van 1,5 meter. 

 

 Aandacht! 

Bij bijzondere belastingen kunnen het mes en de handgreep hoge temperaturen bereiken. Wij adviseren 

om voorzichtig met de schaar om te gaan en beschermende handschoenen te dragen. 

 

 

Geluids- en trillingsmetingen: 

Geluidsdrukniveau: < 70 dB(A) 

Maximale trilling tijdens gebruik: < 2.5 m/s2 
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5. Beoogd gebruik 

Het gereedschap is exclusief ontworpen voor het snoeien van takken. 

Elk ander gebruik dan aangegeven kan het gereedschap beschadigen en gevaar veroorzaken. 

Het gereedschap is ontworpen om door volwassenen gebruikt te worden, niet gebruiken in de regen of 

om te werken op vochtige planten of struiken. 

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade, die wordt veroorzaakt door het niet naleven van de 

aanwijzingen in deze handleiding. 

 

 

Controleer de juiste scherpte van het mes voordat u het gereedschap gebruikt. Schade door het gebruik 

van een stomp mes wordt niet door de garantie gedekt. 

6. Beschrijving van de functie 

Het gereedschap is gemaakt van SK5-staal met hoge weerstand. Dankzij de duurzame messen en het 

lichtgewicht ontwerp kan het gereedschap gemakkelijk met één hand worden gebruikt. U kunt het mes zeer 

dicht bij de af te knippen takken brengen, de snede geschiedt geleidelijk en beschadigt de plant niet. 

Laat in geval van gevaar of een storing de trekker los, het mes gaat volledig open om schade of 

ongevallen te voorkomen. 

7. Overzicht van het gereedschap 

1) Beweegbaar mes 

2) Vast mes  

3) Mechanisme mesbevestiging 

4) Trekker 

5) Handgreep 

6) Schakelaar 

7) Batterij-indicator 

8) Batterij 

9) Oplader 
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8. Onderdelenlijst 

Open de verpakking voorzichtig en controleer of de onderstaande onderdelen aanwezig zijn: 

- Elektronische schaar 

- 2 batterijen 

- Oplader 

- Gereedschapsdoos 

- Gebruiksaanwijzing  

- Garantiecertificaat 
 

9. Technische specificaties 

 

Elektronische snoeischaar 

1 Maximale snijmaat 30mm (nieuwe takken) 

15mm (droge takken) 

2 Nominale spanning Gelijkstroom 14,4V  

3 Nominaal vermogen 150 W 

4 Nominale stroom 10.0 A 

5 Maximale stroom ≥35A 

6 Isolatieklasse Ⅱ 

7 Gewicht 0.9Kg 
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Batterij (lithiumionen) 

1 Capaciteit 2.5 Ah 

2 Spanning 14.4V 

3 Bedrijfstijd Tot 2 h * 

4 Gewicht batterij 0.25kg 

Oplader 

1 Voedingsspanning 100-240V AC ,50-60Hz 

2 Uitgangsspanning  DC16.8V  

3 Laadstroom 1.0A 

4 Isolatieklasse Ⅱ 

5 Laadtijd 2,5 h 

*25 snedes / min – Ø snede = 15 mm – temp. = 20°C 

10. Laden batterij 

 Stel de batterij niet bloot aan extreme omstandigheden zoals hoge temperaturen of schokken. 

Door verlies van batterijmateriaal kan letsel worden veroorzaakt. 

 Maak de batterij van het gereedschap los voordat u begint met het opladen. 

Zorg ervoor dat de batterij droog en schoon is voordat u begint met het opladen. 

• Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voordat u deze voor de eerste keer gebruikt. 

• De batterij is bij aankoop niet volledig opgeladen, laadt ze 2,5 uur op voor het eerste gebruik.  

• Laad de batterij op wanneer de LED-indicator knippert. 

• De batterij moet worden vervangen ze onvoldoende duurt. Gebruik alleen originele batterijen 

geleverd door de fabrikant. 

• Handel tijdens elke fase met respect voor het milieu en neem het veiligheidsadvies in acht. 

 

10.1. Laadprocedure van de batterij 

• Laad binnenshuis bij een temperatuur tussen +10°C en 22°C. 

• Plaats de batterij op de juiste manier in de lader. 

• Zorg ervoor dat de kenmerken van de lader en de batterij overeenstemmen voordat u begint met 

opladen. 

• De rode LED op de lader geeft aan dat er wordt opgeladen, de groene LED geeft aan dat de batterij 

volledig is opgeladen. De gemiddelde laadtijd is 2,5 uur. 

• Zorg ervoor dat de batterij minstens om de 4 maanden wordt opgeladen tijdens periodes van niet-

gebruik.  



12 
 

11. Werkomgeving 

• Houd de omgevingstemperatuur tussen 10°C en 22°C tijdens het laden en tussen 0°C en 45°C tijdens 

het gebruik. 

• Houd de temperatuur van het gereedschap tijdens het gebruik tussen 0°C en 60°C. 

• Niet gebruiken in een explosieve atmosfeer of in de buurt van ontvlambare materialen of 

vloeistoffen. 

• Niet gebruiken in geval van regen of op natte takken. 

12. Aanvankelijke assemblage 

Controleer of de snoeischaar schoon en droog is en plaats de batterij in het batterijcompartiment van de 

schaar. 

 

 

13. Eerste werkprocedures 

  Draag geschikte handschoenen en kleding voordat u dit gereedschap gebruikt. Controleer 

het gereedschap voordat u met het werk begint en controleer of de hoofdschakelaar goed 

werkt. De schaar moet stoppen als de trekker wordt losgelaten. Gebruik de schaar niet bij 

een slechte werking van de schakelaar. Controleer of de batterijspanning overeenkomt 

met de spanning van het gereedschap. 

 

  Het kan enige tijd duren voordat het mes stopt als het wordt uitgeschakeld. Raak het mes 

niet aan terwijl het beweegt om het risico op letsel te vermijden.  

 

• Druk op de inschakeltoets. Na het geluidssignaal twee keer snel de trekker overhalen om de 

messen te openen.   De schaar zal na het volgende geluidssignaal operationeel zijn.  
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• Overschrijd de snijgrootte niet om de schaar en de batterij te beschermen tegen mogelijke 

schade. Snijdt geen takken af die groter zijn dan in de technische specificaties is aangegeven. 

• Laat de trekker los wanneer het mes is geblokkeerd, het mes keert automatisch terug naar de 

volledig geopende stand. 

 

Aandacht: Forceer het mes niet zijwaarts om beschadiging van de aandrijving te voorkomen.  

Controleer de werkfrequentie van de schaar om er zeker van te zijn dat ze goed werkt. 

14. Instructies voor het snijden 

 Draag werkkleding, Draag werkkledij, laarzen of werkschoenen met antislipzolen met 

antislipzolen. 

Draag beschermende handschoenen 

Draag een beschermbril 

 Gevaar voor amputatie en ernstig letsel 

 Aandacht! 

Bij bijzondere belastingen kunnen het mes en de handgreep hoge temperaturen bereiken. Wij adviseren 

om voorzichtig met de schaar om te gaan en beschermende handschoenen te dragen. 

 

• Om de snede uit te voeren.  

• Houd bij gebruik van het gereedschap de andere hand en elk ander lichaamsdeel op een minimale 

afstand van 15 cm van het mes. 

• Houd voorbijgangers en andere personen minstens op een afstand van 1,5 m. 

• Het mes kan beschadigd raken of vastlopen als u probeert om het snijden van te grote takken te 

forceren. 

• Verplaats het gereedschap niet tijdens het snijden, dit kan gevaarlijk zijn. 

• Gebruik het apparaat niet in geval van regen of in een vochtige omgeving. 

• Schakel na gebruik de schakelaar uit en verwijder de batterij uit de schaar. 

• Als de schaar gedurende 10 minuten niet wordt gebruikt, wordt hij automatisch uitgeschakeld. 
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Waarschuwing: in geval van moeilijkheden bij het knippen, de batterijlading en de scherpheid 

van het mes controleren. 

 

14.1. Snoeiwijzen 

 

De snoeischaar KV310 heeft twee snoeiwijzen: 

Niet progressief snoeien 

Progressief snoeien 

 

NIET PROGRESSIEF SNOEIEN 

Bij het inschakelen van de snoeischaar is het niet-progressief snoeien ingesteld; dit betekent dat het 

mes snijdt als de trekker wordt geactiveerd en het mes opengaat als de trekker wordt losgelaten. 

 

PROGRESSIEF SNOEIEN 

Om de snoeiwijze te wijzigen, moet u de trekker 2 seconden ingedrukt houden totdat u een geluid 

hoort, dat aangeeft dat de snoeiwijze is gewijzigd van normaal naar progressief. 

 

Bij progressief snoeien is de beweging van het mes afhankelijk van hoe ver u de trekker overhaalt, 

m.a.w. een halve slag van de trekker stemt overeen met een geleidelijke beweging van het mes in de 

richting van zijn opening.  
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15. Onderhoud en reiniging 

Gereedschap dat moet worden gerepareerd, moet naar het servicecentrum worden gebracht. 

Als u alleen originele onderdelen gebruikt, zal dit een correcte en veilige werking van het 

gereedschap waarborgen. 

  Maak de batterij van het apparaat los voordat u het controleert, onderhoudt, repareert of 

reinigt om het gevaar voor onbedoeld starten van het apparaat te voorkomen. 

 Aandacht! 

Bij bijzondere belastingen kunnen het mes en de handgreep hoge temperaturen bereiken. Wij adviseren 

om voorzichtig met de schaar om te gaan en beschermende handschoenen te dragen. 

 

Draag beschermende handschoenen voordat u aan het mes gaat werken.  

 

Door een regelmatige controle van het gereedschap blijft het veilig en betrouwbaar. 

 

• Spuit het apparaat niet af met water en dompel het niet onder; dit kan kortsluiting in het apparaat 

veroorzaken. 

• Houd de handgreep en eventuele voorzieningen voor motorventilatie schoon; gebruik een doek om 

het gereedschap te reinigen. Gebruik geen detergent om het gereedschap te reinigen zodat 

beschadiging van de oppervlakken wordt vermeden. 

• Reinig het mes na elk gebruik, bescherm het met olie of een beschermende spray. 

• Na 8 uur langdurig gebruik de kap van de trekker openen en eventuele houtresten en andere 

onzuiverheden verwijderen. 

15.1. Slijpen 

• Slijpen is zeer belangrijk om het mes in een goede werkconditie te houden en de duurzaamheid te 

garanderen. 

• Het gereedschap wordt geleverd met slijpaccessoires. 

• Controleer altijd de toestand van het mes voordat u met het werk begint. De slijpfrequentie moet 

worden aangepast aan het soort hout dat wordt gesnoeid (diameter en hardheid) en de 

werkfrequentie. 

De mesrand moet tijdens de eerste werkperiode regelmatig worden gecontroleerd om de meest 

geschikte slijpfrequentie te bepalen (controleer om de 15 minuten om de frequentie te berekenen). 
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15.2. De messen smeren 

De smering van de messen moet om de 2-3 dagen worden uitgevoerd om de juiste werking van het 

gereedschap te garanderen en vastlopen van de messen te voorkomen. 

• Open de messen van de snoeischaar. 

• Schakel het gereedschap uit en verwijder de batterij. 

• Breng vet aan tussen het beweegbare en vaste mes (zie onderstaande afbeelding). 

• Monteer de batterij op het gereedschap. 

• Zet de snoeischaar aan en haal de trekker een paar keer over om het vet tussen de messen te 

laten doordringen. 

• Verwijder het resterende vet van de messen. 

 

 

15.3. Demonteren en smeren 

Voor het algemeen onderhoud, de reiniging, smering en vervanging van de messen is de demontage en 

montage van de snoeischaar vereist. 

 

Het deksel is met 2 schroeven op de snoeischaar bevestigd. De centrale bout wordt bevestigd met een 

verstelbare moer die op zijn plaats wordt gehouden door een pal. De pal van de moer van het tandwiel 

is met één enkele bout bevestigd.  

 

Door het deksel, de regelclip, de tandwielmoer en de middelste bout te verwijderen, kunt u toegang 

krijgen tot de messen, ze onderhouden, reinigen, smeren en vervangen wanneer dat nodig is.  

 

Het is aangeraden om de tandwielen om de 3-4 werkdagen te smeren om de duurzaamheid van het 

gereedschap te garanderen. 
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A.Schroef de dekselschroeven los (1) B. Verwijder het deksel (2) 

  
C. Draai de schroef van de regelclip los met een 

inbussleutel M4 (3). Verwijder de schroef (3) en 

de regelclip (4). Draai de moer los met een 

sleutel en verwijder ze (5). Verwijder de 

middelste schroef (6). 

D. Verwijder het mes (7) en breng vet aan (8) op 

de tanden. 

  
E. Reinig grondig door het oude vet (9) te 

verwijderen en breng het nieuwe vet aan op het 

vaste mes (10). 

F. Monteer opnieuw het beweegbare mes (11). 

A B 

C D 

E F 
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G. Breng de middelste schroef aan (12). 

Draai de moer vast met een sleutel (13). 

Plaats de clip met de moer en monteer de 

schroef (14). 

Draai de schroef vast met een M4 inbussleutel 

(15). 

H. Zet het deksel op zijn plaats (16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Draai de 2 schroeven van het deksel vast (13). 

 

15.4. Kalibratie 

Om de motor of de transmissie te vervangen, moet de snoeischaar opnieuw worden gekalibreerd. 

 

Volg de volgende stappen om de kalibratie uit te voeren: 

1) Verwijder de bovenste en onderste messen 

2) Plaats de batterij 

3) Haal de trekker over en houd hem vast. Druk op de schakelaar voor de inschakeling. 

4) Houd de trekker meer dan 10 seconden ingedrukt. 

5) Laat de trekker los als u de motor hoort draaien. 

6) De elektromotor draait tijdens het kalibreren. Wanneer de motor stopt met draaien, is de 

kalibratie voltooid. 

7) Monteer de messen opnieuw zoals beschreven in hoofdstuk 15.2. 

G H 

I 
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16. Opslag 

Het belangrijkste waar u rekening mee moet houden, voordat u de snoeischaar opbergt, zijn de lithium-

ionbatterijen. Zorg ervoor dat de batterijen volledig zijn opgeladen. 

Als u een weinig geladen batterij langdurig bewaard, zal dit de batterij beschadigen en zal de garantie 

vervallen. 

1) Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen. 

2) Vermijd het apparaat op te slaan in een extreem warme of koude omgeving. 

3) Als het apparaat gedurende een lange periode niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterij 

voordat u het opbergt. 

4) De batterijen en laders moeten op een veilige plek worden geplaatst om te voorkomen dat er 

hitte, stof en vocht binnendringt. 

5) Bewaar de batterijen op een droge plaats. 

 

Aanbevolen opslagtemperaturen: 

 

Minder dan 1 maand -20°C ~ +60°C 

Minder dan 6 maanden  -10°C ~ +35°C 

Meer dan 6 maanden 0°C ~ +30°C 

 

• Houd de batterij op minstens 1.5 m van mogelijke ontvlambare stoffen. 

• Voor een goed onderhoud van de batterij, laadt u de batterij volledig op voordat u deze opbergt. 

Laad ze om de 4 maanden minstens één maal op tijdens lange periodes van niet-gebruik. 

17. Gereedschapsindicaties en alarmsignalen 

17.1. Laadindicatie 

Om het laadniveau van de batterij te bepalen, is de schaar voorzien van een LED waarvan de functies in 

de tabel zijn weergegeven. 

 

LED Laadniveau 

Groen 100% –60% 

Oranje 60% –20% 

Rood 20% –10% 

Rood knipperend Minder dan 10% 

 

Als het groene lampje brandt, is de batterij opgeladen en is de schaar gebruiksklaar. Afhankelijk van 

operationele variabelen zoals de snijdiameter, de houtdichtheid en de snijfrequentie gaat een typische 

batterijlading 3 uur mee. 

 

  

Als het rode lampje knippert, moet u de batterij zo snel mogelijk opladen. 
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17.2. Alarmsignalen van het gereedschap 

Als er gedurende 10 minuten geen handeling wordt uitgevoerd, gaat de snoeischaar automatisch uit. 

 

Signaal Interval Beschrijving van de indicatie 

1 lang 0.1 seconden In- en uitschakeling – Activering stand-by 

4 korte 0.1 seconden 
De snoeischaar gaat uit omdat de batterij leeg is. De 
batterij laden. 

8 korte 0.1 seconden Na 9 pogingen om een te grote tak af te snijden 

 

Opmerking: scharen die meer dan 100.000 keer hebben geknipt, vereisen een inspectie en 

grondig onderhoud. Neem contact op met de plaatselijke dealer. 

18. Verwijdering 

• Verwijder de batterij uit het apparaat; gooi de accu, het apparaat, de accessoires en de verpakking 

apart weg, naargelang het soort materiaal.  

•  Gooi het gereedschap niet bij de huishoudelijk afval. 

• Breng de schaar en de batterij naar een inzamelpunt voor dergelijke toestellen of recyclagepark in 

uw buurt. De metalen en kunststof onderdelen kunnen worden gerecycled. Voor gedetailleerde 

informatie kunt u contact opnemen met het servicecentrum. 

•  Gooi de batterij niet in het huisvuil, verbrand ze niet, dompel ze niet in water. In geval van 

gas- of vloeistoflekkage kan de batterij schade aan het milieu en de gezondheid veroorzaken. 

• Voordat u de batterij weggooit, moet u ze volledig ontladen. Het is aanbevolen om de polen met 

tape te bedekken om kortsluiting te voorkomen. De batterij niet demonteren. 

• Verwijder de batterijen volgens de plaatselijke voorschriften. De batterij moet naar een inzamelpunt 

voor batterijen of recyclagepark worden gebracht en op een milieuvriendelijke manier worden 

verwijderd of gerecycleerd. Raadpleeg uw lokaal recyclagepark voor meer informatie of neem 

contact op met uw lokale verdeler voor meer informatie. 

• Gesnoeide takken kunnen verder worden verwerkt volgens behoefte of breng deze naar een 

verwerkend bedrijf of recyclagepark. Gooi deze in elk geval niet bij het gewone huisvuil. 
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19. Wisselstukken 

De fabrikant kan hoogwaardige originele onderdelen leveren: 

• Batterijen 

• Oplader 

• Messen 

 

Neem indien nodig contact op met uw lokale handelaar of met ons service center. 

20. Garantie 

Particuliere gebruikers genieten een wettelijke fabrieksgarantie van 24 maand, terwijl professionele 

gebruikers eenzelfde garantie genieten van 12 maand. De garantie heeft betrekking op de mechanische 

onderdelen, inclusief de batterij, de oplader, de motor en het transmissiemechanisme. De garantie 

vervalt in de volgende gevallen: 

 

• Abnormaal gebruik van het gereedschap  

• Onderhoud niet uitgevoerd zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing 

• Wijzigingen van het gereedschap 

• Schade aan het gereedschap, ook als die per ongeluk is veroorzaakt 

• Schade te wijten aan reparaties, uitgevoerd door ongekwalificeerd personeel 

• Natuurlijke gebeurtenissen of overmacht 

• Batterij niet met de vereiste frequentie opgeladen 

• Onderdelen die bij normaal gebruik onderhevig zijn aan slijtage (bv. messen), zijn van de garantie 

uitgesloten. 

 

Deze garantie wordt alleen toegepast als de klant de GARANTIEKAART VOLLEDIG heeft ingevuld, onder 

vermelding van het serienummer en de aankoopdatum (die overeenstemt met het verkoopdocument) 

van het apparaat, en als hij dit op het moment van aankoop met de stempel van de dealer heeft 

verzonden. 

De klant moet ook een kopie van het verkoopdocument (fiscaal aankoopbewijs, factuur) en van de 

verzonden garantiekaart bewaren: een kopie van deze documenten moet samen met de te repareren 

machine aan de Dealer of de erkende reparateur worden overhandigd. Bij het ontbreken van 

bovenstaande documenten wordt de machine zonder garantie beschouwd. 
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21. Oplossen van de storingen 

Laat het gereedschap uitsluitend door gekwalificeerd personeel van onze servicecentra repareren, die 

alleen originele vervangingsonderdelen zullen gebruiken. 

Dit zal de duurzaamheid en de veiligheid van het gereedschap waarborgen. 

 

Storing Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing 

 

 

De snoeischaar werkt niet 

De batterij is leeg De batterij opladen 

De batterij is niet aangesloten Sluit de batterij aan 

De veiligheidsschakelaar kan niet 

worden gestart 

Open door de veiligheid op de 

schakelaar te starten.   

Slechte werking van de schakelaar. Breng naar een servicecentrum 

Intermitterende werking 
Losgekomen interne aansluitingen   

Breng naar een servicecentrum Slechte werking van de schakelaar. 

 

 

Messen warm 

Afgeschuind mes Het mes slijpen of vervangen 

Mes beschadigd Het mes slijpen of vervangen 

Geringe smering, met als resultaat 

een overmatige wrijving 

Smeer het mes 

 

 

 

Slecht snijoppervlak 

Geen smering, met als resultaat 

een overmatige wrijving 

Smeer het mes 

Mes vuil Reinig het mes 

Afgeschuind mes Het mes slijpen of vervangen 

Het snijresultaat is slecht. Lees aandachtig de instructies 

De batterij is niet volledig 

opgeladen.  

De batterij opladen 

  

  

 

Ze laadt niet op. Rode 

lamp van lader knippert 

De batterij is niet juist in de lader 

geplaatst. 

Plaats de batterij goed.  

De batterij is niet juist met het 

stopcontact aangesloten 

Sluit de batterij correct aan 

De polen van de batterij zijn vuil Reinig de polen 

De batterij is beschadigd Vervang de batterij 

De lader is beschadigd Vervang de lader 
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