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DANK 
Hartelijk dank dat u voor de EUROM onkruidborstel hebt gekozen. U 
hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw 
volle tevredenheid zal functioneren. 
Om het beste uit uw onkruidborstel te halen is het belangrijk dat u dit 
instructieboekje vóór gebruik aandachtig en in zijn geheel doorleest 
en ook begrijpt. Schenk daarbij speciaal aandacht aan de 
veiligheidsvoorschriften: die worden vermeld ter bescherming van u 
en uw omgeving!  
Bewaar het instructieboekje vervolgens om het in de toekomst nog 
eens te kunnen raadplegen. Bewaar ook de verpakking: dat is de 
beste bescherming voor uw onkruidborstel tijdens de opslag buiten 
het seizoen. 
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 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
Op het apparaat treft u symbolen aan met de volgende betekenis: 

  
                         
Draag een beschermende bril tijdens het gebruik 
 
 
Draag gehoorbescherming tijdens het gebruik 
 
 
Gebruik het apparaat niet in de regen 
 
 
Houd omstanders op afstand tijdens het gebruik 
 
 
Houd de elektrokabel uit de buurt van draaiende en 
scherpe voorwerpen en –randen 
 
Kom niet met uw handen of voeten aan draaiende en 
scherpe delen van het apparaat 
 
Het gebruik van de onkruidborstel kan voorwerpen 
laten opspatten of rondvliegen. Houd daar rekening 
mee! 
 
Voordat u onderhoud aan het apparaat uitvoert altijd de 
stekker uit het stopcontact nemen 
 
 
Dubbel geïsoleerd 
 
 
Lees het instructieboekje  
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Verder gelden de volgende veiligheidsvoorschriften: 
• Maak u eigen met het apparaat en de bediening ervan voordat u 

de onkruidborstel in gebruik neemt. 
• De onkruidborstel mag niet worden gebruikt door kinderen of 

personen, die hiertoe niet in staat mogen worden geacht. 
Onoordeelkundig gebruik kan schade en/of letsel veroorzaken! 

• Draag tijdens het gebruik stevige schoenen of laarzen om uw 
voeten te beschermen, en een lange broek ter bescherming van 
uw benen. 

• Stel het apparaat niet bloot aan regen , dompel het niet in water 
of een andere vloeistof en voorkomt dat het nat wordt. 

• Controleer het apparaat voor gebruik. Stelt u beschadigingen 
vast, gebruik het dan niet! 

• Beschadigingen of andere storingen dienen door een daartoe 
bevoegde monteur te worden gerepareerd. 

• Gebruik het apparaat nooit zonder beschermkap, niet met een 
slecht-gemonteerde kap en ook niet met een beschadigde, 
kapotte of versleten kap. 

• Gebruik het apparaat niet wanneer de elektrokabel of het 
verlengsnoer beschadigd of versleten is. Controleer voor gebruik! 

• Als er tijdens het gebruik schade aan de elektro- of verlengkabel 
ontstaat, neem dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. 
Raak de kabel niet aan voordat de stroomaansluiting is 
verbroken! 

• Gebruik de onkruidborstel niet waar kinderen of dieren bij zijn. 
• Gebruik de onkruidborstel alleen bij daglicht of goede verlichting. 
• Controleer of de onkruidborstel volgens de instructies is 

gemonteerd. 
• Als u de onkruidborstel monteert, gebruik dan de bijgeleverde 

sleutels om schade aan het apparaat te voorkomen. 
• Draag tijdens de montage van de borstel beschermende 

handschoenen. 
• Laat het apparaat, nadat u het in elkaar hebt gezet, in een veilige 

omgeving onbelast lopen. Als het apparaat erg trilt, als u 
beschadigingen aan de borstel ziet of andere storingen vaststelt, 
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schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en probeer de oorzaak 
te vinden en te verhelpen. 

• Gebruik geen versleten borstels. 
• Gebruik het apparaat niet voor het verwijderen van nat onkruid. 
• Verwijder, voordat u met het apparaat gaat werken, steentjes, 

stokjes, draden en andere voorwerpen van het oppervlak dat u 
wilt bewerken. 

• Gebruik het apparaat uitsluitend rechtop, met de borstel naar de 
grond gericht. Zet het apparaat nooit aan terwijl het nog in een 
andere stand staat! 

• Hol niet terwijl u het apparaat gebruikt. 
• Oefen geen druk op het apparaat uit. 
• Houd uw handen en voeten altijd uit de buurt van de borstel. 
• Voorkom het aanraken van de borstel 
• Zorg ervoor dat de elektrokabel de borstel niet raakt. 
• Voordat u het apparaat neerlegt dient u het altijd eerst uit te 

schakelen en te wachten tot de borstel helemaal stil staat. 
Probeer de borstel nooit zelf af te remmen! 

• Houd er rekening mee dat de borstel, nadat u hem hebt 
uitgeschakeld, nog even doordraait! 

• Gebruik alleen door de fabrikant geadviseerde borstels. 
• Neem altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u de 

activiteiten beëindigt, onderhoud wilt uitvoeren of wanneer het 
apparaat niet in gebruik is. 

• Ruim het apparaat na gebruik op op een veilige plaats, buiten het 
bereik van kinderen. 

 
ELEKTRISCHE  VEILIGHEID 
• Controleer voor gebruik altijd of het stopcontact, dat u wilt 

gebruiken, Voltage en Hertz afgeeft zoals op het typeplaatje van 
de onkruidborstel vermeld staat. 

• Sluit de onkruidborstel bij voorkeur aan op een elektrische groep 
die wordt beveiligd door een aardlekschakelaar van max. 30 mA. 

• Gebruik alleen verlengsnoeren van de volgende types: H05VV-F, 
H05RN-F en H05RR-F. 
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BESCHRIJVING aan de hand van tekening A 
Uw onkruidborstel is ontworpen voor het verwijderen van onkruid 
tussen tegels en op terrassen. 
1 Aan/uit-knop   7 Borstel 
2 Ontgrendeling   8 Wiel 
3 Hoofdhandgreep   9 Knop 
4 Stuurhandgreep   10 Schroef 
5 Telescoopbuis   11 Borgring 
6 Beschermkap 
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MONTAGE 
Montage en afstellen stuurhandgreep (fig. A) 
• Monteer de stuurhandgreep (4) op het apparaat zoals getoond 

op tekening A. 
• Zet de stuurhandgreep met de beide knoppen (9) vast op de 

steel. 
De stuurhandgreep kan op de volgende manier worden bijgesteld 
om een goede balans te verkrijgen: 
• Draai de beide knoppen (9) los 
• Zet de handgreep op de gewenste hoogte. 
• Draai de knoppen weer nauwkeurig vast. 
 
Montage beschermkap (fig. B) 

 
 
 

• Monteer de beschermkap (6) op 
het apparaat, zoals tekening B 
toont. 

• Zet de beschermkap vast met de 
schroeven (12). 

• Vervang de kap wanneer hij 
versleten is.  

 
 
 

Montage wiel (fig. C) 
 
 
 

• Steek de as van het wiel (8) in 
het daarvoor bestemde 
montagegat (13). 

• Druk de as stevig op zijn plaats. 
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Montage borstel (fig. D) 

 
• De bijgeleverde harde 

borstel is geschikt 
voor normaal en 
hardnekkig onkruid.  

• Een versleten 
borstels dient 
onmiddellijk 
vervangen te worden. 

• Eén reserveborstel 
wordt standaard 
bijgeleverd; verder 
zijn vervangende 
borstels verkrijgbaar 
bij uw leverancier. 

 
Voordat u een borstel bevestigt of verwisselt 
altijd de stekker uit het stopcontact nemen! 

Gebruik bij de montage van de borstel de bijgeleverde sleutels, om 
schade aan het apparaat te voorkomen. Draag tijdens de montage 
beschermende handschoenen. 
• Draai de moer (17) los terwijl u de houder (16) vasthoudt, met 

gebruikmaking van de bijgeleverde sleutels.  
• Steek de as van de borstel in de moer. 
• Draai nu de moer weer vast terwijl u de houder vasthoudt 
• Voor het verwijderen van een borstel dient u de: omgekeerde 

volgorde van deze procedure te volgen. 
 
Lengte telescoopbuis aanpassen 
De telescoopbuis kan stapsgewijs in lengte worden versteld om zo 
een comfortabele werklengte te verkrijgen. 
• Draai de borgring (11) los. 
• Schuif de buis in of uit tot de gewenste lengte. 
• Draai de borgring weer vast. 
• Controleer of de buis goed vast zit. 
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GEBRUIKSINSTRUCTIES 
Voor gebruik: 
• Controleer of de stuurhandgreep, het wiel, de borstel en de 

sluiting van de telescoopbuis goed vast zitten en juist zijn 
afgesteld. 

• Controleer of het stopcontact dat u wilt gebruiken het juiste 
voltage afgeeft (zie typeplaatje onkruidborstel). 

• Verbind de onkruidborstel met een passend verlengsnoer en 
haak het verlengsnoer achter de klem (zie fig. A). 

• Houd het apparaat met beide handen vast (aan elke handgreep 
een hand) en controleer of de onderzijde van het apparaat vlak 
en horizontaal ligt. 

Ingebruikname: 
• Als alle controles met goed resultaat zijn uitgevoerd kunt u de 

stekker in het stopcontact steken. 
• Houd nu de ontgrendeling (2) ingedrukt,  druk de AAN/UIT-

schakelaar (1) in en houd hem ingedrukt. 
• Om het apparaat uit te schakelen ontspant u de AAN/UIT-

schakelaar. De vergrendeling treedt automatisch weer in werking. 
Gebruik: 

Leid het apparaat in een constante snelheid over het te bewerken 
oppervlak. 
Voor een optimaal resultaat wordt aanbevolen het apparaat op een 
klein deel van het oppervlak uit te testen. Controleer of de tegels niet 
worden beschadigd. 
Gebruik het apparaat alleen voor droog onkruid. 
Houd het apparaat uit de buurt van harde voorwerpen en planten. 
Borstel eerst de lange voegen en daarna de korte. 
Borstel niet te lang op één plek. De borstelharen wringen zich dan 
tussen de voegen en verwijderen zo het zand. 
Regelmatig borstelen helpt om hardnekkig onkruid te voorkomen. 

 
REINIGING  EN  ONDERHOUD 
Altijd de stekker uit het stopcontact als u onderhoud uitvoert! 
De onkruidborstel vraagt geen speciaal onderhoud. 
• Reinig regelmatig de ventilatieopeningen met een zachte doek 
• Verwijder regelmatig vuil van de afdekkap met een zachte borstel 
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PROBLEMEN  EN  OPLOSSINGEN  

Altijd de stekker uit het stopcontact 
als u een probleem constateert of oplost!  

De borstel draait niet 
• Controleer de leidingen 
• Controleer de stroomvoorziening 
• Controleer de bevestiging van de borstel 
Het onkruid wordt niet verwijderd 
• Vervang de borstel  

 
TECHNISCHE  GEGEVENS  
Aansluitspanning 230 Volt 
Frequentie 50 Hz. 
Opgenomen vermogen 400 Watt 
Onbelaste snelheid 2800 
Afmeting spil 6 mm 
Gewicht 2,4 kg 

Geluid (overeenkomstig EN 60745) 
LpA 88 dB(A)    
LWA 99 dB(A) 

 
MILIEU 
Wanneer uw onkruidborstel ooit aan vervanging toe is, voer hem 
dan niet af met het huishoudelijke afval maar laat hem op een 
milieuvriendelijke wijze verwerken door hem op een daartoe 
ingericht punt in te leveren. 
 
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
Als u elektrisch gereedschap gebruikt dient u, om een elektrische 
schok, letsel of brand te voorkomen, de onderstaande veiligheids-
instructies in acht te nemen. Lees ze zorgvuldig door voordat u het 
apparaat in gebruik neemt. 
1. Houd de werkomgeving schoon. Als die vol troep en obstakels 

staat vraagt u om ongelukken en verwondingen. 
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2. Houd rekening met de omstandigheden. Elektrisch gereed-
schap gebruikt u niet in de regen of in een vochtige omgeving, of 
in de nabijheid van ontvlambare (vloei)stoffen of gassen. Zorg 
ook voor voldoende licht. 

3. Houd kinderen en bezoekers uit de buurt van de werkplek. 
Zij mogen het apparaat of het verlengsnoer niet aanraken! 

4. Pas uw kleding en haardracht aan bij uw werkzaamheden en 
draag geen loshangende kleding of haren, lange kettingen of 
shawls als u een apparaat met bewegende delen bedient. 
Beschermende (hand)schoenen en evt. een beschermende bril, 
gehoorbeschermers en een stofmasker worden aanbevolen. 

5. Gebruik het juiste gereedschap en vraag geen taken van een 
apparaat waarvoor het niet bedoeld is. Breng geen wijzigingen 
op het apparaat aan. Oneigenlijk gebruik en veranderingen aan 
het apparaat doen de garantie vervallen en ontslaan de 
leverancier van zijn aansprakelijkheid! 

6. Steek altijd éérst de stekker in het stopcontact en zet dan 
het apparaat aan, om ongecontroleerde werking te voorkomen. 

7. Zorg ervoor dat uzelf altijd stevig staat en overstrek u niet om 
met het apparaat een afgelegen plekje te bereiken. 

8. Forceer het apparaat niet; het werkt op z’n best en veiligst als 
er niet meer van wordt gevraagd dan waarvoor het ontworpen is.  

9. Blijf alert en gebruik tijdens het werk uw gezonde verstand. 
Gebruik het apparaat niet wanneer u moe bent. 

10. Wees voorzichtig met de elektrokabel. Trek er niet aan, over-
rijd hem niet en trap er niet op. Houd de kabel uit de buurt van 
hitte, olie en scherpe hoeken. 

11. Bescherm u tegen een elektrische schok en voorkom lijfelijk 
contact met geaarde oppervlakken als leidingen, radiators enz. 

12. Ruim gereedschap na gebruik onmiddellijk op, op een droge, 
hoge of afgesloten plaats buiten het bereik van kinderen. 

13. Behandel gereedschap met zorg. Houd het schoon en in 
goede conditie en vervang aan slijtage onderhevige onderdelen 
tijdig. Controleer apparaat en elektrokabel regelmatig en laat 
onderhoud door daartoe bevoegde mensen uitvoeren. Gebruik 
een apparaat nooit wanneer een onderdeel ervan beschadigd is. 

14. Altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in 
gebruik is. 
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CE-VERKLARING 
Hierbij verklaart ondergetekende 

Euromac bv., 
Kokosstraat 20, 

8281 JC  Genemuiden 
dat het onderstaande product 

elektrische onkruidborstel 
bekend onder het merk 

EUROM 
voldoet  aan de Europese richtlijnen van LV Directive 73/23/EEC 
(am. 93/68/EEC), M Directive 98/37/EC en EMC Directive 
89/336/EEC (am. 93/68/EEC) en in overeenstemt is met de 
volgende eisen: 

EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006 
EN 50366:2003 
EN 55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002 
EN 55014-2:1997/+A1:2001 
EN 61000-3-2:2000/+A2:2005 
EN 61000-3-3:1995/+A1:2001 

Genemuiden,  5 maart 2008 

 
 
 
 
                                                                J. Bakker, alg. dir. 
------------------------------------------------------------------------- 
                                  

EUROMAC BV. 
Kokosstraat 20, 

8281 JC  Genemuiden 
tel. 038-3854321   fax 038-3856464 

e-mail: info@euromac.nl    www.euromac.nl  
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