
Handleiding hakselaar 2 cm E. 

Veiligheidsvoorzieningen  

 De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de 
gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten. 

 Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen. 

 Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de 
gevarenzone rond het toestel. 

 Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke 
bewerking stil. 

 Steek uw arm nooit in de invoertrechter bij een werkende machine! 

Gebruiksaanwijzingen  

Opstarten 

 Controleer de spanning 220V. 

 Steek de stekker in een geaard stopcontact.  
Gebruik steeds een geaarde verlengkabel met een min. doorsnede van 2,5 mm²  

 Druk de hoofdschakelaar in om te kunnen werken. 

 De machine is uitgerust met een thermische veiligheid, die bij overbelasting, de 
motor zal uitschakelen. Bekijk in dat geval wat de oorzaak kan zijn, want in vele 
gevallen is de verlengkabel te dun af de afstand tot het stopcontact te groot.  
Bij de hakselaar Benz, volstaat het de machine te laten afkoelen, om deze 
daarna  opnieuw aan te leggen. Bij de hakselaar Jo Beau dient men, na de 
machine te laten afkoelen, de veiligheid opnieuw in te schakelen(zie foto >).  

 
Werken 

 Voer de takken (max. 2 cm diameter) geleidelijk in. Zijtakken van meer dan 
1cm diameter dienen te worden afgeknipt alvorens te verhakselen. 

 Bij een blokkage van de messenschijf, de machine onmiddellijk afleggen en de stekker uit het 
stopcontact halen alvorens de blokkage weg te werken. 

 Bij de hakselaar Benz kan bij blokkage, de invoertrechter eenvoudig worden verwijdert na de 
3 bevestigingsbouten los te schroeven en de veiligheidsstekker uit te trekken. 

 Bij de hakselaar Jo Beau dient men na blokkage, de motoras te verdraaien in wijzerszin 
(gebruik een gepaste inbussleutel)  om de messentrommel los te krijgen. Lukt dat niet dan 
dient de invoer/uitworp-trechter verwijdert worden door 6 bevestigingsbouten los te schroeven. 

 
Stopzetten  

 Laat de hakselaar volledig leegdraaien zodat er zeker geen hout meer in de invoertrechter zit. 

 Zet de hoofdschakelaar af en trek de stekker uit. 

 Hanteer de machine niet tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen. 
 
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een 
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland. 


