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Gebruiksaanwijzing 
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 

 

 Lees deze gebruiksaanwijzing grondig 
voor u de machine voor het eerst gebruikt en hou 
altijd rekening met de veiligheidsvoorschriften! 

Om de prestaties van uw bosmaaier 
gedurende lange tijd te vrijwaren, dient u de 
onderhoudsaanwijzing nauwkeurig na te leven. 

Als u na het bestuderen van deze 
gebruiksaanwijzing nog vragen heeft, kunt u altijd 
terecht bij uw SOLO-verkoper.  

 
CE conformiteitsverklaring  De CE-
conformiteitsverklaring in een afzonderlijke 
bijlage maakt deel uit van deze 
gebruiksaanwijzing. 

 

Verpakking en afvalfase 
Bewaar de originele verpakking om de zaag te 
beschermen tegen transportschade als ze moet 
worden getransporteerd. Als u het 
verpakkingsmateriaal niet meer nodig heeft, moet 
het overeenkomstig de plaatselijke voorschriften 
worden weggedaan. Verpakkingsmateriaal uit 
karton is een grondstof die opnieuw kan worden 
gebruikt of gerecycleerd.  

Als de machine niet meer kan worden gebruikt, 
moet ze overeenkomstig de lokale voorschriften 
worden weggedaan. 

 

Met het oog op de constante verdere ontwikkeling 
van onze apparaten zijn wijzigingen in de 
leveringsomvang op het vlak van vorm, techniek 
en uitvoering voorbehouden. 

Verder kunnen geen aanspraken worden afgeleid 
uit informatie en afbeeldingen in deze handleiding. 
 
 
Het allerbelangrijkste: 

Om uitstekende 
snijresultaten te 
verzekeren, zijn de 
snijmessen uiterst 
scherp.  
 
 
 

Raak de snijmessen nooit aan met een 
onbeschermd lichaamsdeel – ook niet als de 
messen stilstaan! 
 
 
 

Symbolen  
 

Volgende symbolen worden gebruikt op de 
machine en in deze gebruiksaanwijzing: 

Voor ingebruikname en voor alle 
onderhouds-, montage- en 
reinigingswerken de handleiding grondig 
lezen 

Voor u de motor start, de gehoor- en 
gezichtsbescherming opzetten 

Wanneer u met en aan de machine 
werkt, veiligheidshandschoenen dragen 

Vaste schoenen met stevige zolen, bij 
voorkeur veiligheidsschoenen dragen 

Wees uiterst voorzichtig als u met de 
machine omgaat 

Als de netkabel of de verlengkabel 
beschadigd raakt, de stekker 
onmiddellijk loskoppelen 

De machine niet gebruiken wanneer het 
regent 

Elektrische apparaten horen niet thuis in 
het huishoudelijk afval. Het apparaat en 
het toebehoren terugbrengen naar 
officiële inzamelpunten voor elektrische 
apparaten. 

 
 

Kenplaatje 
 

 
 
 
 
                                                                a 
 
 
                                                                b 
                                                                c 
 
 
 
 
 
 
 
 
         d 
a: Typebenaming 
b: Serienummer 
c: Bouwjaar 
d: Doppelt schutzisoliert 



Inhoudsopgave ; Veiligheidsvoorschriften 

NEDERLANDS  2 

 

                                                          Inhoudsopgave  
 

Blz. 
1. Veiligheidsvoorschriften ......................................................................................................................2 

1.1 Algemene veiligheidsvoorschriften   EN 60745-1:2006 2 
1.2 Voorgeschreven gebruik / Algemene veiligheidsinstructies 4 
1.3 Werkkleding 4 
1.4 Tijdens het transport van het apparaat 4 
1.5 Netaansluiting en verlengkabel 5 
1.6 Voor de aansluiting op het stroomnet 5 
1.7 Bij onderhoud, reiniging en herstellingen 5 
1.8 Tijdens het werk 5 

2. Leveringsomvang .................................................................................................................................6 
3. Bedienings- en functieonderdelen ......................................................................................................6 
4. Technische gegevens...........................................................................................................................6 
5. Accessoires ...........................................................................................................................................7 
6. Gebruik van de elektrische heggenschaar .........................................................................................7 

6.1 Toepassingsgebieden 7 
6.2 Correcte werkwijze met de elektrische heggenschaar 8 
6.3 Decoratief snijden 10 

7. Gebruiks- en onderhoudsinstructies ................................................................................................10 
7.1 Snijmes 10 
7.2 Stilleggen en opbergen 11 

8. Garantie................................................................................................................................................11 
 
 
 
 

1. Veiligheidsvoorschriften 
 

 

1.1  Algemene veiligheidsvoorschriften   EN 60745-1:2006 
 

Algemene veiligheidsvoorschriften 
 WAARSCHUWING! Lees alle instructies. Als u nalaat alle onderstaande instructies te volgen, kan dit 
leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel. 

BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN. 
De term “elektrisch gereedschap” in alle onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw op het elektriciteitsnet 
werkend (van een netsnoer voorzien) elektrisch gereedschap. 

1) Veiligheid op de werkplek 
a) Houd uw werkplek schoon en zorg voor goede verlichting. Op rommelige en donkere plaatsen 

gebeuren vaker ongelukken. 
b) Werk niet met elektrische gereedschappen in een omgeving met ontploffingsgevaar, zoals een 

omgeving met brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische gereedschap produceert vonken 
die de dampen of het stof kunnen ontsteken. 

c) Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap. Door 
afleiding kunt u  de controle over het gereedschap verliezen. 

2) Elektrische veiligheid 
a) De stekker van een elektrisch gereedschap moet overeenkomen met het stopcontact. Verander 

de stekker nooit op geen enkele manier. Gebruik geen omzetstekkers voor geaard elektrisch 
gereedschap. Met de standaardstekker in een overeenkomstig stopcontact verkleint u de kans op een 
elektrische schok. 

b) Voorkom lichamelijk contact met geaarde oppervlakken , zoals pijpen, radiatoren, fornuizen en 
koelkasten. De kans op een elektrische schok is groter wanneer uw lichaam is geaard. 

c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Als water binnendringt 
in het elektrisch gereedschap, wordt de kans op een elektrische schok groter. 
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d) Behandel het netsnoer voorzichtig. Gebruik het netsnoer nooit om het elektrisch gereedschap 
aan te dragen, eraan te trekken, of de stekker ervan uit het stopcontact te trekken. Houd het 
netsnoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde en in de 
war geraakte snoeren verhogen de kans op een elektrische schok. 

e) Bij gebruik van elektrisch gereedschap buitenshuis, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt is 
voor gebruik buitenshuis. Door een verlengsnoer te gebruiken dat geschikt is voor gebruik 
buitenshuis, verkleint u de kans op een elektrische schok. 

3) Persoonlijke veiligheid 
a) Let altijd goed op, kijk naar wat u aan het doen bent, en gebruik uw gezond verstand tijdens het 

gebruik van een elektrisch gereedschap. Gebruik een elektrisch gereedschap niet wanneer u 
moe bent, of onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen. Een ogenblik van 
onoplettendheid kan tijdens het gebruik van een elektrisch gereedschap leiden tot ernstig persoonlijk 
letsel. 

b) Gebruik veiligheidsmiddelen. Draag altijd oogbescherming. Veiligheidsmiddelen, zoals 
stofmaskers, slipvaste veiligheidsschoenen, veiligheidshelm en oorbescherming, gebruikt in 
toepasselijke situaties, dragen bij tot een verlaging van persoonlijk letsel. 

c) Voorkom per ongeluk starten. Controleer dat de schakelaar in de uit-stand staat alvorens aan te 
sluiten. Door elektrisch gereedschap te dragen met uw vinger op de schakelaar, of door de stekker in 
het stopcontact te steken terwijl de schakelaar aan staat, neemt de kans op ongelukken sterk toe. 

d) Verwijder afstelsleutels en tangen voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Een sleutel of 
tang die nog aan een draaiend deel van het elektrisch gereedschap vastzit, kan persoonlijk letsel 
veroorzaken. 

e) Reik niet te ver. Zorg altijd voor een stevige stand en goede lichaamsbalans. Hierdoor heeft u een 
betere controle over het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties. 

f) Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding of sierraden. Houd uw haar, kleding en 
handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sierraden en lang haar 
kunnen verstrikt raken in bewegende delen. 

4) Elektrisch gereedschap en onderhoud 
a) Overbelast het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrisch gereedschap voor het 

werk. Het juiste elektrisch gereedschap werkt beter en veiliger binnen het aangegeven 
capaciteitsbereik. 

b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet als het niet kan worden in- en uitgeschakeld met de 
schakelaar. Ieder elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk 
en moet eerst worden gerepareerd. 

c) Koppel de stekker los van de netstroom en/of haal de accu uit het elektrisch gereedschap 
voordat u afstellingen maakt, hulpstukken vervangt, of het elektrisch gereedschap opbergt. 
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verkleinen de kans dat het elektrisch gereedschap per 
ongeluk wordt ingeschakeld. 

d) Bewaar elektrische gereedschappen die niet worden gebruikt buiten het bereik van kinderen en 
voorkom dat personen die onbekend zijn met het gebruik ervan of met deze instructies het 
elektrisch gereedschap gebruiken. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in de handen van 
onervaren gebruikers. 

e) Onderhoud het elektrisch gereedschap goed. Controleer op een slechte uitlijning of het 
aanlopen van draaiende delen, het afbreken van onderdelen en alle andere situaties die van 
invloed kunnen zijn op de werking van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch 
gereedschap beschadigd is, laat u het eerst repareren voordat u het gebruikt. Veel ongelukken 
worden veroorzaakt doordat het elektrisch gereedschap slecht wordt onderhouden. 

f) Houd snij- en zaaggereedschappen scherp en schoon. Goed onderhouden snij- en 
zaaggereedschappen met scherpe snij- en zaagranden lopen minder vaak vast en zijn gemakkelijker te 
gebruiken. 

g) Gebruik het elektrisch gereedschap met de bijbehorende accessoires, bits, enz., 
overeenkomstig deze instructies en op de manier zoals bedoeld voor het betreffende type 
elektrisch gereedschap, met inachtneming van de werkomstandigheden en het werd dat wordt 
uitgevoerd. Het gebruik van het elektrisch gereedschap bij andere werkzaamheden dan waarvoor het 
is bedoeld, kan leiden tot gevaarlijke situaties. 

5) Reparatie 
a) Laat uw elektrisch gereedschap repareren door een vakbekwame reparateur die gebruik maakt 

van uitsluitend identieke vervangingsonderdelen. Hiermee bent u ervan verzekerd dat de veiligheid 
van het elektrisch gereedschap behouden blijft. 
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1.2 Voorgeschreven gebruik / Algemene veiligheidsinstructies 
 

De elektrische heggenschaar mag uitsluitend worden gebruikt om heggen, struiken en heesters bij te snijden. 
De elektrische heggenschaar is niet geschikt voor andere doeleinden. (paragraaf 6.1 “Toepassingsgebieden”). 

Lees deze handleiding vóór de eerste ingebruikneming zorgvuldig door en bewaar deze op een 
veilige manier. Gebruik deze machine met speciale voorzichtigheid.  

Het niet naleven van de veiligheidsinstructies kan levensgevaarlijk zijn. Volg de ongevalpreventievoorschriften 
van de beroepsverenigingen. De gebruiksaanwijzing moet altijd beschikbaar zijn op de plaats waar de machine 
wordt gebruikt. Ze moet door iedereen worden gelezen die belast is met werken aan de machine (ook 
onderhoud, verzorging en herstelling). 
• Als u voor de eerste keer met een dergelijke machine werkt, laat de verkoper dan uitleggen hoe u er veilig 

mee omgaat.  
• Kinderen en jongeren onder 18 jaar mogen niet met deze machine werken; uitgezonderd zijn jeugdige 

personen boven 16 jaar die onder toezicht een opleiding volgen.  
• De machine wordt principieel door één persoon bediend. Hou personen en dieren op een veilige afstand 

van het werkterrein. Let met name op kinderen en op dieren die zich in het struikgewas ophouden. Als een 
persoon of een dier dichterbij komt, dient u onmiddellijk de machine en het snijwerktuig te stoppen. De 
gebruiker is verantwoordelijk voor gevaren of ongevallen die ontstaan voor andere personen en hun 
eigendom. 

• Deze machine mag uitsluitend aan personen worden uitgeleend of doorgegeven die met dit type, de 
bediening en de handleiding vertrouwd zijn. Geef altijd deze handleiding mee. 

• Als u met deze machine werkt, dient u in goede conditie, uitgerust en gezond te zijn. 
• Onder invloed van alcohol, drugs of medicamenten die het reactievermogen kunnen beïnvloeden, mag 

deze machine niet worden gebruikt. 
• Breng geen wijzigingen aan bestaande veiligheidsvoorzieningen en bedieningsonderdelen aan.  
• De machine mag uitsluitend in bedrijfsveilige staat worden gebruikt - gevaar voor ongevallen! Controleer 

de machine vóór elk gebruik. 
• Er mogen uitsluitend accessoires en aanbouwonderdelen worden gebruikt die door de fabrikant geleverd 

en uitdrukkelijk voor de bevestiging op dit type vrijgegeven zijn.  
• Een betrouwbaar gebruik en de veiligheid van uw apparaat hangen ook van de kwaliteit van de gebruikte 

reserveonderdelen af. Uitsluitend originele reserveonderdelen gebruiken. Enkel originele onderdelen 
stammen uit de productie van het apparaat en garanderen derhalve de maximale kwaliteit qua materiaal, 
maatvastheid, functie en veiligheid. U verkrijgt de originele reserve- en accessoireonderdelen bij uw 
vakhandelaar. Hij beschikt ook over de noodzakelijke lijsten met reserveonderdelen, om de vereiste 
nummers van de reserveonderdelen te kunnen nagaan. Hij wordt doorlopend over detailverbeteringen en 
vernieuwingen in het programma van reserveonderdelen geïnformeerd. Hou er ook rekening mee dat bij 
het gebruik van niet originele onderdelen geen garantievergoeding mogelijk is. 

• Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, moet het zo veilig worden afgezet dat er niemand gevaar loopt. 
De motor moet worden afgezet. 

Wie niet let op de veiligheids-, bedienings- of onderhoudsinstructies, is ook aansprakelijk voor alle daardoor 
veroorzaakte schade en gevolgschade. 

1.3 Werkkleding 
 

Om verwondingen te vermijden, dient u de voorgeschreven kledij en beschermuitrusting te gebruiken terwijl u 
met deze machine werkt. De kleding moet doelmatig zijn, d.w.z. nauw aanliggen (bijv. combipak), maar mag 
niet hinderlijk zijn. 
Draag geen sjaal, das, sieraden of andere kledingstukken die vastgekneld kunnen raken in de machine, in het 
struikgewas of in takken. Lang haar moet worden samengebonden en beschermd (hoofddoek, muts, helm 
e.d.). 

Draag vaste schoenen met stevige zool - liefst veiligheidsschoenen met stalen punt.  
Draag veiligheidshandschoenen met antislip grijpoppervlak.  
Gebruik een persoonlijke oorbescherming en gezichtbescherming (bijv. veiligheidsbril).  

Zie ook hoofdstuk 5 “Accessoires” voor de aanbevolen werkkledij. 

1.4 Tijdens het transport van het apparaat 
 

• Zet tijdens het transport altijd de motor af!.  
• Draag of transporteer de machine nooit terwijl het snijmes draait. 
• Bij transport over grote afstand altijd de mesbescherming plaatsen. 
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1.5 Netaansluiting en verlengkabel 
 

• Als verlengkabel voor de netaansluiting mogen enkel 
verlengkabels met de hiernaast vermelde minimale 
geleiderdoorsnede worden gebruikt, op voorwaarde dat 
ze toegelaten zijn voor gebruik in open lucht.  

- De koppelingen van de aansluitkabels moeten 
uit rubber bestaan of met rubber bekleed zijn.  

- Als een kabeltrommel wordt gebruikt, moet de kabel volledig worden afgewikkeld. 
• Ga na of de spanning van het stroomnet overeenkomt met de informatie op het kenplaatje van de machine. 
• Het stopcontact moet met minstens 10 A - 16 A beveiligd zijn. 
• Voor uw veiligheid is het aan te bevelen een verliesstroomschakelaar met een nominale foutstroom ¡Â 30 

mA te gebruiken 

1.6 Voor de aansluiting op het stroomnet 
 

Controleer voor elk gebruik of de volledige machine in bedrijfsveilige toestand verkeert. 
• De aan-uitschakelaar moet soepel werken en automatisch terugkeren naar de stoppositie. 
• Het snijwerktuig en de aanraakbeveiliging moeten goed vastzitten en in perfecte staat verkeren. 
• De op het toestel gemonteerde netkabel en de gebruikte verlengkabel moeten in perfecte staat verkeren. 
Bij onregelmatigheden, duidelijke schade of als de goede werking beperkt is, mag u niet beginnen werken, 
maar dient u de machine te laten controleren in een werkplaats. 

1.7 Bij onderhoud, reiniging en herstellingen 
 

Voer uitsluitend die onderhouds- en reparatiewerkzaamheden zelf uit die in deze handleiding beschreven 
staan. Alle anderen werkzaamheden moeten door een geautoriseerde vakwerkplaats worden uitgevoerd. 
• Voor reinigings-, onderhouds- en herstelwerken moet de motor altijd worden uitgeschakeld en moet de 

netstekker worden afgetrokken.  
• Bij alle reparaties mogen uitsluitend originele reserveonderdelen van de fabrikant worden gebruikt. 
• De machine nooit – ook niet om te reinigen – nat afspuiten.  

1.8 Tijdens het werk 
 

• Het apparaat mag enkel worden gebruikt als hij volledig in elkaar gezet is. 
• Werk omzichtig, met overleg en rustig, en breng geen andere mensen in gevaar.  

- Let op goede zicht- en lichtomstandigheden.  
- Blijf altijd binnen roepafstand van andere personen, die in een noodgeval hulp kunnen bieden.  
- Las tijdig pauzes in het werk in.  
- Wees attent op mogelijke bronnen van gevaar en tref navenante voorzorgsmaatregelen.  
- Voorzichtig bij natheid, gladheid, op hellingen of oneffen terrein. Er bestaat verhoogd risico voor uitglijden! 
- Let op het risico van struikelen en op hindernissen zoals boomwortels, boomstronken, randen. Wees 

uiterst voorzichtig als u op hellingen werkt. 
- Controleer het werkterrein vooraf op stenen, gebroken glas, spijkers, draad en andere vaste voorwerpen. 

Verwijder deze voorwerpen, zodat ze niet door het snijwerktuig kunnen worden weggeslingerd of erin 
vastgekneld raken. 

- Hou de machine altijd met beide handen vast en zorg ervoor dat u veilig en stabiel staat. 
- Alle lichaamsdelen moeten op een veilige afstand van het snijwerktuig worden gehouden. Altijd van het 

lichaam weg snijden. 
- Gebruik een degelijke snijtechniek (zie paragraaf “6.2 Correcte werkwijze met de elektrische 

heggenschaar”). 
- Niet boven schouderhoogte snijden, niet te ver voorover buigen en niet op een ladder staan. Om op grote 

hoogtes te werken, is uitsluitend een hydraulisch opgetilde cabine toegelaten. 
- Niet met de draaiende snij-inrichting tegen de grond komen. 
- De snij-inrichting niet gebruiken om los te wrikken en weg te scheppen wanneer u stukken hout of andere 

voorwerpen verwijdert. 
- Gebruik de machine enkel als de snij-inrichting geslepen en onbeschadigd is; vermijd dat het snijwerktuig 

ongecontroleerd tegen vreemde voorwerpen komt. 
• Schakel de motor uit als het gedrag van de machine merkbaar wijzigt. 
• Als u het snijmes moet reinigen of als u vastgeklemd materiaal moet verwijderen, mag u het snijmes 

uitsluitend aanraken met beschermhandschoenen, op voorwaarde dat het mes tot stilstand is gekomen. 
Eerste hulp 
Voor een eventueel ongeval moet er altijd een EHBO-koffer voorhanden zijn op de werkplaats. Verbruikt 
materiaal moet onmiddellijk worden bijgevuld. 

Kabellengte tot Minimale geleiderdoorsnede 

7 m 1,2 mm2 

50 m 1,6 mm2 
75 m 2,0 mm2 
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2. Leveringsomvang 
 

• Elektrische heggenschaar 
• Mesbescherming 
• Deze handleiding . De CE-conformiteitsverklaring in een afzonderlijke bijlage maakt deel uit van 

deze gebruiksaanwijzing 

3. Bedienings- en functieonderdelen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Achterste handgreep 6. Stekker 
2. Arreteerpal (om de greep aan te passen) 7. Greepbeugel / Veiligheids-/hulpschakelaar B 
3. Hoofdschakelaar 8. Handbeveiliging 

9. Stootbeveiliging 4. Veiligheids-/hulpschakelaar A 
in achterste handgreep 10. Snijmes 

5. Kabelontlasting 11. Mesbescherming 
 

4. Technische gegevens 
 

Elektrische heggenschaar 165 166 167 

Motorvermogen W 450 500 600 

Nominale spanning / frequentie van nominale spanning V/ Hz 240 AC / 50 

Aantal slagen 1/min 3200 3200 2400 

Nominale snijlengte cm 45 55 65 

Mesopening mm 22 22 27 

Afmetingen  Hoogte / Breedte / Lengte mm 215/225/910 215/225/1010 215/225/1110

Gewicht  kg 4,0 4,1 4,2 

Geluidsdrukniveau (EN 50144) dB(A) 85 85 84 

Trillingsversnelling (EN 50144) m/s2 < 2,5 < 2,5 < 2,5 

Bveiligingsklasse II / DIN EN 50144 / VDE 0740 
 

Fig. 1 
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5. Accessoires  
 

 

 

Accessoires Bestelnr. 

“SOLO Universal -Reiniger”500 
ml 

00 83 116 

SOLO onderhouds- en 
verzorgingsolie spuitbus 300 ml 

 
00 83 163 

Aanbevolen werkkledij 

SOLO Fit 
veiligheidshandschoenen 

99 390 12 +  
maatindex 

SOLO lederen bottine 99 305 10 + 
maat (36 - 48) 

SOLO gezichts-
/gehoorbescherming 

 
99 390 1002 

SOLO bos- en landbouwjas  
EN 340 

99 303 000 + 
maat (2[s] - 6[xxl])

SOLO outdoor-broek 99 020 95 + 
maatindex 

SOLO outdoor-tuinbroek 99 020 94 + 
maatindex 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Gebruik van de elektrische 
heggenschaar 

 

 

 
Voor u de elektrische heggenschaar gebruikt, dient 
u het schone snijmes te behandelen met een 
onderhouds- en verzorgingsolie. Wij bevelen de 
"SOLO onderhouds- en verzorgingsolie" 
(bestelnr.:00 83 163) aan.  
Opgelet: geen vet gebruiken! 
 

6.1 Toepassingsgebieden 
 

De elektrische heggenschaar mag uitsluitend 
worden gebruikt om heggen, struiken en heesters 
bij te snijden.  
De elektrische heggenschaar is niet geschikt voor 
andere doeleinden. 
De maximale dikte van de takken en twijgen die 
nog met de elektrische heggenschaar kunnen 
worden gesneden, is afhankelijk van het soort 
hout, de leeftijd, het vochtgehalte en de hardheid 
van het hout.  
Relatief dikke takken en twijgen voor het snijden op 
de gewenste lengte inkorten met een boomschaar. 
 
Opmerkingen voor het milieu: 

Hou de voorgeschreven rusttijden in acht (deze 
kunnen lokaal verschillend zijn). 

Om heggen te snijden, dient u rekening te houden 
met eventuele nationale of lokale voorschriften met 
betrekking tot het snoeiseizoen. 

Voor u heggen snijdt, dient u na te gaan of er geen 
vogels in de heg broeden. Mocht dit het geval zijn, 
dan dient u het snijden van de heg uit te stellen of 
snijdt u in dit gedeelte niet. 

Andere dieren die zich in de heg bevinden, moeten 
voor het snijden worden verdreven door ze op te 
schrikken, zodat ze niet gekwetst raken. 

Het afgesneden materiaal milieuvriendelijk 
wegdoen of composteren. 
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6.2 Correcte werkwijze met de elektrische 
heggenschaar 

 

Hou tijdens het werk met de machine rekening met 
de veiligheidsvoorschriften.  
Aansluiting op het stroomnet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haak de geschikte verlengkabel aan de 
kabelontlasting (5) en steek de stekker (6) op de 
verlengkabel in. 
Om los te koppelen, altijd direct aan de netstekker 
trekken, nooit aan de kabel trekken om de stekker 
los te koppelen. 
Heggenschaar in-/uitschakelen 
De heggenschaar mag uitsluitend met twee 
handen tegelijk worden bediend. Om 
veiligheidsredenen kan de heggenschaar enkel 
worden ingeschakeld wanneer de hoofdschakelaar 
(3) met de ene hand wordt bediend en wanneer 
tegelijk één van de twee veiligheids-
/hulpschakelaars met de andere hand wordt 
bediend. 
Om uit te schakelen volstaat het een van beide 
schakelaars los te laten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standaardhouding:  
De achterste hand bedient de hoofdschakelaar (3) 
in de achterste handgreep; de voorste hand 
bedient de veiligheids-/hulpschakelaar B op de 
greepbeugel (7). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternatieve houding om het bereik te vergroten:  
De heggenschaar wordt met beide handen in de 
achterste handgreep gehouden. Eén hand bedient 
de hoofdschakelaar in het bovenste gedeelte van 
de handgreep, terwijl de andere hand de 
veiligheids-/hulpschakelaar A (4) in het onderste 
gedeelte van de handgreep bedient. 
Ergonomische stand van de greep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Om de achterste handgreep in een ergonomisch 
optimale stand te zetten, bij uitgeschakelde motor 
ter ontgrendeling de arreteerpal (2) omhoog 
schuiven en de achterste handgreep in de 
gewenste positie draaien. De achterste handgreep 
kan in vijf verschillende posities vergrendelen. Let 
erop dat de handgreep stevig vergrendeld is voor u 
de machine opnieuw start.  
Opmerking: Als de handgreep niet correct 
vergrendeld is, kan de heggenschaar niet worden 
ingeschakeld. 
De greep is in elke stand ca. 15° ten opzichte van 
de snijas geneigd. Op die manier kan de machine 
met de snijmessen direct langs de heg worden 
gevoerd en kan men toch met de achterste hand 
een kleine afstand tot de heg aanhouden. 
 

Fig. 2 Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6 
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De elektrische heggenschaar altijd met beide 
handen vasthouden en de greep telkens stevig 
omsluiten met de duim.  
De snede steeds bij draaiend snijmes met de 
meszijde beginnen. Niet met de punt in de haag 
“steken”.  
Ter hoogte van draadafrasteringen zeer 
voorzichtig werken en de draadafrastering niet 
aanraken met de snij-inrichting. 
Als u onregelmatigheden vaststelt of als het 
snijmateriaal vastgeraakt is ter hoogte van het 
snijwerktuig of de aanraakbeveiliging, dient u de 
motor onmiddellijk uit te schakelen. Wacht tot het 
snijmes tot stilstand gekomen is. Terwijl de motor 
uitgeschakeld is, het vastgeraakte snijmateriaal, 
kreupelhout e.d. verwijderen. Voor u de machine 
opnieuw start, dient u na te gaan of de volledige 
machine in veilige toestand verkeert. 

Snijprocedure 
Als de heg sterk moet worden bijgesneden, in 
verschillende stappen snijden. Tussen de stappen 
telkens de dikkere takken en twijgen met een 
boomschaar afsnijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenkant van de heg snijden 
De elektrische heggenschaar iets schuin in de heg 
(max. 15°) horizontaal ten opzichte van de 
bovenzijde van de heg langs de rand voeren, zodat 
het afgesneden materiaal op de grond kan vallen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zijkant van de heg snijden 
De elektrische heggenschaar in een verticale 
snede boogvormig op en neer bewegen en daarbij 
langzaam langs de heg vooruit gaan. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 7 

Fig. 9 

Fig. 8 
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6.3 Decoratief snijden 
 

De weergegeven trapeziumvorm voorkomt dat het 
onderste gedeelte van de heg kaal wordt wegens 
een gebrek aan licht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.10: 
De heg wordt eerst op de gewenste hoogte 
bijgesneden. Het afgesneden materiaal kan, mits 
enige oefening, door een pendelbeweging van de 
heg worden verwijderd. Om een rechte snede te 
verzekeren, wordt op de snijhoogte een touw 
gespannen. 
Fig.11: 
Heg trapeziumvormig (op 1 m hoogte ca. 10 cm 
naar boven toe smaller maken) van onder naar 
boven snijden. Op die manier wordt vermeden dat 
het afgesneden materiaal in de nog niet bewerkte 
delen valt en het daarop volgende snijwerk 
hindert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bovenranden van de heg iets afronden, daarna 
het onderste gedeelte van de heg iets achteruit 
brengen. 
Om nog jonge heggen goed dicht te laten groeien, 
mag u de nieuwe loten slechts tot op de helft 
snoeien. 
Als de heg reeds de gewenste hoogte heeft 
bereikt, kunnen jonge loten volledig worden 
gesnoeid. 
 
Het juiste tijdstip om heggen te snijden: 
Loof:    juni en oktober 
Naalden:   april en augustus 
Snelgroeiend:  vanaf mei om de 6 weken. 
 

 

7. Gebruiks- en onderhoudsinstructies 
 
 

 
Het onderhoud en de reparatie van moderne 
apparaten en hun voor de veiligheid relevante 
modules vereisen een gekwalificeerde 
vakopleiding en een van speciale gereedschappen 
en testapparaten voorziene werkplaats. De 
fabrikant adviseert daarom alle niet in deze 
handleiding beschreven werkzaamheden altijd 
door een vakwerkplaats te laten uitvoeren. De 
vakman beschikt over de vereiste scholing, 
ervaring en uitrusting, om u de telkens 
goedkoopste oplossing te kunnen aanbieden. Hij 
helpt u met raad en daad verder. 

7.1 Snijmes 
 

Voor u de heg snijdt of na het reinigen het schone 
snijmes behandelen met een onderhouds- en 
verzorgingsolie. Wij bevelen de "SOLO 
onderhouds- en verzorgingsolie" (bestelnr.: 
00 83 163) aan.  
Opgelet: geen vet gebruiken! 
Om het snijmes te reinigen nadat u de heg heeft 
gesneden, gebruikt u bij voorkeur “SOLO Universal 
- ketting-/zaagreiniger” (bestelnr.: 00 83 116). Na 
een korte inwerktijd zijn de resten van plantensap 
die aan het mes vastgekoekt zijn, week en 
opgelost. U kunt ze daarna gemakkelijk met een 
doek afvegen. 
Het snijmes moet met korte intervallen en bij 
duidelijke onregelmatigheden of verstoppingen ter 
hoogte van het snijwerktuig of de bescherming 
worden gecontroleerd. Daartoe moet de motor 
uitgeschakeld zijn en moet het snijmes stilstaan. 
Alle snijmateriaal, kreupelhout e.d. van het snijmes 
verwijderen. Stompe of beschadigde werktuigen 
ook bij de allerkleinste scheurtjes onmiddellijk in de 
werkplaats laten slijpen of vervangen.  

Het snijmes regelmatig in de werkplaats laten 
slijpen. Daarbij moeten, na de demontage van het 
mes, de geleidingsgroeven absoluut worden 
gereinigd. 
 

Fig. 10 Fig. 11 

Fig. 12 Fig. 13 
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7.2 Stilleggen en opbergen 
 

Bewaar de machine bij voorkeur op een droge en 
veilige plaats. Er mogen geen open vuren of 
dergelijke in de omgeving voorkomen. Onbevoegd 
gebruik – met name door kinderen – moet worden 
vermeden. 
Voor reinigingswerken moet de motor altijd worden 
uitgeschakeld en moet de netstekker worden 
afgetrokken  

Spuit de machine nooit nat af. 
• Met een handborstel alle resten van 

snijmateriaal verwijderen uit het snijgedeelte. 
• Om de volledige machine te reinigen, enkel een 

droge of licht vochtige doek gebruiken. Geen 
reinigingsproducten met oplosmiddelen of 
bijtende reinigingsmiddelen gebruiken. Voor de 
aansluiting op het stroomnet mag er op en in de 
motorbehuizing in geen geval vocht aanwezig 
zijn.  

• Het snijmes reinigen en onderhouden. 
Onze aanbeveling: met “SOLO Universal - 
ketting-/zaagreiniger” (bestelnr.: 00 83 116) 
reinigen en met „SOLO onderhouds- en 
verzorgingsolie“ (bestelnr.: 00 83 163) 
behandelen. Geen vet gebruiken!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De mesbescherming (11) kan op een stevige muur 
worden gemonteerd, waarna de heggenschaar 
veilig kan worden opgeborgen. 

 

8. Garantie 
 
 

SOLO garandeert een perfecte kwaliteit en neemt 
de kosten op zich voor verbetering achteraf door 
het vervangen van defecte onderdelen in het geval 
van materiaal- of fabricagefouten die binnen de 
garantieperiode na de dag van de verkoop 
optreden. Let erop dat in sommige landen 
specifieke garantievoorwaarden gelden. Informeer 
bij twijfel bij uw verkoper. Hij is als verkoper van 
het product verantwoordelijk voor de garantie. 
Wij vragen uw begrip ervoor dat voor de volgende 
schadeoorzaken geen garantie kan worden 
geaccepteerd: 

• Het niet opvolgen van de handleiding. 
• Het niet uitvoeren van de vereiste 

onderhouds- en reinigingswerkzaamheden. 
• Slijtage door normaal verbruik. 
• Gebruik van niet-toegestane 

werkgereedschappen en maaivoorzieningen. 
• Gebruik van geweld, ondeskundige 

behandeling, misbruik of ongeluk. 
• Schade door oververhitting wegens vervuiling 

in de ventilatorbehuizing. 
• Ingrepen door ondeskundige personen of 

ondeskundige pogingen tot reparatie. 
• Gebruik van ongeschikte reserveonderdelen 

of niet-originele SOLO-onderdelen, voor zover 
deze de schade veroorzaken. 

• Schade die te herleiden is tot 
gebruiksomstandigheden uit het 
verhuurbedrijf. 

Reinigings-, onderhouds- en instelwerkzaamheden 
worden niet erkend voor garantievergoeding.  
Alle garantiewerkzaamheden dienen door een 
SOLO-vakhandelaar te worden uitgevoerd. 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 14 
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