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LEES ALLE INSTRUCTIES!

LEES EN BEGRIJP DE 

GEBRUIKERSHANDLEIDING

 Restrisico! Personen met elektronische apparaten, 

zoals pacemakers, moeten eerst hun art(sen) raadplegen 

voordat ze dit product mogen gebruiken. De werking van 

een elektrisch apparaat in de nabijheid van een pacemaker 

kan een storing of defect aan de pacemaker veroorzaken.

 WAARSCHUWING: Om de veiligheid en 

betrouwbaarheid continu te kunnen waarborgen, dienen 

alle reparaties van onderdelen uitgevoerd te worden door 

een vakbekwame reparateur.

VEILIGHEIDSSYMBOLEN

Het doel van de veiligheidssymbolen is om u te wijzen 

op mogelijke gevaren. Besteed daarom voldoende 

aandacht hieraan en begrijp de veiligheidssymbolen en 

bijbehorende uitleg. De symboolwaarschuwingen op zich 

elimineren geen enkel gevaar. De gegeven instructies en 

waarschuwingen gelden niet als vervanging voor gepaste 

voorzorgsmaatregelen tegen ongevallen.

 WAARSCHUWING: Lees en begrijp alle 

veiligheidsinstructies die in deze gebruikershandleiding 

zijn vermeld, waaronder alle veiligheidssymbolen 

zoals “GEVAAR”, “WAARSCHUWING”, en “OPGELET” 

voordat u dit apparaat in gebruik neemt. Het negeren 

van onderstaande instructies kan leiden tot elektrische 

schokken, brand en/of ernstig persoonlijk letsel.

 WAARSCHUWING: Om de veiligheid en 

betrouwbaarheid continu te kunnen waarborgen, dienen 

alle reparaties van onderdelen uitgevoerd te worden door 

een vakbekwame reparateur. 

  WAARSCHUWING: De werking van 

het apparaat kan leiden tot het 

rondslingeren van (vreemde) objecten die 

in uw ogen kunnen terechtkomen. Dit kan 

leiden tot ernstig oogletsel. Wanneer u 

elektrische apparaten gebruikt, zorg er 

dan voor dat u altijd een veiligheidsbril 

(met zijschermen) of een gelaatsscherm 

draagt. We bevelen aan om een 

gelaatsscherm over uw bril of standaard 

veiligheidsbril met zijschermen te 

gebruiken. 

 WAARSCHUWING: Risico op brand en brandwonden. 

Niet uit elkaar halen, boven 100 °C verwarmen of 

verbranden. Houd de batterij uit de buurt van kinderen 

en bewaar hem in de originele verpakking tot u hem wilt 

gebruiken. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de lokale 

recyclage- en afvalvoorschriften.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Deze pagina toont en beschrijft alle veiligheidssymbolen 

die zich op dit product kunnen bevinden. Lees, begrijp 

en volg alle instructies op de machine voordat u deze in 

elkaar zet en gebruikt.

Veiligheidsw- 

aarschuwing

Voorzorgsmaatregelen voor 

uw veiligheid.

Draag  

oogbescherming

Draag altijd een 

veiligheidsbril met 

zijschermen en een 

gelaatscherm als u dit 

product gebruikt.

Lees de 

gebruiker- 

shandleiding  

zorgvuldig door 

De gebruiker dient de 

gebruikershandleiding vòòr 

het gebruik van dit product 

te lezen en te begrijpen 

om elk risico op letsel te 

beperken.

Li-ion

Recycling- 

symbolen

Gooi accupacks/batterijen 
nooit met het huisafval, 
in vuur of water weg. 
Verzamel, recycle of gooi 
accupacks/batterijen op een 

milieuvriendelijke manier weg.

Verwijder het 

accupack

Verwijder altijd het accupack 
uit het product wanneer 
u onderdelen monteert, 
aanpassingen uitvoert, het 
product reinigt of wanneer 
het niet in gebruik is.

Stel het 

accupack/de 

batterijen niet 

bloot aan vuur Tegen voortdurend sterk 

zonlicht, vuur, water en 

vocht. Ontplof#ngsgevaar.
Gooi het 

accupack/de 

batterijen niet in 

water

Omgeving- 

stemperatuur 

van het accupack 

tijdens het laden

Voor het beste resultaat dient 

u de batterij in een ruimte 

waar de temperatuur tussen 

0° C en 40° C is op te laden.
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V Volt Spanning

A Ampère Stroom

Hz Hertz
Frequentie (cycli per 

seconde)

W Watt Vermogen

min Minuten Tijd

Wisselstroom Stroomtype

Gelijkstroom Stroomtype of -karakteristiek

WAARSCHUWING: Lees en begrijp alle instructies. Het 

negeren van alle instructies kan leiden tot elektrische 

schokken, brand en/of ernstig persoonlijk letsel. 

De term “elektrisch gereedschap” in alle vermelde 

waarschuwingen verwijst naar de EGO Power+ op batterij 

werkende (snoerloze) gazon & tuin gereedschappen.

VEILIGHEID OP DE WERKPLAATS

 Houd de werkplaats schoon en goed verlicht. 

Rommelige of donkere ruimten kunnen ongevallen 

veroorzaken.

 Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosieve 

ruimten, bijvoorbeeld in de aanwezigheid van 

ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch 

gereedschap genereert vonken en deze kunnen stof 

of dampen ontsteken.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

 Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen 

of vochtige omstandigheden. Water dat elektrisch 

gereedschap binnendringt, vergroot het risico op 

elektrische schokken.

 Gebruik alleen met onderstaand vermelde laders:

ACCUPACKS LADER

BA1120E, BA2240E, BA2800, 

BA3360, BA4200

CH5500E,  

CH2100E

ACCUGEREEDSCHAP GEBRUIKEN EN ONDERHOUDEN

 Laad alleen op met de laders die door de fabrikant 

zijn gespeci"ceerd. Een lader die geschikt is voor één 

type van accupack kan tot brandgevaar leiden wanneer 

gebruikt met een andere accupack.

 Gebruik elektrisch gereedschap alleen met het 

speci"ek aangegeven accupack. Het gebruik  

van andere accupacks kan risico op letsel en 

brandgevaar veroorzaken.

 Wanneer u het accupack niet gebruikt, dient u 

het uit de buurt van andere metalen voorwerpen 

zoals paperclips, muntstukken, sleutels, nagels, 

schroeven of andere kleine metalen voorwerpen 

te houden, die de twee aansluitklemmen kunnen 

verbinden. Het kortsluiten van de aansluitklemmen kan 
brandwonden of brand veroorzaken.

 Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de 

accu worden gespoten; vermijd elk contact. Als 

aanraking met de vloeistof toevallig plaatsvindt, 

dient u het met water af te spoelen. Als de vloeistof 

in de ogen komt dient u onmiddellijk een arts te 

consulteren. Vloeistof dat uit de accu wordt gespoten 
kan irritaties of brandwonden veroorzaken.

 De secundaire cellen of accu’s niet demonteren, 

openen of vernietigen.

 Stel cellen of accu’s niet bloot aan warmte of vuur. 
Voorkom opslag in direct zonlicht.

 Zorg dat de cel of accu niet wordt kortgesloten. 
Berg de cellen of batterijen niet in een doos of lade 
op waar ze elkaar kunnen kortsluiten of door andere 
metalen voorwerpen kortgesloten kunnen worden.

 Haal een cel of batterij pas uit zijn originele 

verpakking wanneer u hem wilt gebruiken.

 Stel de cellen of batterijen niet bloot aan 

mechanische schokken.

 In geval van een lekkende cel, dient u ervoor te 

zorgen dat de vloeistof niet met de huid of ogen in 

aanraking komt. Als contact heeft plaatsgevonden, 
was de aangetaste zone met overvloedig veel water af 
en raadpleeg vervolgens een arts.

 Gebruik geen andere lader dan degene die speci"ek 

wordt meegeleverd voor gebruik met het gereedschap.

 Gebruik geen cel of batterij die niet is ontworpen 

voor gebruik met het gereedschap.

 Meng geen cellen van verschillende fabrikanten, 

capaciteit, grootte of type in het apparaat.

 Houd cellen en batterijen buiten het bereik van 

kinderen.

 Raadpleeg onmiddellijk een arts als u denkt dat een 

cel of batterij werd ingeslikt.

 Koop altijd de juiste cel of batterij voor het 

gereedschap.

 Houd cellen en batterijen schoon en droog.

 Veeg de aansluitklemmen van de cel of batterij schoon 

met een schone, droge doek als deze vuil zijn.

 Laad secundaire cellen en batterijen op voor 

gebruik. Gebruik altijd de juiste lader en raadpleeg de 
instructies van de fabrikant of de gebruiksaanwijzing 

van het gereedschap voor de juiste laadinstructies.
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 Laad een batterij niet langdurig op wanneer deze 

niet wordt gebruikt.

 Na een langdurige opslagperiode kan het nodig zijn 

om de cellen of batterijen meerdere keren na elkaar 

op te laden en te ontladen om de beste prestaties 

te krijgen.

 Secundaire cellen en batterijen leveren de 

beste prestaties wanneer ze bij een normale 

kamertemperatuur (20 °C ± 5 °C) worden gebruikt.

 Bewaar de originele gebruiksaanwijzing voor latere 

raadpleging.

 Gebruik de cel of accu alleen voor gepaste 

toepassingen.

 Wanneer mogelijk, dient u de batterij uit het 

gereedschap te halen wanneer u het niet gebruikt.

 Gooi op een correcte manier weg.

REPARATIES

 Volg de instructies in het hoofdstuk  

“Onderhoud” in deze handleiding. Het gebruik  

van ongeoorloofde onderdelen of het negeren van  

de onderhoudsinstructies kan risico op schokken of 

letsel veroorzaken.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

 Ken uw elektrisch gereedschap. Lees de 

gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Leer zowel de 

toepassingen en beperkingen alsook de speci"eke 

mogelijke gevaren omtrent dit gereedschap. Dit 

beperkt het risico op elektrische schokken, brand of 

ernstig letsel.

 Accugereedschap moet niet op een stopcontact 

worden aangesloten en kan aldus altijd 

onmiddellijk gebruikt worden. Let op voor mogelijke 

gevaren wanneer u uw accugereedschap niet gebruikt. 

Verwijder altijd de batterij voordat u accessoires 

vervangt. Dit beperkt het risico op elektrische schokken, 

brand of ernstig persoonlijk letsel.

 Plaats het accugereedschap of de batterij niet in de 

buurt van vuur of warmte. Dit beperkt het risico op 

explosie en mogelijk letsel.

 Gooi geen batterijen in het vuur. De cellen kunnen 

ontploffen. Raadpleeg de lokale wetgeving voor 

eventuele speciale verwijderingsvoorschriften.

 Open of beschadig de batterij niet. Vrijgekomen 

elektrolyt is corrosief en kan schade aan de ogen en 

huid veroorzaken. Het kan giftig zijn wanneer het  

wordt ingeslikt.

 Het accupack niet in elkaar drukken, laten vallen of 

beschadigen. Gebruik geen accupack of lader nadat 

het is gevallen of een harde klap heeft gehad. Een 

beschadigde batterij kan exploderen. Gooi een gevallen 

of beschadigde accu onmiddellijk en op de juiste 

manier weg.

 Het vrijgekomen waterstofgas van de batterij 

kan exploderen in de aanwezigheid van een 

ontstekingsbron, zoals een controlelampje. Om het 

risico op ernstig persoonlijk letsel te beperken, mag u 

nooit een snoerloos product in de aanwezigheid van 

een open vlam gebruiken. Een geëxplodeerde batterij 

kan vuil en chemische stoffen vrijgeven. Mocht u 

hieraan worden blootgesteld, dient u het onmiddellijk 

met water af te spoelen.

 Laad de batterij niet op in een vochtige of natte 

omgeving. Dit beperkt het risico op elektrische 

schokken.

 Voor het beste resultaat dient de batterij in een 

ruimte te worden geladen waar de temperatuur 

hoger is dan 0° C en lager dan 40° C. Bewaar hem 

niet buiten of in voertuigen.

 Bij extreem gebruik of extreme temperaturen 

kunnen lekkages optreden. Als vloeistof met uw huid 

in aanraking komt, dient u de plek onmiddellijk met 

zeep en water te wassen en vervolgens met citroensap 

of azijn te neutraliseren. Als vloeistof in uw ogen 

komt dient u ze gedurende minstens 10 minuten met 

schoon water uit te spoelen en vervolgens een arts te 

raadplegen. Dit beperkt het risico op ernstig persoonlijk 

letsel.

 Laat geen op benzine, olie of petroleum gebaseerde 

producten, enz. in aanraking komen met de plastic 

onderdelen. Deze stoffen bevatten chemicaliën die 

het kunststof kunnen beschadigen, verzwakken of 

vernietigen.

 Laat uw accupack repareren door een bekwame 

reparateur en alleen met identieke vervangende 

onderdelen. Dit waarborgt het behoud van de 

veiligheid van het accupack.

Bewaar deze gebruikershandleiding. Raadpleeg de 

gebruikershandleiding indien nodig en gebruik deze om 

andere personen die dit apparaat zullen gebruiken te 

onderrichten. Al u dit gereedschap aan iemand anders 

geeft, doe dan tevens deze gebruiksaanwijzing erbij om 

verkeerd gebruik en mogelijk letsel te voorkomen.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING!
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SPECIFICATIES

Batterij

BA1120E: 

BA2240E:  

BA2800:  

BA3360:  

BA4200: 

56V 2,0Ah lithium-ion 

56V 4,0Ah lithium-ion 

56V 5,0Ah lithium-ion 

56V 6,0Ah lithium-ion 

56V 7,5Ah lithium-ion

Optimale 

laadtemperatuur
0°C-40°C

Gewicht van de 

batterij

BA1120E:  

BA2240E:  

BA2800:  

BA3360:  

BA4200: 

1,2 kg 

2,2 kg 

2,2 kg 

2,8 kg 

2,8 kg

BESCHRIJVING

MAAK KENNIS MET UW LITHIUM-ION ACCUPACK (afb. A)

1. Ventilatieopening

2. Vermogencontrolelampje

3. Accucontacten

WERKING 

VERMOGENCONTROLELAMPJE OP DE ACCU

Deze lithium-ion accu is voorzien van een 

vermogencontrolelampje om het laadniveau van de accu 

aan te geven. Druk op het vermogencontrolelampje om het 

laadniveau weer te geven. Het LED-controlelampje brandt 

gedurende 10 seconden

 Het groene lampje geeft aan dat het accupack meer 

dan 15% geladen is.

 Het rode lampje geeft een lage spanning van het 

accupack aan.

 Een knipperend rood lampje geeft aan dat het accupack 

bijna leeg is en onmiddellijk moet worden opgeladen.

BATTERIJBEVEILIGING

Het schakelsysteem van de accu beschermt het accupack 

tegen extreme temperaturen, diepte-ontlading en 

overlading. Om de batterij tegen schade te beschermen 

en een langdurige levensduur te waarborgen schakelt het 

schakelsysteem het accupack uit in geval van een overlading 

of wanneer de temperatuur tijdens gebruik te hoog wordt. 

Dit kan zich voordoen bij een zeer hoge koppel, vastzitten 

of blijven steken van het gereedschap. Het accupack wordt 

uitgeschakeld en het indicatielampje knippert gedurende 

10 sec. oranje wanneer de gebruikstemperatuur 70°C 

overschrijdt. De normale werking wordt hervat wanneer de 

temperatuur terugkeert naar 67°C.

MEDEDELING: Een aanzienlijk kortere werkingstijd 

nadat het accupack volledig is geladen geeft aan dat het 

accupack het einde van zijn levensduur heeft bereikt en 

vervangen moet worden.

WERKING BIJ KOUD WEER

Dit lithium-ion accupack levert de beste prestaties bij 

een temperatuur tussen 0°C en 40°C. Het accupack kan 

tijdens de eerste minuut van gebruik “pulseren” wanneer 

het zeer koud is om zich op te warmen. Installeer het 

accupack in een gereedschap en gebruik het gereedschap 

voor een lichte toepassing. Het accupack zal na circa één 

minuut opgewarmd zijn en normaal werken.

WANNEER HET ACCUPACK OPLADEN

MEDEDELING: Lithium-ion accupacks worden reeds 

gedeeltelijk geladen geleverd. Laad het accupack volledig 

op voordat u het voor het eerst in gebruik neemt.

MEDEDELING: Deze accu is uitgerust met een 

geavanceerde zelfonderhoudsfunctie om de levensduur 

van de accu te verlengen. Afhankelijk van de laadstatus 

van de accu, zal deze na één maand van opslag een 

zelfonderhoud uitvoeren. Na dit zelfonderhoud zal de accu 

in de slaapmodus gaan en 30% van zijn laadvermogen 

behouden. Als de accu voor een maand of langer wordt 

opgeborgen, laad de accu volledig op voordat u het 

opnieuw gebruikt.

Het is niet nodig om het accupack volledig te ontladen 

voordat u het oplaadt. De lithium-ion accu kan op 

elk moment worden geladen en ontwikkelt geen 

“geheugen” wanneer het na slechts een gedeeltelijke 

ontlading opnieuw wordt geladen. Maak gebruik van het 

indicatielampje om na te gaan of het accupack geladen 

moet worden.

HOE HET ACCUPACK LADEN

Volg de instructies die in de gebruikershandleiding voor de 

EGO CH5500E Snellader of CH2100E Lader staan vermeld.

HET ACCUPACK INSTALLEREN EN VERWIJDEREN

Volg de instructies in de gebruikershandleiding voor het 

individueel EGO product.

ONDERHOUD

 WAARSCHUWING: Om ernstig persoonlijk letsel te 

voorkomen, haal de accu altijd uit het gereedschap voor het 

wijzigen van accessoires, reiniging of onderhoud.

 WAARSCHUWING: Bij reparatie mag u uitsluitend 

identieke EGO vervangende onderdelen gebruiken. Het 

gebruik van andere onderdelen kan gevaar opleveren of 

schade aan het product veroorzaken.
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 WAARSCHUWING: Het is aanbevolen om geen 

perslucht te gebruiken om het accupack schoon te maken. 

Als het schoonmaken met perslucht echter de enige 

mogelijke manier is, dient u altijd een veiligheidsbril met 

zijdelingse schermen te gebruiken. Als deze handeling 

stof met zich meebrengt, dient u tevens een stofmasker 

te dragen.

ALGEMEEN ONDERHOUD

Maak de kunststof onderdelen niet schoon met 

oplosmiddelen. De meeste kunststoffen kunnen 

worden beschadigd wanneer ze in contact komen met 

commerciële oplosmiddelen. Gebruik een schone doek 

voor het verwijderen van vuil, stof, olie, smeer, etc.

 WAARSCHUWING: Zorg dat remvloeistoffen, benzine, 

producten op basis van aardolie, oliën, etc. op geen enkel 

moment in aanraking komen met de kunststof onderdelen. 

Chemicaliën kunnen de kunststof onderdelen beschadigen, 

verzwakken of vernietigen en ernstig persoonlijk letsel 

veroorzaken.

BATTERIJEN

De accu is voorzien van lithium-ion oplaadbare batterijen. 

De gebruiksduur van elke lading is afhankelijk van de uit 

te voeren taak

De batterijen in dit gereedschap werden ontworpen om 

te zorgen voor een maximale probleemloze levensduur. 

Maar zoals bij alle batterijen, zullen ze uiteindelijk uitgeput 

raken.

Demonteer het accupack niet en probeer geen batterijen 

te vervangen. Het dragen van ringen en juwelen tijdens 

het hanteren metn batterijen kan ernstige brandwonden 

veroorzaken.

Haal de accu niet uit elkaar en probeer geen batterijen 

te vervangen. Het dragen van ringen en juwelen tijdens 

het hanteren van batterijen kan ernstige brandwonden 

veroorzaken.

 Het is aanbevolen om de lader te ontkoppelen en het 

lithium-ion accupack te verwijderen wanneer u het niet 

gebruikt. 

Voor een opslag van het lithium-ion accupack 

gedurende meer dan 30 dagen:

Berg het lithium-ion accupack in een vochtvrije ruimte op 

waar de temperatuur lager dan 26°C is.

 Berg het lithium-ion accupack op met een laadstatus 

van 30-50%.

 Laad het lithium-ion accupack om de zes maanden van 

opslag volledig op.

 Maak de buitenkant schoon met een doek of zachte, 

niet metalen borstel.

MEDEDELING: Deze accu is voorzien van een 

geavanceerde zelfonderhoudsfunctie. Het handhaaft 

automatisch 30% van zijn laadniveau na een opslag van 

langer dan één maand. 

DE ACCU VERWIJDEREN EN VOOR RECYCLING 

VOORBEREIDEN

Li-ion

Gooi geen acculaders en accu’s/oplaadbare 

batterijen met het huishoudelijk afval weg!

Elektrische en elektronische apparaten, 

in overeenstemming met de Europese 

wet 2012/19/EG, en defecte of verbruikte 

accupacks/batterijen, in overeenstemming 

met 2006/66/EG, moeten afzonderlijk worden 

ingezameld en op een milieuvriendelijke 

manier afgedankt worden. 

Raadpleeg uw lokale overheid voor informatie 

over de mogelijkheid tot recycling en/of 

verwijdering.

 WAARSCHUWING: Na verwijdering van het 

accupack voor afdanking of recycling, dient u de 

aansluitklemmen van het accupack af te dekken met 

hoogwaardig plakband. Probeer niet om het accupack te 

vernietigen of uit elkaar te halen, of om componenten te 

verwijderen. Recycle of gooi lithium-ion batterijen op een 

correcte manier weg. Raak de polen nooit met metalen 

voorwerpen en/of lichaamsdelen aan aangezien dit tot 

kortsluiting kan leiden. Buiten het bereik van kinderen 

houden. Het negeren van deze waarschuwingen kan leiden 

tot brand en/of ernstig letsel.
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PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

Het laadvermogen van de accu is 

na meer dan één maand van niet 

gebruik afgenomen.

De accu heeft automatisch een 

zelfonderhoud uitgevoerd voor 

een langere levensduur.

Laad de accu voor gebruik volledig op.

Het vermogencontrole- lampje 

knippert oranje.
De accu is te warm.

Koel de accu af totdat de temperatuur lager 

dan 67°C is.

De punctiedop van de batterij 

wordt warm tijdens gebruik. Het 

indicatielampje knippert alle twee 

seconden groen.

Het accupack heeft automatisch 

zelfonderhoud uitgevoerd voor 

een langere levensduur.

U hoeft niets te ondernemen, dit is normaal. 

Druk op het indicatielampje; hierdoor wordt 

het zelfonderhoud onderbroken.

GARANTIE

EGO GARANTIEVOORWAARDEN

Bezoek onze website egopowerplus.com voor alle voorwaarden van de EGO garantie.


