
Art.-Nr.: 34.305.74 I.-Nr.: 11011 TCLH 2543

�

N Originele handleiding
Elektrische tuinhakselaar
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� Gelieve blz. 2-5 uit te vouwen
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Verpakking:
Het gereedschap bevindt zich in een verpak-
king om transportschade te voorkomen. Deze
verpakking is een grondstof en bijgevolg her-
bruikbaar of kan de grondstofkringloop terug
worden ingebracht.

Bij het gebruik van gereedschappen dienen
enkele veiligheidsmaatregelen te worden
nageleefd om lichamelijk gevaar en schade
te voorkomen:
� Lees deze handleiding zorgvuldig en volg

de aanwijzingen ervan op. Maakt u zich aan
de hand van deze handleiding vertrouwd
met het gereedschap, het juiste gebruik als-
mede met de veiligheidsvoorschriften.

� Bewaar deze goed zodat u de informatie op
elk moment kunt terugvinden.

� Mocht u dit gereedschap aan andere perso-
nen doorgeven, gelieve dan deze handlei-
ding mee te geven.

Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen
of schade die te wijten zijn aan niet-naleving
van deze handleiding.

LET OP!
Deze hakselaar is een walshakselaar welke tak-
ken walst en insnijdt. Hij hakt de takken dus niet
in stukjes.

1. Veiligheidsvoorschriften

De overeenkomstige veiligheidsinstructies vindt
u in de bijgaande brochure.

2. Technische gegevens

Netspanning : 230 V ~ 50 Hz
Opgenomen vermogen : 2500 W (S 6-40%)

2000 W (S1)
Stationair toerental van de meswals 40 t/min.
Diameter van de takken : max. 40 mm
Geluidsdrukniveau LpA : 86,5 dB (A)
Onzekerheid K 1,2 dB (A)
Geluidsvermogen LWA : 106 dB (A)
Onzekerheid K 1,3 dB (A)
Gewicht : 28 kg

Het bedrijfstype S6 (40%) betekent een belas-
tingsprofiel dat overeenkomt met 4 minuten
belasting en 6 minuten stationair draaien. Max.
naargelang de aard van het te verhakselen
goed.

3. Beschrijving van het 
gereedschap en omvang van
de levering (fig. 1-3)

1. Motoreenheid
2. Hakselgoedopvangbox
3. Onderstel
4. Wielen
5. Wieldoppen
6. Knop voor het afstellen van het vaste mes
7. Geïntegreerde netstekker
8. Transportgreep
9. Draairichtingsomschakelaar
10. AAN/UIT-schakelaar
11. Standvoeten (inclusief bevestigings

schroef)
12. 3 schroeven voor montage motoreenheid
13. 3 sluitringen voor montage motoreenheid
14. 2 sets schroeven voor wielmontage 

(inclusief wielbus, sluitringen en moer)
15. 2 platte open sleutels van 10/13
16. 1 kruiskopschroevendraaier

z. afb.: 1 brochure met veiligheidsinstructies
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4. Reglementair gebruik

De elektrische tuinhakselaar is bedoeld om
organische tuinafval te verhakselen. Breng het
biologisch afbreekbare materiaal zoals b.v. bla-
deren, takken, resten van bloemen enz. de
vultrechter in. 

Wij wijzen erop dat onze gereedschappen
overeenkomstig hun bestemming niet geconst-
rueerd zijn voor commercieel, ambachtelijk of
industrieel gebruik. Wij geven geen garantie
indien het gereedschap in ambachtelijke of
industriële bedrijven alsmede bij gelijk te stellen
activiteiten wordt gebruikt.

5. Montage

1. Motoreenheid (fig. 4, pos. 1) vastschroeven
op het onderstel (fig. 4, pos. 3). Gebruik
daarvoor de schroeven (fig. 3, pos. 12) en
sluitringen (fig. 3, pos. 13).

2. Monteer de wielen op het onderstel. Schuif
daarvoor telkens een bus het boorgat van
een wiel in (fig. 6). Daarna telkens 1
schroef met sluitring doorheen de bus ste-
ken (fig. 7) en de wielen vastschroeven op
het onderstel (fig. 8). Leg daarvoor telkens
een sluitring voor en achter het buizenfra-
me onder. Druk de wieldoppen de wielen
op (fig. 9).

3. Monteer de standvoeten (fig. 10, pos. 11)
op het onderstel zoals voorgesteld in fig.
10.

4. Schuif de hakselgoedopvangbox met veilig-
heidsschakelaar (fig. 12, pos. A) vooraan
de houder in zoals voorgesteld in fig. 11.
Let er wel op dat de hakselgoedopvangbox
boven de geleiderails loopt (fig. 4, pos. A).

5. Vergrendel de hakselgoedopvangbox met
veiligheidsschakelaar (fig. 12, pos. A) door
hem omhoog te schuiven.

6. Gebruik

Neem de wettelijke bepalingen m.b.t. de veror-
dening inzake de bestrijding van lawaaioverlast
in acht die plaatselijk kunnen verschillen.

6.1 Netaansluiting
Sluit het gereedschap aan op de geïntegreerde
netstekker (fig. 13, pos. E) d.m.v. een verleng-
kabel. Hou hieromtrent rekening met de infor-
matie vermeld in de veiligheidsinstructies.

6.2 AAN /UIT-schakelaar (fig. 13, pos. B)
� Om de hakselaar in te schakelen drukt u de

groene knop in.
� Druk op de rode knop om de hakselaar uit

te schakelen. 

Aanwijzing: Het gereedschap beschikt over
een nulspanningsschakelaar. Deze schakelaar
voorkomt dat het gereedschap na een stroom-
onderbreking onbedoeld opnieuw aanloopt.

6.3 Veiligheidsschakelaar (fig. 12, pos. A)
Om de hakselaar in gebruik te nemen moet de
hakselgoedopvangbox op zijn plaats zijn en de
veiligheidsschakelaar moet vergrendeld zijn
zoals voorgesteld in fig. 12.

6.4 Draairichtingsomschakelaar (fig. 13,
pos. C)

Let op! De draairichtingsomschakelaar kan
alleen worden bediend als de hakselaar uit-
geschakeld is.

Stand “⇓”
Het materiaal wordt door het mes automatisch
ingetrokken en verhakseld.

Stand “⇑”
Het mes werkt in tegenovergestelde draairich-
ting en vastgeklemd materiaal wordt vrij. Nadat
de draairichtingsomschakelaar naar de stand
“⇑” is gebracht blijft u op de groene knop van
de AAN/UIT-schakelaar drukken. Het mes
wordt overgeschakeld naar de tegenoverges-
telde draairichting. Als u de AAN/UIT-schake-
laar loslaat, stop de hakselaar meteen vanzelf. 
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Let op! Wacht altijd tot de hakselaar hele-
maal stilstaat voordat u hem terug aanzet.

Grote voorwerpen of stukken hout worden door
herhaaldelijke bediening verwijderd zowel in
snijrichting alsook in deblokeerrichting.

6.5 Motorbeveiliging (fig. 13 / pos. D)
Een overbelasting (b.v. blokkeren van het mes)
heeft na enkele seconden de stilstand van het
toestel tot gevolg. De motorveiligheidsschake-
laar onderbreekt automatisch de stroomtoevoer
om de motor tegen beschadiging te bescher-
men. Wacht minstens 1 minuut voordat u de
resetknop indrukt om het toestel te herstarten.

Vervolgens drukt u op de AAN/UIT-schakelaar.

Zit het mes vast, brengt u de draairichtingsom-
schakelaar naar links naar de stand “⇑” voordat
u de hakselaar opnieuw aanzet.

6.6 Werkinstructies
� Volg de veiligheidsinstructies (zie bijgaande

brochure) op.
� Draag werkhandschoenen, een veiligheids-

bril en een gehoorbeschermer.
� Het te verhakselen materiaal aan de rech-

terkant de vulopening (linksdraaiend mes)
in schuiven.

� Het ingebrachte te verhakselen goed wordt
automatisch gegrepen en naar binnen
getrokken. LET OP! Vrij lang hakselgoed
dat er boven uitsteekt kan bij het intrekken
als een roede uitslaan – blijf op een voldo-
ende veiligheidsafstand.

� Breng er slechts zoveel hakselgoed in dat
de vultrechter niet verstopt geraakt.

� Verwelkte, vochtige tuinafval die reeds
meerdere dagen is blijven liggen, verhak-
selt u best afwisselend met takken.
Daardoor voorkomt u het blokkeren van het
hakselgoed in de vultrechter.

� Zachte afval (b.v. keukenafval) niet verha-
kelsen maar rechtstreeks composteren.

� Sterk vertakt lof houdend goed eerst hele-
maal verhakselen voordat u er nieuw hak-
selgoed in brengt.

� De uitwerpopening mag niet door verhak-
seld materiaal verstopt raken – gevaar voor
opstuwing.

� De ventilatiespleten mogen niet worden
afgedekt.

� Vermijd zwaar materiaal of dikke takken
ononderbroken erin te brengen. Dit kan lei-
den tot het blokkeren van het mes.

� Gebruik een stopper of haak om geblok-
keerd zittende voorwerpen uit de trechter-
of uitwerpopening te verwijderen.

Aanwijzing: Het te verhakselen goed wordt
door de meswals gekneusd, vervezeld en ges-
neden, waardoor het ontbindingsproces tijdens
de compostering wordt bevorderd.

6.7 Leegmaken van de hakselgoedopvang-
box

Het vulniveau van de hakselgoedopvangbox
kan via de zijdelingse sleuven op de afdekking
worden gecontroleerd.
Maak de hakselgoedopvangbox op tijd leeg om
het overvol maken te voorkomen.

Voor het leegmaken gaat u als volgt te werk:
� Het gereedschap met de AAN-UIT-schake-

laar uitschakelen.
� Hakselgoedopvangbox ontgrendelen.

Daarvoor dient u de veiligheidsschakelaar
(fig. 12, pos. A) omlaag te schuiven.

� Hakselgoedopvangbox naar voren wegne-
men.

6.8 Afstelling van het vaste mes (fig. 14)
Het vaste mes en de meswals zijn in de fabriek
optimaal ingesteld. Het bijregelen van het vaste
mes is alleen bij slijtage noodzakelijk (daarvoor
dient u het toestel uit te schakelen). Voor een
optimale werking moet de afstand tussen het
vaste mes (pos. B) en het hakselmes (pos. A)
ca. 0,50 mm bedragen. 
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Aan de rechterkant van de kunststofbehuizing
bevindt zich de bijhorende afstelinrichting.
Draai de knop naar rechts zodat de schroef
(pos. C) naar het hakselmes toe beweegt. Met
een halve slag brengt u het vaste mes 0,50 mm
dichter bij het hakselmes. Controleer na deze
afstelling of het mes snijdt zoals gewenst. 

LET OP: Indien het hakselmes het vaste mes
raakt, wordt het bijgesneden en kunnen kleine
metalen spanen de uitwerpopening uit vallen.
Dit is geen fout, maar u mag slechts in de nodi-
ge maat bijregelen omdat anders het vaste
mes te vroeg afslijt.

7. Onderhoud en berging

� Maak het toestel regelmatig schoon.
Daardoor verzekert u dat het toestel in een
goed functionerende staat blijft en een
lange levensduur bereikt.

� Hou tijdens het werk de ventilatiespleten
schoon.

� Het kunststoflichaam en de kunststofcom-
ponenten schoonmaken m.b.v. een lichte
huishoudreiniger en een vochtige doek.
Gebruik voor het schoonmaken geen
agressieve middelen of oplosmiddelen !

� De hakselaar nooit met water afspuiten.
� Vermijdt zeker dat water het toestel bin-

nendringt.
� Controleer van tijd tot tijd of de bevesti-

gingsschroeven van het onderstel goed
vast zitten.

� Als u de hakselaar voor een tijdje niet
gebruikt, dient u hem tegen corrosie te
beschermen d.m.v. milieuvriendelijke olie.

� Bewaar het gereedschap in een droge
ruimte.

� Berg het gereedschap buiten bereik van
kinderen op.

8. Verwijdering

Zorg ervoor dat accessoires en de verpakking
milieuvriendelijk worden gerecycleerd. Voor
een soort bij soort recyclage zijn de kunststofs-
tukken gekenmerkt.

9. Bestellen van wisselstukken

Gelieve bij het bestellen van wisselstukken vol-
gende gegevens te vermelden:
� Type van het toestel
� Artikelnummer van het toestel
� Ident-nummer van het toestel
� Wisselstuknummer van het benodigd stuk
Actuele prijzen en info vindt u terug onder
www.isc-gmbh.info
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Storing Oorzaak Verhelpen

Motor draait niet Stroomonderbreking Netkabel, stekker en zekering
controleren.

Het te verhakselen materiaal
wordt niet naar binnen getrok-
ken

Het hakselmes draait in de ver-
keerde richting.

Materiaalopstuwing in de vul-
trechter

Het hakselmes zit vast

Draairichting omschakelen

Draairichting omschakelen en
het materiaal uit de vultrechter
trekken. Dikke taken opnieuw
de trechter in schuiven zodat
het mes niet onmiddellijk de
voorgesneden kerven in grijpt.

Draairichting omschakelen. Het
mes geeft het vastgekomen
materiaal vrij.

Het te verhakselen materiaal
wordt niet goed versnipperd

Vast mes fout afgesteld Vast mes bijregelen. Zie hier-
omtrent hoofdstuk 6.8.

10. Foutopsporing

LET OP!
Deze hakselaar is een walshakselaar welke tak-
ken walst en insnijdt. Hij hakt de takken dus niet
in stukjes.
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k erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und 
Normen für Artikel

t explains the following conformity according to EU 
directives and norms for the following product

p déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article

C dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo

N verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product

m declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo

O declara a seguinte conformidade, de acordo com a 
directiva CE e normas para o artigo

l attesterer følgende overensstemmelse i medfør af 
EU-direktiv samt standarder for artikel

U förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln

q vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset 

. tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
j vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice

EU a norem pro výrobek
X potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za

izdelek
W vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice

EÚ a noriem pre výrobok
A a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a 

következő konformitást jelenti ki

P deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.

e декларира съответното съответствие съгласно Дирек-
тива на ЕС и норми за артикул

H paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
G apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės

normoms
Q declară următoarea conformitate conform directivei UE 

şi normelor pentru articolul
z δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την

Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
B potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU 

i normama za artikl
f potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU 

i normama za artikl
4 potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i

normama za artikal 
T следующим удостоверяется, что следующие 

продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
1 проголошує про зазначену нижче відповідність

виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
5 ја изјавува следната сообрзност согласно 

ЕУ-директивата и нормите за артикли
Z Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince

aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
L erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet 

og standarder for artikkel
E Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru 

Konformitätserklärung
Einhell Germany AG · Wiesenweg 22 · D-94405 Landau/Isar

Leisehäcksler TCLH 2543 (Top Craft)

Standard references: EN 13683; EN 60335-1; EN 62233; EK9-BE-51; 
EN 55014-1; EN 55014-2; prEN 50434; EN 61000-3-2; EN 61000-3-11 

Landau/Isar, den 14.03.2011

First CE: 2011 Archive-File/Record: NAPR003675
Art.-No.: 34.305.74 I.-No.: 11011 Documents registrar: Alexander Scheifl 
Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

Weichselgartner/General-Manager Gao/Product-Management

x

2009/105/EC
2006/95/EC
2006/28/EC
2005/32/EC
2004/108/EC
2004/22/EC
1999/5/EC
97/23/EC
90/396/EC
89/686/EC_96/58/EC

x

x

x

2006/42/EC

2004/26/EC
Emission No.:

2000/14/EC_2005/88/EC

Annex IV
Notified Body:
Notified Body No.:
Reg. No.:

Annex V
Annex VI
Noise: measured LWA = 96,3 dB (A); guaranteed LWA = 106 dB (A)
P = 2,5 KW; S6 40%; L/Ø =  cm
Notified Body:
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� Enkel voor EU-landen

Elektrisch gereedschap hoort niet bij het huisvuil thuis.

Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG op afgedankte elektrische en elektronische toestel-
len en omzetting in nationaal recht dienen afgedankte elektrische gereedschappen afzonderli-
jk te worden verzameld en milieuvriendelijk te worden gerecycleerd.

Recyclagealternatief i.p.v. het verzoek het toestel terug te sturen:
In plaats van het elektrische toestel terug te sturen is alternatief de eigenaar van het toestel 
gehouden mee te werken aan de adequate recyclage als het eigendom wordt opgegeven. 
Hiervoor kan het afgedankte toestel eveneens bij een inzamelplaats worden afgegeven waar 
het toestel wordt verwijderd als bedoeld in de wetgeving in zake afvalverwerking en recycla-
ge. Dit geldt niet voor toebehoorstukken en hulpmiddelen zonder elektrische componenten die 
bij de afgedankte toestellen zijn bijgevoegd.
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Het gereedschap kan bij ongunstige netomstandigheden leiden tot tijdelijke spanningsdalingen. Is
de netimpedantie Z op het aansluitpunt naar het openbare net groter dan 0,42 Ω kunnen verdere
maatregelen nodig zijn voordat het gereedschap op deze aansluiting kan worden gebruikt als
bedoeld. Indien nodig kan u de impedantie te weten komen door de plaatselijke energievoorzie-
ningsmaatschappij te vragen.
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�
Nadruk of andere reproductie van documenta-
tie en geleidepapieren van de producten,
geheel of gedeeltelijk, enkel toegestaan mits
uitdrukkelijke toestemming van ISC GmbH.

� Technische wijzigingen voorbehouden
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EH 05/2011 (01)

GARANTIEURKUNDE
Wir gewähren Ihnen Garantie gemäß nach ste hen  den
Bedingungen. Die Garantiezeit beträgt drei Jahre und beginnt am
Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis
für den Kauf auf. Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir alle
Funktions fehler am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte
Ausführung oder Materialfehler zu rückzuführen sind. Die dazu
benötigten Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht
berechnet.
Während der Garantiezeit können defekte Geräte unfrei an u.
a. Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein
neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück.
Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die
Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die u. a.
Adresse zu senden. 

Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind
kostenpflichtig.
Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht
eingeschränkt.
Ausschluss: Die Garantie bezieht sich nicht auf natürliche
Abnutzung oder Transportschäden, ferner nicht auf Schäden, die
infolge Nichtbeachtung der Montageanleitung und nicht norm-
gemäßer Installation entstanden sind. Der Hersteller haftet nicht für
indirekte Folge- und Vermögensschäden.
Durch die Instandsetzung wird die Garantiezeit nicht er neuert oder
verlängert. Bei Garantieanspruch, Störungen oder Ersatzteilbedarf
wenden Sie sich bitte an:

Aldi Service
Voor de Blanken 21
NL-7963 RP Ruinen
Tel.: 088-598 6484
Fax: 088-598 6486
service@einhell.nl

� GARANTIE
Op het in de handleiding genoemde toestel geven wij 3 jaar garantie voor het
geval dat ons product gebreken mocht vertonen. De periode van 3 jaar gaat in
met de gevaarovergang of de overname van het toestel door de klant.
De garantie kan enkel worden geclaimd op voorwaarde dat het toestel naar
behoren is onderhouden en gebruikt conform de handleiding.
Vanzelfsprekend blijven u de wettelijke garantierechten binnen deze 3 jaar
behouden.
De garantie geldt voor het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland of van
de respectievelijke landen van de regionale hoofdverdeler als aanvulling van de
ter plaatse geldende wettelijke voorschriften. Gelieve zich tot uw contactpersoon
van de regionaal bevoegde klantendienst of tot het hieronder vermelde servi-
ceadres te wenden.
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