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Gegevens op het schild van 
de typeaanduiding  
Deze gegevens zijn erg belangrijk 
voor de latere identificatie voor 
het bestellen van onderdelen en 
voor  de afdeling service. 
Het schild met de typeaanduiding 
vindt U dicht bij  de motor. 
Schrijft alle gegevens van  het 
schild over op de  volgende 
boord. 

 

 

 

 

 
 
Voor het levensmilieu, 
liquidatie van de afval. 
 PAS OP 
Bedreiging aan het levensmilieu 
door motorolie 
Na de wisseling van de olie levert 
de gebruikte olie  aan een 
verzamel depot of op een andere 
plaats voor  een vakkundige 
liquidatie. 
 
Bescherming van dieren 
Egels en andere kleine dieren zijn 
aangewezen op Uw bescherming. 
Controleert daarom eerst het vlak 
(terrein) waar U wilt gaan 
werken. 
 
Voor Uw veiligheid 
De voorschriften voor het 
gebruiken van  het apparaat  
 
Dit apparaat is uitsluitend bestemt 
voor het gebruiken als: 
• Voor het snoeien van 

grasvelden bij huizen of 
tuinen  

• Voor het gebruiken  in het 
kader van de beschrijving en 
veiligheidaanwijzingen zoals 
vermeld in deze handleiding   

Ieder gebruik buiten het kader 
van deze beschrijving, wordt 

geacht als het gebruiken  tegen de 
voorschriften. De eigenaar is 
verantwoordelijk  voor alle 
schade die aan andere personen 
verricht  zijn of aan hun 
eigendommen. 
De producent stelt geen 
verantwoordelijkheid aan de 
schade die ontstaan  tengevolge 
van willekeurige veranderingen  
in  het apparaat. 
 
Algemene 
veiligheidvoorschriften 
Leest  zorgvuldig deze 
handleiding voor de bediening, 
voordat U het apparaat voor het 
eerst gebruikt en handelt volgens 
de beschreven  aanwijzingen. 
Over de juiste manier van het 
gebruik van het apparaat 
informeer ook andere gebruikers. 
Gebruikt het apparaat alleen  in 
een technische toestand zoals het 
voorgeschreven is  door de 
producent en zoals het 
geëxpedieerd werd. 
Bewaar zeer goed deze 
handleiding  voorgeval dat U het 
nodig heeft en houdt dit  altijd bij 
de hand voor een nodig geval. 
 
Kinderen 
Tragische ongelukken kunnen 
altijd gebeuren indien U niet 
oppast voor de aanwezigheid van 
kinderen.  Door een motor 
aangedreven machine trekt altijd 
kinderen aan. Neemt nooit een  
veronderstelling,  dat zij op de 
plaats blijven waar U hun het 
laatst had gezien. Geeft nooit aan 
kinderen een toestemming om 
met het apparaat te manipuleren. 
  
Voor het in gebruik  nemen van 
het apparaat 
Personen, die met het apparaat 
werken, mogen niet onder invloed 
zijn van bedwelmende stoffen 
zoals bijv. alcohol, drugs of 
medicijnen die vermindering van 
de oplettendheid veroorzaken. 

Personen onder 16 jaar mogen  
het apparaat niet bedienen. 
Maakt voor het beginnen met 
werken grondig kennis met alle 
uitrustingen en 
bedieningsbestanddelen  en hun 
functies. 
Bewaar de  brandstof alleen in de 
hiervoor bestemde vaten  en legt 
het nooit in de buurt van 
verwarmingslichamen (bijv. zoals 
kachels of geisers ) 
Wisselt de beschadigde 
onderdelen , bijv. de uitlaat, tank 
en de deksel van de tank. 
De onderdelen moeten aan de 
vastgestelde eisen van de 
producent voldoen. Gebruikt 
daarom alleen de originele 
onderdelen en onderdelen die 
goedgekeurd zijn door de 
producent   
Vertrouwt de reparaties  
uitsluitend aan  vakkundige 
service. 
 
Tijdens  het werken met het 
apparaat 
Zorgt altijd er voor, dat 
gedurende het werken met het 
apparaat, dat niemand in de 
nabijheid van het werkbereik 
bevindt, vooral kinderen en 
dieren.Laat nooit het apparaat  
aan de gang zijnde motor zonder 
toezicht staan.Het apparaat altijd 
langzaam  leiden. 
Gedurende het werken met het 
apparaat gebruikt:   
- Beschermingsbril 
- Sterke schoenen 
- Nauwsluitende kleding die 

niet Door het apparaat 
gegrepen kan worden. 

- Gebruikt nauwsluitende 
handschoenen zonder 
slobberende gedeelten of 
manchet. 

Voorkomt brandgevaar  door het 
schoonhouden van de motor en de 
uitlaat van gras, bladeren of van 
uitgespoten brandstof of olie. 
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Controleert het gebied waar U wil 
gaan werken, opdat er daar geen 
stenen,  speelgoederen, draden, 
enz.  Voorkomen. 
Deze  voorwerpen kunnen 
eventueel door  de snijuitrusting 
gegrepen en ongecontroleerd naar 
alle richtingen  weggeslingerd 
worden  en kan U zelf  of in de 
nabijheid zijnde personen  
verwonden .Laat de motor in een 
gesloten ruimte niet lopen;  
gevaar voor vergiftiging van 
uitlaatgas! 
Legt U handen, voeten, gezicht en 
Uw kleding niet in de nabijheid 
van het snijmes of in de nabijheid 
van  roterende gedeelten van het 
apparaat. 
Werkt alleen met het apparaat  bij 
daglicht of bij voldoende 
kunstlicht. Indien U niet met het 
apparaat werkt, zet de motor af. 
Gebruikt het apparaat nooit op 
glibberige, natte, losse of  met ijs 
bedekte gronden. Bij het 
uitglijden van de gebruiker of bij 
het omkantelen van het apparaat 
betstaat er gevaar voor  ongeluk. 
Daarom is het onvoorwaardelijk  
nodig, opdat de gebruiker tijdens 
het werken vast staat op zijn 
voeten. 
Alle veiligheidsuitrustingen moet 
helemaal en in een zeer goede 
toestand gemonteerd worden aan 
het apparaat. Het is niet 
toegestaan om aan de 
veiligheidsuitrustingen 
veranderingen te doen.  
Bedrijft het apparaat alleen  in 
een technische toestand zoals het 
voorgeschreven is  door de 
producent en zoals het 
geëxpedieerd werd. Rookt niet en 
vermijdt open vuur en vonken. 
 
Voor ieder werk aan het 
apparaat 
Vermijdt verwondingen. Voor het 
werken met het apparaat   
- zet de motor af 

- wacht tot dat alle  bewegende 
delen helemaal stil staan en 
trekt de sleutel voor de 
ontsteking uit 

- trekt de  verbinding 
(connector) van de bougie 
van de motor uit opdat U 
onopzettelijke starten van de 
motor onmogelijk maakt. 

 
Tijden het transport 
Het apparaat alleen met een  
afgezette motor transporteren. 
 
Na het werk met  de machine 
Verlaat nooit het apparaat, 
voordat de motor afgezet is. 
 
Veiligheidsuitrustingen 
De veiligheidsuitrustingen dient 
om U te beschermen en moet 
altijd vol fungeren. Het is niet 
toegestaan om wat voor 
veranderingen  maar ook te 
maken of om hun  functie uit te 
schakelen. Tot de 
veiligheidsuitrustingen behoren: 
 
Veiligheidshanger voor de 
handvat 
De veiligheidshanger dient voor 
Uw veiligheid zodanig, dat 
ingeval van nood hij direct de 
motor afzet en de maaiuitrusting 
stopt. Elke poging om zijn functie 
uit te schakelen is verboden. 
 
Veiligheidsbedekking van het 
maaimes 
De veiligheidsbedekking van het 
maaimes beschermt U om  
 
Symbolen op het apparaat 
Op het apparaat vindt U een reeks 
van symbolen in de vorm van 
stikkers. Definitie van de 
volgende symbolen :  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zorg dat deze symbolen op de 
machine altijd leesbaar blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gevaar voor 
verwonding of 
materiele schade.

Leest voor het 
bedrijven van dit 
apparaat de 
handleiding en 
vooral het 
hoofdstuk “ Voor 
Uw veiligheid “ 
en neemt deze 
aanwijzingen in 
acht. 
 
Gevaar voor  
verwondingen 
door het roterend 
maaimes. Houdt 
U handen en 
voeten op een 
veilige afstand. 
 
Gevaar voor 
verwonding – 
draagt een  
oogbescherming. 
 
Tijdens het 
werken mogen 
geen andere 
personen in zijn 
buurt zijn, vooral 
kinderen en ook 
dieren. Minimum 
afstand 15 m. 
 
Gevaar voor 
verwonding- het 
apparaat moet in 
bedrijf zijn met 
een gemonteerde 
beschermingsdek
sel voor het 
maaimes. 
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Symbolen die gebruik 
worden bij de handleiding. 
In de handleiding worden de 
volgende symbolen gebruikt   
 

Opgelet gevaar 
Het symbool waarschuwt U voor 
een gevaar die samenhangt  met 
de beschreven activiteiten en 
waar als gevolg een gevaar kan 
ontstaan voor personen of voor 
de beschadiging van het 
apparaat. 
 
Positiegegevens 
Bij de positiegegevens  
(bijvoorbeeld naar links, naar 
rechts) gaat men  altijd uit naar de 
aanblik vanuit het handvat  in de 
richting  van  de beweging. 
 
Montage 
Maakt de verbinding ( connector ) 
van de bougie los opdat U 
onopzettelijke starten van de 
motor onmogelijk maakt. 
 

Opgelet 
Het apparaat is geleverd zonder 
benzine en olie in de motor. 
Zie de handleiding van de motor. 
 
Montage van het handvat 
Figuur 1: 
1. vleugelmoer 
2. clip voor de kabel 
3. onderste gedeelte van het 

handvat 
4. kabelleiding  

(staalkoordleiding) 
 
Haalt de bovenste gedeelte van 
het handvat tot aan de “ arretatie” 
draai de vleugelmoer (1) vast. 
Zorg ervoor opdat de kabel voor 
het starten en de leiding 
(staalkoordleiding)niet gedeukt 
wordt. 
 
 
 
 
 

Montage van de kabel voor het 
starten 
Het oog voor het leiden van de 
startkabel is reeds gemonteerd 
aan de rechterkant van de 
bovenste gedeelte van de greep 
(optionele). Zie fig. 2. 
1. Trekt de veiligheidsarm (11) 

aan en trekt langzaam 
gelijktijdig de startkabel aan. 

2. Steekt de kabel (het 
staalkoord) door het oog van 
de kabelleiding van de start. 
Schroeft de moer die voor het 
zetten van de kabel dient vast. 

 
Het afstellen van de hoogte van 
het maaimes 
Figuur 3 
1. Regelhendeltje 
2. Positie voor de start 
3. Laagste verstelling 
4. Zeskantig moer (otionele) 
5. Afstelbare regelkabel (koord)  
 
Onderdelen van het 
apparaat 
Figuur 2 
afstellen van de hoogte van het 
maaimes 
De hoogte  van het maaimes 
stellen 
1. De hoogte  van het maaimes 

stellen 
2. Startkabel 
3. Vleugelmoer 
4. Onderkant van het handvat 
5. Hendel voor het stellen van 

de helling van het maaimes 
(optionele) 

6. Hendel voor het stellen van 
het randwiel (optionele) 

7. Beschermdeksel van de 
drijfriem 

8. Beschermdeksel van het 
maaimes 

9. Verbinding ( connector) van 
de bougie 

10. Bovenste gedeelte van het 
handvat 

11. Veiligheidsriem 
 

Bedieningselementen 
Gashendel (optionele) 
Het gashendel bevindt zich op de 
motor en dient voor het regelen 
van toeren van de motor en het 
afzetten van de motor. 
(Zie de handleiding van de motor) 
 
Veiligheidsarm 
Figuur 4 
Indien U met het apparaat wil 
gaan werken, is het nodig om  de 
veiligheidsarm (3) aan het 
handvat te drukken. Indien U de 
motor en het maaimes wil gaan 
stoppen, laat de arm los. 
 
Startkabel 
Figuur 4 
Indien U de motor wilt aanzetten, 
gaat U  dan voor de motor staan 
en trekt aan de startkabel (koord) 
(2). 
 
De hoogte  van het maaimes 
stellen 
Figuur 4 

Opgelet 
Probeer in geen geval  niet de 
functie van deze 
bedieningshendel uit te 
schakelen. Met het apparaat mag 
U alleen werken alleen, indien  
het hendel goed is afgesteld 
(Zie Afstellen van de hoogte van 
het maaimes) 
Het regelhendel (1) dient voor het 
stellen van de diepte van het 
maaien (resp. snijden). Indien U 
het maaimes naar beneden wilt 
zetten, druk dan  het hendeltje 
naar links en dan naar voren toe. 
Zo stelt U de gekozen diepte. 
Hoe meer U het hendeltje naar 
voren drukt, hoe dieper het 
snijden Geschied  of hoe korter 
het gras gesneden wordt. 
Figuur 4 
1. Hendel voor het stellen van 

de hoogte van het maaimes 
2. Startkabel 
3. Veiligheidsarm 
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Primer 
Primer pompt de brandstof naar 
de carburator toe. 
Gebruikt Primer  voor het starten 
bij een koude motor. 
(Zie handleiding van de motor) 
 
Afstellen van de helling van het 
maaimes (optionele) 
Figuur 5 
1. Regelhendel 
2. Regelsneden 

Opgelet 
Deze afstelling nooit tijdens de 
gang van de motor doen. 
Het maaimes heeft 3 
mogelijkheden voor het afstellen: 
vanaf een schuine snede over 
normale tot het vormen van 
groeven. 
 
Afstellen van het randwiel   
(optioneel)   
Figuur 6a/b 
1. Regelhendeltje 
2. Normaal werkpositie 

Opgelet 
Het afstellen nooit tijdens de 
gang van de motor doen 
Het achterwiel kunt U zo stellen, 
opdat het mogelijk is langs het 
stenen  muurtje  (rand) te snijden. 
Indien het hendeltje op de voorste 
positie staat, kan dan met het 
apparaat normaal gewerkt 
worden. 
Voor het gelijkmaken van de 
hoogte volgens het muurtje (rand) 
trekt het hendeltje naar achter toe. 
 
Bediening 
Raadpleeg ook de aanwijzingen 
in het handboek bij de motor. 

Opgelet 
Tijdens het maaien moet verzorgd 
worden, dat er in de omgeving 
geen andere personen, kinderen  
of dieren aanwezig zijn. Zij 
kunnen verwond worden door 
rondslingerende stenen of  door 
dergelijke voorwerpen. Het is 
verboden  voor kinderen om met 
het apparaat te werken. 

Gevaar van een val 
- Het apparaat langzaam leiden 
- Wees heel voorzichtig indien 

U achteruit gaat met het 
apparaat – indien U het 
apparaat naar zich toe trekt. 

- Tijdens het werken op zeer 
steile hellingen kan het 
apparaat omkantelen en kan 
als volgt verwondingen 
veroorzaken aan de 
gebruiker. Leidt daarom het 
apparaat alleen dwars door de 
helling . Vooral tijdens het 
veranderen van richting moet 
U heel voorzichtig zijn. 

- Ook tijdens het werken aan 
de randen is het gevaarlijk. 
Werken in de nabijheid van  
hellingen, struiken of steile 
hellingen is gevaarlijk. Houdt 
altijd aan de veilige afstand 
aan. 

- Tijdens het werken op natte 
gras kan het apparaat 
vanwege de kleinere adhesie 
gaan glijden. En dat kan een 
val veroorzaken. Werkt 
daarom alleen, als de grond 
droog is. 

- Werk alleen bij daglicht. 
 
 
Verwonding 
- Indien U het apparaat wil 

verplaatsen, bijv. over  
terreinen zoals trottoirs of 
ingang naar het huis, altijd 
van te voren de motor 
afzetten. 

- Eerst het terrein waar er 
gewerkt zal worden 
bestuderen en voorwerpen die 
eventueel door het apparaat 
gevangen en geslingerd kan 
worden verwijderen. 

- Tijdens de gang van de motor 
is het niet toegestaan om   
afstellingen te doen. Voor de 
zekerheid haalt de connector 
van de bougie af. 

 
 

Gevaar voor vergiftiging van de 
uitlaatgas. 
De motor alleen in  vrije ruimte 
laten lopen of in goede ruimten 
met goede ventilatie.  
Ontploffingsgevaar en 
brandgevaar 
De verdamping van benzine zijn 
ontplofbaar en is zeer brandbaar. 
Brandstof vullen voor het starten 
van de motor. Indien de motor 
aan de gang is of indien hij nog 
warm is, moet de tank gesloten 
blijven. Brandstof bijvullen 
indien de motor afgezet is en koel 
is. Vermijdt open vuur, vonken en 
rookt niet. Brandstof bijvullen 
alleen in vrije ruimte. 
Indien uit de motor benzine  
uitvloeit, zet de motor niet aan. 
Duw het apparaat weg van de 
vervuilde plaats met benzine en 
wacht, zolang de rest van de 
benzine nog niet verdampt is. 
Om brandgevaar  te vermijden, 
zorg ervoor dat de motor, 
uitlaatpijp en de tank niet 
vervuild is door gras of olie. 

Gevaar 
Gevaar voor verwonding wegens 
een defect aan het apparaat 
Gebruikt alleen een apparaat in 
een zeer goede stand.  Voor ieder 
gebruik, maakt een visuele 
controle. U moet vooral aandacht 
gegeven, of de 
veiligheidsuitrustingen, het 
maaimes, de bedieningselementen 
en de schroefverbindingen niet 
beschadigd of los zijn. De 
beschadigde delen voor het 
gebruiken van het apparaat ruilen. 

Opgelet 
De mogelijkheid voor het 
beschadigen van de motor 
vanwege het ontbreken van olie. 
Het apparaat is geëxpedieerd 
zonder olie en brandstof.  
 
 
 
 
 



Nederlands 

25 

Voor het eerste gebruik vul het 
met olie en brandstof. 
(Zie handleiding van de motor) 

Opgelet 
Laat het maaimes niet op beton, 
asfalt of steenachtige grond 
werken. Het kan als gevolg 
verwonding of beschadiging van 
eigendom veroorzaken.  
 
Voor het starten van de motor 
• Controleer de stand van de 

olie 
• Controleer de inhoud van de 

tank 
• controleer  het apparaat of hij 

in goede technische toestand 
is 

 
Aanzetten van de motor 
Figuur 7 

Opgelet 
Verwondingen vermijdt U indien 
U tijdens het starten van de motor 
achter het apparaat staat. 
- U voet moet U op een veilige 

afstand houden van het 
maaimes 

- Plaats nooit  de handen, 
voeten en andere gedeelten 
van het lichaam  te dicht bij 
de roterende gedeelten. 

Om onopzettelijke start van de 
motor te voorkomen , zet de 
motor af en  trekt altijd de 
verbinding (connector)  met de 
bougie uit: 
- Voordat U het apparaat 

controleert, schoon maakt of 
een onderhouding doet, 

- na een botsing meteen harde 
voorwerp. Controleert  het 
apparaat, of hij niet 
beschadigd is. De nodige 
reparatie moet voordien 
gedaan worden voordat U 
voortzet met werken. 

- Indien het apparaat ongewoon 
begint te vibreren . In dit 
geval moet het apparaat 
gecontroleerd worden. 

Voordat U de motor aanzet, stelt 
het regelhendel voor het regelen 

van de hoogte  van het maaimes 
altijd op positie “ Start “. 
- Zet het gashendeltje 

(optioneel) op positie  
RYCHLE (symbool met een 
haas) 

- Bij een koude start druk 
tweemaal  of driemaal op 
primer. Drukt in een interval 
van 2 – 3 seconde . Bij lagere 
buitentemperatuur (onder 50 0 
F / 19 0 C ) drukt dan vijf 
maal op primer (zie 
handleiding van de motor) 

- Sta achter het apparaat, trekt 
de veiligheidsarm aan houdt 
hen vast. 

Trekt langzaam aan de startkabel; 
tot dat U  een tegenstand voelt, 
houdt hem stevig en trekt snel.  
Laat de kabel niet direct terug 
springen, maar maakt hem 
langzaam los. 
 
De motor stoppen 
- Laat de veiligheidsarm los. 
- Verplaats het gashendel naar 

positie “ POMALU” 
(symbool schildpad). 

- Trekt de verbinding met de 
bougie (connector) – na 
beeindiging van de 
werkzaamheden. 

 
Hoe met het apparaat 
werken 
 

Hoogte van het maaimes 
afstellen  (optionele) 
Figuur 8, 9, 10 
- Indien U verticaal wilt gaan 

maaien (snijden) (figuur 8), 
verplaats het regelhendel  (zie 
fig. 5 naar het middelste 
insnijding. 

- Indien U de kant (het rand) 
wil afschuinen ( fig. 9/10) 
verplaats het regelhendeltje 
(zie fig. 5 naar de1. of de 2. 
insnijding. 

 
 
 

Werken  langs  stenen rand 
(optioneel) 
Figuur 11 
Opdat U langs een stenen rand 
kan werken, laat de achter 
rechterwiel zodanig, dat U het 
regelhendel naar achter verplaats. 
Indien het apparaat langs de 
stenen rand maait, rijdt hij alleen 
op zijn achterwielen en op de 
voorwieken.  
 
Onderhoud 
Reinigen,  onderhoud, montage, 
demontage, afstellen en afzetten 

Gevaarlijk 
Gevaar voor het aanlopen van 
verwondingen wegens 
onopzettelijke start van de motor 
 
Zorg voor de bescherming tegen 
verwondingen. Daarom  moet 
voor het maken van alle 
onderhoud  eerst: 
• de motor afzetten, 
• wachten, voordat alle 

bewegende delen helemaal 
stil staan , 

• de verbinding (connector) 
met de bougie op de motor 
uittrekken, om onopzettelijke 
starten van de motor te 
voorkomen, 

• wachten, totdat de motor en 
alle warme delen afgekoeld 
zijn. 

 
Reinigen 

Waarschuwing 
Gevaar voor het ontstaan van 
materiele beschadiging aan het 
apparaat 
Voor het reinigen gebruik geen 
uitrustingen die met warme damp 
en onder druk werken. 
• Indien het mogelijk is , maak 

het elke gebruik het apparaat 
altijd schoon  

• Zet het apparaat op een 
gelijke vloer en beveilig hem  
tegen beweging. 
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Gevaar voor 
verwondingen 
Gebruikt handschoenen 
 

Opgelet 
De mogelijkheid voor het 
beschadigen van de motor 
Het apparaat niet onder een hoek 
van  30 0  laten staan. De 
brandstof kan uitvloeien naar de 
verbrandingsruimte en kan de 
motor beschadigen. 
Maakt de motor met een borstel,  
bezem of met een lapje schoon . 
Verwijdert ook aan de onderkant 
van het beschermingsdeksel  van 
de aandrijfriem het resterend gras. 
 
Smering   
Wielen 
Wielen, aandrijfassen en lagers 
met olie insmeren minimaal 
eenmaal in het seizoen met lichte 
of motor olie. 
Gewrichtsverbindingen 
Gewrichtsverbindingen op de 
veiligheidsarm, op de verstelbare 
staalkoordleiding en op het 
regelhendel voor het stellen van 
de hoogte van het maaimes moet 
minimaal eens per seizoen met 
lichte olie  ingesmeerd worden. 
As van het mes 
(Fig. 12) 
Beide legers en het gebied rond 
het veer dient een paar keer per 
seizoen met lichte olie 
ingesmeerd te worden. 
1. Vetsmeernippel (optioneel) 
Tevens dienen alle andere 
beweegbare onderdelen met lichte 
olie of motorolie ingesmeerd te 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatie 
Richt u voor het vervangen van 
de messen of voor de uitrusting 
voor het voren snijden  
(toebehoren optioneel) tot een 
gespecialiseerde werkplaats. 
 
Onderhoud van de motor 
Neem de onderhoudsvoorshriften 
in het motorhandboek in acht. 
 
Afzetten 

Opgelet 
Ontploffingsgevaar of 
brandgevaar 
Het apparaat met brandstof 
(benzine) in de tank  mag niet 
opgeslagen worden  in ruimte 
waar de dampen  contact kunnen 
komen met vuur of vonken. 

Opgelet 
Materiele schade  aan het 
apparaat. 
Het apparaat opslaan in schone en 
droge ruimten .Voor een langere 
bewaring bijv. gedurende de 
wintermaanden, bescherm het 
apparaat tegen corrosie. 
Bijv. als het apparaat na het 
seizoen of indien het langer dan 
een maand niet gebruikt wordt 
moet dan: 
- Het apparaat schoon gemaakt 

worden. 
- Alle metalen delen moet 

tegen corrosie verzorgd 
worden door  met een lap 
gedoopt int olie te poetsen 
(olie zonder harst) of te 
spuiten met olie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantie 
In ieder land geldt de garantie  
voorwaarden, zoals uitgegeven 
door onze vennootschap  of  door 
de importeur.  Defecten op Uw 
apparaat repareren  wij  in het 
kader van de garantie gratis, mits 
deze veroorzaakt zijn door 
materiele fouten (defecten) of 
vanwege een productiefout 
(defect). Voorgeval dat U recht 
heeft op garantie, went U zich tot 
Uw verkoper of tot de dichtbij 
gelegen filiaal. 
 
Informatie over de motor 
De fabrikant van de motor is 
aansprakelijk voor alle problemen 
met de motor ten aanzien van 
vermogen, vermogensmeting, 
technische gegevens, garantie en 
service. Meer informatie vindt u 
in de apart meegeleverde 
bedieningshandleiding van de 
fabrikant van de motor. 
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Hulp gedurende defecten 
Gevaarlijk 

De mogelijkheid voor 
verwondingen door onopzettelijke 
starten van de motor. 
Beschermt U zich voor  een 
ongeval (verwonding). Voor  te 
beginnen met het werken aan het 
apparaat: 
 

• Zet de motor af 
• Wacht, totdat alle bewegende 

delen van de machine 
helemaal stil staan 

• Maakt de verbinding 
(connector) met de bougie los 
om onopzettelijke aanzetten 
van de motor te voorkomen 

Defecten gedurende het werken 
met Uw apparaat heeft vaak zijn  

banale oorzaken. Indien U het 
kent, kunt veel zelf verwijderen. 
Indien U niet zeker bent hierover, 
went U zich dan  tot een speciale 
service. 
Reparatie moet U alleen 
vertrouwen aan vakkundige 
service. 
 

 
 
 
 
Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing 
Motor  wil niet starten 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lege tank of oude staande brandstof 
 
Het gashendel is niet op zijn goede 
positie 
 
De verbinding (connector) met de bougie 
is niet ingestoken 
 
De bougie is beschadigd 

Vult nieuwe en schone brandstof 
 
Het gashendel op de positie zaíic stellen / of  
op CHOKE ( Druk primer) 
 
Zet de verbinding (connector) op de bougie 
 
 
Maakt de bougie schoon, verstelt de afstand 
van de elektrode of de bougie verwissellen. 

Daling van  het 
vermogen, 
onregelmatige gang 

Het apparaat loopt in het regime van “ 
CHOKE “ 
 
Kabel naar de bougie is los geraakt 
 
Oude staande brandstof 
 
Verstopping van het ventilatie gaatje bij 
het deksel van de tank 
 
Water of vuil in het brandstofsysteem  
 
 
Verontreinigen van de luchtfilter 
 
Niet goed gestelde carburator 

Zet het hendel terug op positie “CHOKE”. 
 
 
Verbindt de kabel en schroeft het zeer vast 
 
Vult de tank met nieuwe brandstof 
 
Maakt het ventilatie gaatje schoon (zie 
handleiding van de motor) 
 
Maakt de tank leeg en vult het met nieuwe 
brandstof 
 
De luchtfilter schoonmaken 
 
Laat de carburator stellen 

Sterke vibratie Gedeformeerde as van het maaimes 
 
Versleten lagers van de as 
 
De motor is losgeraakt 

De as verwisselen met een nieuwe as 
 
De lagers verwisselen 
 
Laat de motor  vast zetten 

De aandrijfriem gaat 
slippen 

Versleten of uitgetrokken aandrijfriem Laat de riem stellen of vernieuwen 

 
 




