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Gebruik van het 
document

Lees deze gebruiksaanwijzing voor 
het eerste gebruik van de machine 
zorgvuldig door. 
Volg de aanwijzingen op en bewaar 
de gebruiksaanwijzing om deze later 
te kunnen raadplegen. 
Laat de machine nooit gebruiken 
door kinderen of door andere 
personen die deze gebruiksaan-
wijzing niet kennen.
In deze gebruiksaanwijzing staan 
veiligheidsvoorschriften en waar-
schuwingen die
– u attent maken op gevaren 

in verband met de motor;
– u wijzen op letselrisico;
– u laten zien hoe letselrisico kan 

worden voorkomen of vermin-
derd.

De veiligheidsvoorschriften in deze 
gebruiksaanwijzing zijn als volgt 
aangeduid:

dÉî~~ê>
dÉÉÑí=ÉÉå=êÉÅÜíëíêÉÉâë=ÇêÉáÖÉåÇ=
ÖÉî~~ê=~~åK=^äë=ÇÉòÉ=~~åïáàòáåÖ=åáÉí=
áå=~ÅÜí=ïçêÇí=ÖÉåçãÉåI=ÇêÉáÖÉå=
ÇÉ ÇççÇ=çÑ=ÉêåëíáÖÉ=îÉêïçåÇáåÖÉåK

iÉí=çé>
dÉÉÑí=ÉÉå=ÖÉî~~êäáàâÉ=ëáíì~íáÉ=~~åK=
^äë=ÇÉ=~~åïáàòáåÖ=åáÉí=áå=~ÅÜí=
ïçêÇí ÖÉåçãÉåI=âìååÉå=äáÅÜíÉ=
îÉêïçåÇáåÖÉå=çÑ=ã~íÉêáØäÉ=ëÅÜ~ÇÉ=
çéíêÉÇÉåK

Opmerking
Geeft gebruiksvoorschriften 
en belangrijke informatie aan.

Gegevens op het motorhuis
Afbeelding 8
Deze gegevens zijn zeer belangrijk 
om later vervangingsonderdelen van 
de machine te identificeren en te 
bestellen en voor de klantenservice. 
Vul alle gegevens van de motor 
in het veld (afbeelding 9) in.

Voor uw veiligheid

Opmerking
In het onderstaande wordt 
in het algemeen over „machine” 
gesproken. De motor kan in 
verschillende machines zijn 
ingebouwd.

bñéäçëáÉJ=Éå=Äê~åÇÖÉî~~ê>
_ÉåòáåÉ=Éå=ÄÉåòáåÉÇ~ãéÉå=òáàå=
ìáíÉêëí=Äê~åÇÄ~~ê=Éå=ÉñéäçëáÉÑK=aççê=
ÉÉå=Äê~åÇ=çÑ=ÉÉå=ÉñéäçëáÉ=âìååÉå=
ÉêåëíáÖÉ=îÉêÄê~åÇáåÖÉå=
çÑ=ÇÉ=ÇççÇ=ÜÉí=ÖÉîçäÖ=òáàåK=
^äë ÄÉåòáåÉ=çé=ÜÉí=äáÅÜ~~ã=çÑ=ÇÉ=
âäÉÇáåÖ=íÉêÉÅÜí=âçãíI=ãçÉí=çåãáÇJ
ÇÉääáàâ=ÇÉ ÜìáÇ=ïçêÇÉå=~ÑÖÉëéçÉäÇ=Éå=
ãçÉí=î~å=âäÉÇáåÖ=ïçêÇÉå=ÖÉïáëëÉäÇK
Ó sççê=ÜÉí=Äáàí~åâÉå=ÇÉ=ãçíçê=ìáíJ
ëÅÜ~âÉäÉå=Éå=ãáåëíÉåë=íïÉÉ=
ãáåìíÉå=ä~íÉå=~ÑâçÉäÉå=îççêÇ~í=
ì ÜÉí=í~åâÇÉâëÉä=çéÉåíK

Ó aÉ=í~åâ=~ääÉÉå=áå=ÇÉ=ÄìáíÉåäìÅÜí=
çÑ áå=ÉÉå=ÖçÉÇ=ÖÉîÉåíáäÉÉêÇÉ=
êìáãíÉ=îìääÉåK

Ó dÉÄêìáâ=~ääÉÉå=ÖçÉÇÖÉâÉìêÇÉ=
Äê~åÇëíçÑí~åâëK

Ó sìä=åççáí=àÉêêóÅ~åë=áå=ÉÉå=îçÉêíìáÖI=
ÉÉå=íêÉââÉê=çÑ=çé=ÉÉå=çéäÉÖÖÉê=
ãÉí=âìåëíëíçÑÄÉâäÉÇáåÖK=
wÉí àÉêêóÅ~åë=îççê=ÜÉí=îìääÉå=~äíáàÇ=
çé=ÇÉ=îäçÉê=Éå=çé=ÉåáÖÉ=~Ñëí~åÇ=
íçí=ÜÉí=îçÉêíìáÖ=åÉÉêK

Ó sÉêïáàÇÉê=îççê=òçîÉê=ãçÖÉäáàâ=
ãçíçêáëÅÜ=~~åÖÉÇêÉîÉå=ã~ÅÜáåÉë=
î~å=ÇÉ=îê~ÅÜíï~ÖÉå=çÑ=çéäÉÖÖÉê=
Éå=í~åâ=ÇÉòÉ=çé=ÇÉ=îäçÉê=ÄáàK=
^äë=Çáí=åáÉí=ãçÖÉäáàâ=áëI=ãçÉíÉå=
ÇÉêÖÉäáàâÉ=ã~ÅÜáåÉë=ãÉí=ÉÉå=
àÉêêóÅ~å=áå=éä~~íë=î~å=êÉÅÜíëíêÉÉâë=
ãÉí=ÇÉ=í~åâëä~åÖ=î~å=ÇÉ=ÄÉåòáåÉJ
éçãé=ïçêÇÉå=ÖÉîìäÇK

Ó i~~í=ÇÉ=í~åâëä~åÖ=~äíáàÇ=çé=ÇÉ=ê~åÇ=
î~å=ÇÉ=îìäçéÉåáåÖ=î~å=ÇÉ=í~åâ=çÑ=
ÇÉ=àÉêêóÅ~å=äáÖÖÉå=íçí=ÜÉí=í~åâÉå=
áë îçäíççáÇK=dÉÄêìáâ=ÇÉ=î~ëíâäáâJ
ÜÉåÇÉä=îççê=Åçåíáåì=îìääÉå=åáÉíK

Ó sìä=ÇÉ=í~åâ=åáÉí=íÉ=îÉêK=sìä=ÇÉ=í~åâ=
íçí=Å~K=íïÉÉ=ÅÉåíáãÉíÉê=çåÇÉê=
ÇÉ ê~åÇ=î~å=ÇÉ=îìäçéÉåáåÖI=òçÇ~í=
ÇÉ=Äê~åÇëíçÑ=â~å=ìáíòÉííÉåK

Ó eçìÇ=ÇÉ=Äê~åÇëíçÑ=ìáí=ÇÉ=Äììêí=
î~å=îçåâÉåI=çéÉå=îììêI=ï~~êJ
ëÅÜìïáåÖëä~ãéÉåI=ï~êãíÉJ=Éå=
~åÇÉê=çåíëíÉâáåÖëÄêçååÉåK

Ó q~åâ=ã~ÅÜáåÉë=åççáí=áå=ÉÉå=~ÑJ
ÖÉëäçíÉå=êìáãíÉI=çãÇ~í=òáÅÜ=ÜáÉêÄáà=
~åÇÉêë=çåíîä~ãÄ~êÉ=Ç~ãéÉå=
îçêãÉåK

Ó káÉí=êçâÉåK
Ó `çåíêçäÉÉê=Äê~åÇëíçÑäÉáÇáåÖÉåI=
í~åâI=í~åâÇÉâëÉä=Éå=îÉêÄáåÇáåÖëJ
éä~~íë=êÉÖÉäã~íáÖ=çé=ëÅÜÉìêÉå=
çÑ äÉââ~ÖÉëK=sÉêî~åÖ=ÇÉÑÉÅíÉ=
çåÇÉêÇÉäÉå=áåÇáÉå=åçÇáÖK

Ó `çåíêçäÉÉê=îççê=ÜÉí=ëí~êíÉå=î~å=
ÇÉ ãçíçê=Ç~í=ÇÉ=ÄçìÖáÉI=ìáíä~~íI=
í~åâÇÉâëÉä=Éå=äìÅÜíÑáäíÉê=ÖÉãçåJ
íÉÉêÇ=òáàåK

Ó pí~êí=ÇÉ=ãçíçê=åáÉí=òçåÇÉê=
ÖÉãçåíÉÉêÇÉ=ÄçìÖáÉK

Ó ^äë=Éê=Äê~åÇëíçÑ=áë=ÖÉãçêëíI=ÇáÉåí=
ì=îççê=ÜÉí=ëí~êíÉå=î~å=ÇÉ=ãçíçê=
íÉ ï~ÅÜíÉå=íçí=ÇÉ=Äê~åÇëíçÑ=áë=îÉêJ
Ç~ãéíK

Ó h~åíÉä=Äáà=ÜÉí=ÖÉÄêìáâÉå=î~å=
ã~ÅÜáåÉë=ÇÉ=ãçíçê=çÑ=ÜÉí=~éé~J
ê~~í=åáÉí=òçÇ~åáÖ=Ç~í=Éê=Äê~åÇëíçÑ=
â~å=ìáíäçéÉåK

Ó dÉÄêìáâ=ÇÉ=ÅÜçâÉ=åáÉí=çã=
ÇÉ ãçíçê=íÉ=ëíçééÉåK

Ó sÉêîçÉê=ã~ÅÜáåÉë=~äíáàÇ=ãÉí=ÉÉå=
äÉÖÉ=í~åâK

Ó _Éï~~ê=ÄÉåòáåÉ=çÑ=ã~ÅÜáåÉë=ãÉí=
ÉÉå=îçääÉ=í~åâ=åáÉí=áå=ÇÉ=Äììêí=î~å=
îÉêï~êãáåÖëáåëí~ää~íáÉëI=çîÉåëI=
ÜÉÉíï~íÉêÄçáäÉêë=çÑ=~åÇÉêÉ=ã~ÅÜáJ
åÉë=çÑ=~éé~ê~íÉå=ÇáÉ=çîÉê=ÉÉå=
ï~~âîä~ã=çÑ=ÉÉå=~åÇÉêÉ=
çåíëíÉâáåÖëÄêçå=ÄÉëÅÜáââÉåI=
~~åÖÉòáÉå=Ç~~êÇççê=ÄÉåòáåÉJ
Ç~ãéÉå=âìååÉå=ïçêÇÉå=
çåíëíçâÉåK

!
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bñéäçëáÉJ=Éå=Äê~åÇÖÉî~~ê>
_áà=ÜÉí=ëí~êíÉå=î~å=ÇÉ=ãçíçê=çåíJ
ëí~~å=îçåâÉåK=aÉòÉ=âìååÉå=çåíJ
îä~ãÄ~êÉ=Ç~ãéÉå=áå=ÇÉ=Äììêí=
çåíëíÉâÉåK=aáí=â~å=íçí=ÉÉå=ÉñéäçëáÉ=
çÑ Äê~åÇ=äÉáÇÉåK
Ó pí~êí=ÇÉ=ãçíçê=åáÉí=áå=ÇÉ=Äììêí=î~å=
ÉÉå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇÉ=Ö~ëáåëí~ää~íáÉK

Ó dÉÄêìáâ=ÖÉÉå=çåÇÉê=Çêìâ=ëí~~åÇÉ=
ëí~êíÜìäéãáÇÇÉäÉå=çãÇ~í=ÇÉ=
Ç~ãéÉå=Ç~~êî~å=çåíîä~ãÄ~~ê=òáàåK

dÉî~~ê=îççê=îÉêëíáââáåÖ>
jçíçêÉå=ÄêÉåÖÉå=âççäãçåçñáÇÉ=
îççêíI=ÉÉå=ÖÉìêJ=Éå=âäÉìêäççëI=ÖáÑíáÖ=
Ö~ëK=eÉí=áå~ÇÉãÉå=î~å=âççäãçåJ
çñáÇÉ=â~å=íçí=ÇìáòÉäáÖÜÉáÇI=ÄÉïìëíÉJ
äççëÜÉáÇ=çÑ=ÇÉ=ÇççÇ=äÉáÇÉåK
Ó pí~êí=ÇÉ=ãçíçê=~ääÉÉå=ÄìáíÉå=ÉÉå=
ÖÉÄçìï=Éå=ä~~í=ÇÉòÉ=~ääÉÉå=ÄìáíÉå=
ÉÉå=ÖÉÄçìï=äçéÉåK

Ó pí~êí=ÇÉ=ãçíçê=åáÉí=áå=ÉÉå=ÖÉëäçíÉå=
êìáãíÉ=Éå=ä~~í=ÇÉòÉ=åáÉí=áå=ÉÉå=
ÖÉëäçíÉå=êìáãíÉ=äçéÉåI=ççâ=åáÉí=~äë=
ÇÉ=ÇÉìêÉå=çÑ=îÉåëíÉêë=ÖÉçéÉåÇ=
òáàåK

sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê>
låÄÉÇçÉäÇ=ëí~êíÉå=â~å=íçí=ÉêåëíáÖ=
äÉíëÉä=êÉëéK=íçí=ÉÉå=Äê~åÇ=çÑ=ÉÉå=
ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ=äÉáÇÉåK
Ó qêÉâ=ÇÉ=ÄçìÖáÉëíÉââÉê=~äíáàÇ=äçë=
îççê=áåëíÉäJ=çÑ=êÉé~ê~íáÉïÉêâJ
ò~~ãÜÉÇÉå=Éå=ÜçìÇ=ÇÉòÉ=
ìáí=ÇÉ=Äììêí=î~å=ÇÉ=ÄçìÖáÉK

Ó dÉÄêìáâ=îççê=çåíëíÉâáåÖëíÉëíë=
~ääÉÉå=ÉÉå=ÖçÉÇÖÉâÉìêÇ=
çåíëíÉâáåÖëíÉëí~éé~ê~~íK

Ó sçÉê=ÖÉÉå=çåíëíÉâáåÖëíÉëí=ìáí=
~äë ÇÉ=ÄçìÖáÉ=îÉêïáàÇÉêÇ=áëK

sÉêÄê~åÇáåÖëÖÉî~~ê>=
_ê~åÇÖÉî~~ê>

bÉå=Çê~~áÉåÇÉ=ãçíçê=ïÉêâí=ï~êãíÉ=
çéK=jçíçêÇÉäÉåI=áå=ÜÉí=ÄáàòçåÇÉê=
ÇÉ ìáíä~~íI=ïçêÇÉå=ÉñíêÉÉã=ÜÉÉíK=
_áà=~~åê~âáåÖ=âìååÉå=ÉêåëíáÖÉ=
îÉêÄê~åÇáåÖÉå=çéíêÉÇÉåK=
_ê~åÇÄ~êÉ=îêÉÉãÇÉ=îççêïÉêéÉå=
òç~äë=Ää~ÇÉêÉåI=Öê~ëI=ëíêìáâÉåI=
ÉåòK âìååÉå=îììê=î~ííÉåK
Ó i~~í=ìáíä~~íI=ÅáäáåÇÉêÄäçâ=Éå=âçÉäJ
êáÄÄÉå=îççê=ÜÉí=~~åê~âÉå=
~ÑâçÉäÉåK

Ó eçìÇ=âáåÇÉêÉå=ìáí=ÇÉ=Äììêí=î~å=
ÉÉå=ÜÉíÉ=çÑ=äçéÉåÇÉ=ãçíçêK

Ó sÉêïáàÇÉê=Äê~åÇÄ~êÉ=îêÉÉãÇÉ=
îççêïÉêéÉå=ìáí=ÇÉ=Äììêí=î~å=
ÇÉ ìáíä~~í=Éå=ÇÉ=ÅáäáåÇÉêK

dÉî~~ê=îççê=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=
ëÅÜçâ>=_ê~åÇÖÉî~~ê>

låíëíÉâáåÖëîçåâÉå=âìååÉå=îììê=çÑ=
ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ=îÉêççêò~âÉåK

sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê>
aê~~áÉåÇÉ=ÇÉäÉå=âìååÉå=Ü~åÇÉåI=
îçÉíÉåI=Ü~êÉåI=âäÉÇáåÖ=çÑ=ÇÉäÉå=
î~å âäÉÇáåÖ=~~åê~âÉå=çÑ=ãÉÉåÉãÉåK=
aáí=â~å=íçí=ÉêåëíáÖ=äÉíëÉä=äÉáÇÉåK
Ó dÉÄêìáâ=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=~ääÉÉå=ãÉí=
ÖÉ≥åëí~ääÉÉêÇÉ=îÉáäáÖÜÉáÇëîççêòáÉJ
åáåÖÉåK

Ó eçìÇ=Ü~åÇÉå=Éå=îçÉíÉå=ìáí=
ÇÉ Äììêí=î~å=Çê~~áÉåÇÉ=ÇÉäÉåK

Ó _áåÇ=ä~åÖ=Ü~~ê=îççê=ÇÉ=ïÉêâò~~ãJ
ÜÉÇÉå=ë~ãÉå=Éå=ÇçÉ=ëáÉê~ÇÉå=~ÑK

Ó aê~~Ö=ÖÉÉå=äçëÜ~åÖÉåÇÉ=âäÉÇáåÖI=
çÑ=âäÉÇáåÖ=ãÉí=äçëÜ~åÖÉåÇÉ=
Çê~ÇÉå=çÑ=ÇÉäÉå=ÇáÉ=âìååÉå=ÄäáàîÉå=
î~ëíÜ~âÉåK

sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê>
eÉí=ëí~êíÉêâççêÇ=íêÉâí=Äáà=ÉÉå=íÉêìÖJ
ëä~Ö=EÄáàîççêÄÉÉäÇ=Çççê=ÜÉí=çîÉêJ
ëä~~å=î~å=ÇÉ=çåíëíÉâáåÖF=ìï=Ü~åÇ=
Éå ~êã=ëåÉääÉê=áå=ÇÉ=êáÅÜíáåÖ=î~å=
ÇÉ ãçíçê=~äë=ì=ÇÉ=ëí~êíÉêÖêÉÉé=
âìåí äçëä~íÉåK=iÉíëÉä=â~å=ÜáÉêî~å=
ÜÉí ÖÉîçäÖ=òáàåK
Ó ^äë=ì=ÇÉ=ãçíçê=ïáäí=ëí~êíÉåI=íêÉâí=
ì ä~åÖò~~ã=~~å=ÇÉ=ëí~êíÉêÖêÉÉé=
íçí=Éê=ÉÉå=ïÉÉêëí~åÇ=ãÉêâÄ~~ê=
ïçêÇíK=qêÉâ=îÉêîçäÖÉåë=ãÉí=ÉÉå=
êìâ=îÉêÇÉêK

Ó sÉêïáàÇÉê=îççê=ÜÉí=ëí~êíÉå=î~å=
ÇÉ ãçíçê=~ääÉ=îççêïÉêéÉå=ÇáÉ=
çé ÇÉ=ãçíçê=äáÖÖÉåK

Ó oÉÅÜíëíêÉÉâë=~~åÖÉëäçíÉå=çåÇÉêJ
ÇÉäÉå=òç~äë=ëåáàãÉëI=îÉåíáä~íçêïáÉäI=
~~åÇêáàÑÇÉäÉåI=ÉåòK=ãçÉíÉå=ëíÉîáÖ=
ÄÉîÉëíáÖÇ=òáàåK

sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê>=
_ÉëÅÜ~ÇáÖáåÖ=î~å=
ÇÉ ã~ÅÜáåÉK

bê=ãçÖÉå=ÖÉÉå=îÉê~åÇÉêáåÖÉå=
ïçêÇÉå=ìáíÖÉîçÉêÇ=~~å=ÇÉ=Ñ~ÄêáÉâëJ
áåëíÉääáåÖÉå=î~å=ÇÉ=ãçíçêK

Symbolen op de machine
Op de motor bevinden zich veilig-
heidsvoorschriften en waarschu-
wingen. Deze worden aangeduid 
met symbolen of pictogrammen. 
De symbolen hebben de volgende 
betekenis:

Let op! Waarschuwing 
voor een bron van 
gevaar.

Lees voor de inge-
bruikneming de 
gebruiksaanwijzing.

Waarschuwing voor 
heet oppervlak.

Waarschuwing voor 
giftige dampen.

Apparaat niet in de 
regen gebruiken!

Benzine is ontvlam-
baar.

Tank loodvrije 
benzine.

Deze symbolen op de machine 
moeten altijd leesbaar blijven.

Gegevens over de motor

In deze gebruiksaanwijzing worden 
verschillende modellen beschreven. 
Details van afbeeldingen kunnen 
verschillen van de door u gekochte 
machine.
Vergelijk afbeelding 1 met uw 
machine en maak uzelf vertrouwd 
met de plaatsen van de verschil-
lende bedieningselementen en 
stelvoorzieningen.
Afbeelding 1

1 Tankdeksel
2 Startergreep
3 Olievuldop/peilstok
4 Motorafscherming
5 Uitlaat
6 a) Bougie

b) Bougiekap

!
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7 Primer (afhankelijk van model)
8 Luchtfilter
9 Aan/uit-schakelaar 

(afhankelijk van model)
10 Chokehendel

(afhankelijk van model)
11 Benzinekraan 

(afhankelijk van model)

Aanwijzingen voor het 
gebruik

Controle voor het gebruik
Geadviseerde oliesoorten

iÉí=çé>
aÉ=ã~ÅÜáåÉ=ïçêÇí=òçåÇÉê=Äê~åÇëíçÑ=
Éå=òçåÇÉê=çäáÉ=áå=ÇÉ=ãçíçê=ÖÉäÉîÉêÇK=
^äë=ÇÉ=ãçíçê=òçåÇÉê=îçäÇçÉåÇÉ=çäáÉ=
ïçêÇí=ÖÉÄêìáâíI=â~å=ÇÉòÉ=ÜáÉêÇççê=
ÉêåëíáÖ=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ïçêÇÉåK=
aÉòÉ ëÅÜ~ÇÉ=áë=î~å=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=
ìáíÖÉëäçíÉåK
 Vul de olietank van de motor 

voor het starten met olie. 
Voeg niet te veel olie toe. 
De olietank heeft een inhouds-
vermogen van ca. 0,6 liter.

Alleen viertakt-oliesoorten van 
de classificatie SF/SG/SH/SJ 
of hoger gebruiken.
Kies olie met de juiste viscositeit, af-
hankelijk van de buitentemperatuur, 
volgens de onderstaande tabel.

a) Enkelvoudige viscositeit.
b) Meervoudige viscositeit.

SAE30 bij type A en SAE 10W-30 
bij type B wordt voor het algemene 
gebruik in het normale temperatuur-
bereik geadviseerd. 

Als er olie van een bepaalde viscosi-
teit wordt gebruikt, moet er een olie-
soort voor de gemiddelde tempera-
tuur in het toepassingsgebied uit 
de tabel worden gekozen.

iÉí=çé>
aççê=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÉÉå=ãáåÇÉêJ
ï~~êÇáÖÉ=çäáÉ=çÑ=î~å=çäáÉ=îççê=
íïÉÉí~âíãçíçêÉå=â~å=ÇÉ=äÉîÉåëÇììê=
î~å=ÇÉ=ãçíçê=ïçêÇÉå=îÉêâçêí=
çÑ=ÇÉ=ãçíçê=ïçêÇÉå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇK

Oliepeil controleren

iÉí=çé>
qáàÇÉåë=ÇÉ=ÅçåíêçäÉ=ãçÉí=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=
çé=ÉÉå=êÉÅÜí=çééÉêîä~â=ïçêÇÉå=åÉÉêJ
ÖÉòÉí=Éå=ãçÉí=ÇÉ=ãçíçê=ìáíÖÉëÅÜ~J
âÉäÇ=òáàåK
Afbeelding 2
 Schroef het olievuldop (1) los 

en veeg de oliepeilstok af. 
 Steek de oliepeilstok in de vul-

opening. Een kwartslag indraaien.
 Oliepeilstok losschroeven.
 Oliepeilstok naar buiten trekken 

en oliepeil controleren.
Als het peil te laag is, dient u 
langzaam een beetje olie toe 
te voegen tot aan de bovenste 
markering („max.”) op de peilstok. 

 Schroef de oliepeilstok stevig vast 
voordat u de motor start.

iÉí=çé>
sçÉÖ=åáÉí=íÉ=îÉÉä=çäáÉ=íçÉK=
^åÇÉêë=â~å=Çáí=íçí=ÄÉëÅÜ~ÇáÖáåÖ=
î~å ÇÉ=ãçíçêI=êççâçåíïáââÉäáåÖI=
ëí~êíéêçÄäÉãÉåI=êçÉí=çé=ÇÉ=ÄçìÖáÉ=
çÑ=çäáÉ=áå=ÜÉí=äìÅÜíÑáäíÉê=äÉáÇÉåK

Geadviseerde brandstoffen

dÉî~~ê>
Ó _ÉåòáåÉ=áë=çåÇÉê=ÄÉé~~äÇÉ=çãJ
ëí~åÇáÖÜÉÇÉå=ìáíÉêëí=çåíîä~ãÄ~~ê=
Éå=ÉñéäçëáÉÖÉî~~êäáàâK

Ó q~åâ=~ääÉÉå=áå=ÉÉå=ÖçÉÇ=ÖÉîÉåíáJ
äÉÉêÇÉ=çãÖÉîáåÖ=Éå=å~Ç~í=
ÇÉ ãçíçê=áë=ìáíÖÉëÅÜ~âÉäÇK=
oççâ åáÉí=áå=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=ï~~ê=
ïçêÇí=ÖÉí~åâí=Éå=îÉêïáàÇÉê=~ääÉ=
çåíëíÉâáåÖëÄêçååÉåK

Ó sìä=ÇÉ=ÄÉåòáåÉí~åâ=åáÉí=íÉ=îÉê=
EÉê ã~Ö=òáÅÜ=ÖÉÉå=Äê~åÇëíçÑ=
áå=ÇÉ=îìäçéÉåáåÖ=ÄÉîáåÇÉåFK=iÉí=Éê=
å~=ÜÉí=í~åâÉå=çé=Ç~í=ÇÉ=í~åâÇçé=
ÖÉëäçíÉå=Éå=ÖçÉÇ=î~ëíÖÉÇê~~áÇ=áëK

Ó qáàÇÉåë=ÜÉí=í~åâÉå=ã~Ö=ÖÉÉå=
Äê~åÇëíçÑ=ïçêÇÉå=ÖÉãçêëíK=
dÉãçêëíÉ=Äê~åÇëíçÑ=çÑ=ÄÉåòáåÉJ
Ç~ãéÉå=âìååÉå=çåíÄê~åÇÉåK=

^äë=Éê=Äê~åÇëíçÑ=áë=ÖÉãçêëíI=ãçÉí=
ÜÉí=ÇÉëÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ=ÖÉÄáÉÇ=ÉÉêëí=
çéÇêçÖÉå=îççêÇ~í=ÇÉ=ãçíçê=ïÉÉê=
ïçêÇí=ÖÉëí~êíK

Ó sççêâçã=ÜÉêÜ~~äÇ=çÑ=ä~åÖÇìêáÖ=
Åçåí~Åí=ãÉí=ÇÉ=ÜìáÇ=Éå=îççêâçã=
áå~ÇÉãáåÖ=î~å=Ç~ãéÉåK

dÉî~~ê=îççê=ÄÉëÅÜ~ÇáÖáåÖ=
î~å=ÇÉ=ãçíçê

Ó jÉåÖ=Äê~åÇëíçÑ=åáÉí=ãÉí=çäáÉK
Ó dÉÄêìáâ=~ääÉÉå=ëÅÜçåÉI=îÉêëÉ=
Éå äççÇîêáàÉ=Äê~åÇëíçÑK

Ó dÉÄêìáâ=~ääÉÉå=Äê~åÇëíçÑ=ãÉí=ÉÉå=
çÅí~~åÖÉí~ä=î~å=UT=çÑ=ÜçÖÉêK

Ó dÉÉå=Äê~åÇëíçÑ=ãÉí=ëéÉÅáÑáÅ~íáÉ=
b URLbNR=ÖÉÄêìáâÉåK

Ó eçìÇ=ÉÉå=Äê~åÇëíçÑîççêê~~Ç=~~å=
ÇáÉ=ÄáååÉå=PM=Ç~ÖÉå=â~å=ïçêÇÉå=
îÉêÄêìáâíK

Ó iÉí=Éêçé=Ç~í=Éê=ÖÉÉå=îìáäI=ëíçÑ=
çÑ ï~íÉê=áå=ÇÉ=í~åâ=íÉêÉÅÜíâçãíK

Benzinepeil controleren

iÉí=çé>
i~~í=ÇÉ=ãçíçê=îççê=ÜÉí=í~åâÉå=
ãáåëíÉåë=íïÉÉ=ãáåìíÉå=~ÑâçÉäÉåK
 Maak de omgeving rond 

de vulopening schoon voordat 
u de tankdop verwijdert en met 
tanken begint.

 Vul de tank tot ongeveer 2 cm 
onder de rand van de vulopening, 
zodat de brandstof kan uitzetten.

Motor starten

dÉî~~ê>
eçìÇ=Ü~åÇÉå=Éå=îçÉíÉå=~äíáàÇ=ìáí=
ÇÉ Äììêí=î~å=ÄÉïÉÖÉåÇÉ=ÇÉäÉåK=
dÉÄêìáâ=ÖÉÉå=çåÇÉê=Çêìâ=ëí~~åÇÉ=
ëí~êíÜìäéãáÇÇÉäÉåK=
aÉ=Ç~ãéÉå=òáàå=çåíîä~ãÄ~~êK

dÉî~~ê>=
^ääÉ=ÄÉÇáÉåáåÖëîççêëÅÜêáÑíÉå=áå=ÇÉ=
ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=î~å=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=
ï~~êáå=ÇÉòÉ=ãçíçê=áë=ÖÉãçåíÉÉêÇI=
ãçÉíÉå=áå=~ÅÜí=ïçêÇÉå=ÖÉåçãÉåK
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Opmerkingen:
Enkele modellen hebben
– geen choke resp. geen primer:

De motor stelt zich automatisch 
op de start in.

– geen gashendel:
Het toerental wordt automatisch 
ingesteld. De motor loopt altijd 
met het optimale toerental.

Afbeelding 3

Motor op de start 
voorbereiden
Bij een koude motor:
 Zet de gashendel (1; indien 

aanwezig) in stand .
of
 De choke bedienen, dat wil 

zeggen de chokehendel (10, 
afbeelding 1; indien aanwezig) 
uittrekken.

of
 Druk de primer (7, afbeelding 1; 

indien aanwezig) in:
– bij temperaturen boven 10 °C:

1–3x indrukken
– bij temperaturen onder 10 °C:

3–5x indrukken

Opmerkingen:
– Bij het indrukken het 

ontluchtingsgat op de primerknop 
met uw vinger afsluiten.

– Als de motor niet start, de primer 
niet nogmaals bedienen.

Bij een warme motor:
 Zet de gashendel (1; indien 

aanwezig) op MAX/ .

Opmerking
Ook bij een warme motor kan het 
eventueel noodzakelijk zijn om
– de choke (indien aanwezig) 

te bedienen
of
– de primer (indien aanwezig) 

1x te bedienen.

Starten met 
handstartvoorziening
 Benzinekraan  (11, afbeelding 1; 

indien aanwezig) openen.
 Aan/uit-schakelaar van motor 

(9, afbeelding 1; indien aanwezig) 
op stand „On/I” zetten.

 Ga achter de machine staan, duw 
de veiligheidsbeugel (2; indien 
aanwezig) omlaag en houd deze 
tegen de stang gedrukt.

 Trek licht aan de startergreep (3) 
tot een weerstand merkbaar is.
Vervolgens snel en krachtig 
aantrekken om de compressie 
te overwinnen en terugslag 
te voorkomen. Herhaal deze 
handelingen indien nodig.

iÉí=çé>
i~~í=ÇÉ=ëí~êíÉêÖêÉÉé=åáÉí=íÉÖÉå=
ÇÉ ãçíçê=íÉêìÖëÅÜáÉíÉåK=_êÉåÖ=ÇÉòÉ=
ä~åÖò~~ã=íÉêìÖ=çã=ÄÉëÅÜ~ÇáÖáåÖ=
î~å=ÇÉ=ëí~êíÉê=íÉ=îççêâçãÉåK

Starten met elektrische 
startvoorziening 
(afhankelijk van model)
 Verbreek de verbinding van het 

oplaadapparaat met het 
stroomnet en de machine.

 Benzinekraan  (11, afbeelding 1; 
indien aanwezig) openen.

 Aan/uit-schakelaar van motor 
(9, afbeelding 1; indien aanwezig) 
op stand „On/I” zetten.

 Ga achter de machine staan, duw 
de veiligheidsbeugel (2; indien 
aanwezig) omlaag en houd 
deze tegen de stang gedrukt.

 Sleutel op geleidingsstang (4) naar 
rechts draaien en vasthouden 
tot de motor aanspringt. 
– Een startpoging maximaal 

5 seconden.
– Wacht 20 seconden tot 

de volgende poging.

Na het starten van de motor
 Zet de gashendel (indien 

aanwezig) in de gewenste stand:
= hoog motortoerental
= langzaam motortoerental

 Chokehendel (10, afbeelding 1; 
indien aanwezig) naar binnen 
duwen zodra de motor 
warmgelopen is.

Motor stoppen
Afbeelding 3
 Laat de veiligheidsbeugel (indien 

aanwezig) los.
of

 Zet de gashendel (indien 
aanwezig) op STOP/ .

of
 Aan/uit-schakelaar van motor 

(9, afbeelding 1; indien aanwezig) 
op stand „Off/0“ zetten.

 Benzinekraan  (11, afbeelding 1; 
indien aanwezig) sluiten.

Opmerking
Trek de contactsleutel (indien 
aanwezig) uit het contact als u de 
machine parkeert of verlaat.

Onderhoud

dÉî~~ê>
pÅÜ~âÉä=ÇÉ=ãçíçê=ìáí=Éå=ä~~í=ÇÉòÉ=
~ÑâçÉäÉå=îççêÇ~í=ì=çåÇÉêÜçìÇëJ=çÑ=
êÉáåáÖáåÖëïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=ìáíîçÉêíK=
qêÉâ=~äíáàÇ=ÇÉ=ÄçìÖáÉëíÉââÉê=äçë=çã=
çåÄÉÇçÉäÇ=ëí~êíÉå=íÉ=îççêâçãÉåK

iÉí=çé>
Ó aÉ=ãçíçê=áë=Çççê=ÇÉ=Ñ~Äêáâ~åí=
çéíáã~~ä=áåÖÉëíÉäÇ=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=
íçí=îÉêãçÖÉå=Éå=îÉêÄêìáâK=
bäâÉ îÉê~åÇÉêáåÖ=î~å=ÇÉòÉ=áåëíÉäJ
äáåÖÉå=ã~Ö=ìáíëäìáíÉåÇ=éä~~íëJ
îáåÇÉå=Çççê=ÇÉ=Ñ~Äêáâ~åí=çÑ=Çççê=
ÉÉå=ÉêâÉåÇ=î~âã~åK

Ó ^äë=ÇÉ=ãçíçê=îççê=ÜÉí=îÉêîçÉê=î~å=
ÇÉ=ã~ÅÜáåÉI=îççê=ÉÉå=áåëéÉÅíáÉ=
çÑ îççê=ÜÉí=îÉêïáàÇÉêÉå=î~å=Öê~ë=
ÖÉâ~åíÉäÇ=ãçÉí=ïçêÇÉåI=ãçÉí=
ÇÉòÉ=~äíáàÇ=òçÇ~åáÖ=ïçêÇÉå=ÖÉâ~åJ
íÉäÇ=Ç~í=ÇÉ=ÄçìÖáÉ=å~~ê=ÄçîÉå=
ïáàëíI=òçÇ~í=Éê=ÖÉÉå=ëÅÜ~ÇÉ=~~å=
ÇÉ=ãçíçê=Çççê=Äê~åÇëíçÑ=çÑ=çäáÉ=
â~å=çåíëí~~åK

Ó låÇÉêÇÉäÉå=ãçÉíÉå=îçäÇçÉå=~~å=
ÇÉ=Çççê=ÇÉ=Ñ~Äêáâ~åí=î~ëíÖÉëíÉäÇÉ=
ÉáëÉåK

Ó dÉÄêìáâ=Ç~~êçã=~ääÉÉå=çêáÖáåÉäÉ=
çåÇÉêÇÉäÉå=çÑ=ÇÉ=Çççê=ÇÉ=Ñ~ÄêáJ
â~åí=ÖçÉÇÖÉâÉìêÇÉ=çåÇÉêÇÉäÉåK=
i~~í=êÉé~ê~íáÉë=~ääÉÉå=ìáíîçÉêÉå=
Çççê=ÉÉå=ÖÉëéÉÅá~äáëÉÉêÇÉ=
ïÉêâéä~~íëK

Om gelijkblijvende hoge prestaties 
in stand te houden, zijn regelmatige 
controles en bijstellingen van 
de motor noodzakelijk. 
Regelmatig onderhoud waarborgt 
een lange bedrijfsduur. 

!
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De vereiste onderhoudsintervallen 
en de uit te voeren onderhouds-
werkzaamheden zijn in de volgende 
tabel vermeld. 
De intervallen volgens bedrijfsuren of 
andere tijdsaandui-dingen moeten 

worden aangehouden afhankelijk van 
wat het eerst het geval is. 
Bij gebruik onder ver-zwaarde 
omstandigheden is vaker onderhoud 
noodzakelijk.

Laat de machine aan het einde van 
het seizoen door een gespeciali-
seerde werkplaats controleren en 
onderhouden.

Onderhoudsschema

Oliecontrole
 Controleer het oliepeil voor elke 

start van de motor.
 Het juiste oliepeil moet altijd 

worden aangehouden. 
Zie „Oliepeil controleren“.

Olie verversen

dÉî~~ê>
lìÇÉ=ãçíçêçäáÉ=â~å=íçí=ÜìáÇâ~åâÉê=
äÉáÇÉå=~äë=ÜÉí=î~~â=Éå=ä~åÖÇìêáÖ=ãÉí=
ÇÉ=ÜìáÇ=áå=~~åê~âáåÖ=âçãíK=
eçÉïÉä=ÇÉ=â~åë=ÜáÉêçé=òÉÉê=âäÉáå=áëI=
îççê=òçîÉê=ãÉå=åáÉí=Ç~ÖÉäáàâë=ãÉí=
çìÇÉ=çäáÉ=çãÖ~~íI=áë=ÜÉí=íçÅÜ=
ê~~Çò~~ã=çã=å~=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=
ãÉí=çìÇÉ=çäáÉ=òáàå=Ü~åÇÉå=òç=ëåÉä=
ãçÖÉäáàâ=Éå=ÖêçåÇáÖ=ãÉí=ï~íÉê=
Éå òÉÉé=íÉ=ï~ëëÉåK

iÉí=çé>
q~é=ÇÉ=çäáÉ=~Ñ=~äë=ÇÉ=ãçíçê=åçÖ=
ï~êãI=ã~~ê=åáÉí=ãÉÉê=ÜÉÉí=áëK=
_áà ÇÉòÉ=íÉãéÉê~íììê=ëíêççãí=
ÇÉ=çäáÉ=ëåÉä=Éå=îçääÉÇáÖ=ìáíK

Afbeelding 4
 Verwijder de olievuldop (1).
 Laat de olie in een geschikte bak 

lopen door
– Openen van de olieaftapschroef 

(2) resp. (3) afhankelijk van de 
uitvoering

of
– kantel de machine op de zijkant 

(luchtfilterzijde naar boven).

dÉî~~ê>
i~~í=ÇÉ=ãçíçê=äçéÉå=íçí=ÇÉ=ÄÉåòáåÉJ
í~åâ=äÉÉÖ=áë=îççêÇ~í=ì=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=
â~åíÉäí=çã=ÇÉ=çäáÉ=íÉ=ä~íÉå=ïÉÖäçéÉåK
 Draai de olieaftapschroef (indien 

deze is verwijderd) weer in en 
draai de schroef stevig vast.

 Vul de olietank met de geadvi-
seerde olie en controleer het 
oliepeil.

 Bevestig de olievuldop weer.

Opmerking
Voer oude olie altijd volgens 
de geldende milieuvoorschriften af. 
Geadviseerd wordt om de oude 
olie in een dichte tank naar een 
inzamelplaats voor oude olie 
te brengen. 
De oude olie mag niet bij het rest-
afval worden gegooid en mag niet 
over de vloer of grond worden uit-
gegoten om de olie te laten 
wegsijpelen.

Onderhoud van het 
luchtfilter
Een vuil luchtfilter houdt de lucht-
stroom naar de carburateur tegen. 
Het luchtfilter moet regelmatig 
worden nagezien of vervangen 
om een defect van de carburateur 
te voorkomen. In een zeer stoffige 
omgeving kan het nodig zijn om 
vaker onderhoud uit te voeren.

Onderhouds-
werkzaamheden

Na de eerste 
5 bedrijfsuren

Voor elk 
gebruik of elke 

5 uren

Eenmaal per 
seizoen of elke 

25 uren

Eenmaal per 
seizoen of elke 

50 uren

Eenmaal per 
seizoen of elke 

100 uren

Motorafdekking reinigen 

Motorolie controleren 

Motorolie verversen  1) 

Luchtfilter controleren 

Luchtfilter onderhouden 2)

Bougies controleren 

Bougies onderhouden 

Benzinefilter vervangen 

Actievekoolfilter reinigen/
vervangen

2)

Omgeving van uitlaat reinigen 

1) Bij zware belasting onder hoge omgevingstemperaturen.
2) Bij gebruik in stoffige omgeving vaker reinigen.

!
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Een papieren filter kan niet gereinigd 
worden en moet volgens het onder-
houdsinterval vervangen worden.

dÉî~~ê>
dÉÄêìáâ=îççê=ÜÉí=êÉáåáÖÉå=î~å=ÜÉí=
äìÅÜíÑáäíÉê=åççáí=ÄÉåòáåÉ=çÑ=çéäçëJ
ãáÇÇÉä=ãÉí=ÉÉå=ä~~Ö=îä~ãéìåíK=
bê ÄÉëí~~í=Äê~åÇJ=çÑ=ÉñéäçëáÉÖÉî~~êK

iÉí=çé>
i~~í=ÇÉ=ãçíçê=åççáí=òçåÇÉê=äìÅÜíÑáäíÉê=
äçéÉåK=_ÉëÅÜ~ÇáÖáåÖ=î~å=ÇÉ=ãçíçê=
çÑ=ÉÉå=îÉêÜççÖÇÉ=ëäáàí~ÖÉ=î~å=ÇÉ=
ãçíçê=â~å=ÜÉí=ÖÉîçäÖ=òáàåK
Afbeelding 5
Type A:
 Luchtfilterafdekking (1) tegen 

de wijzers van de klok (naar links) 
draaien en naar achteren naar 
buiten trekken.

 Papieren filterelement (3) verwij-
deren.

 Luchtfilterafdekking (1) en 
montageflens (4) reinigen.

 Nieuw papieren filterelement in 
de luchtfilterafdekking monteren.

 Vasthoudstrips (2) van de lucht-
filterafdekking in de vasthoud-
sleuven (5) van de montageflens 
duwen en met de wijzers van 
de klok mee (naar rechts) tot aan 
de aanslag draaien.

 Op correct vastzitten van de lucht-
filterafdekking letten!

Type B: 
 Op de vasthoudstrips (2) van 

de luchtfilterafdekking (1) drukken 
en deksel verwijderen.

 Papieren filterelement (3) 
verwijderen.

 Klop het papierelement meer-
maals licht op een hard oppervlak 
om het vuil te verwijderen of blaas 
verontreinigingen met perslucht 
van binnen door het filter uit. 
Probeer nooit om het vuil er uit 
te borstelen. Het wordt hierdoor 
alleen vaster in de vezels gewre-
ven. Vervang het papierelement 
als het te vuil geworden is.

 Papieren filterelement weer 
inzetten.

 Afdekking monteren:
– Onderste vasthoudstrips van 

de luchtfilterafdekking in 
de onderste vasthoudsleuven 
van de luchtfilterbehuizing (4) 
drukken.

– Luchtfilterafdekking omhoog 
duwen tot de bovenste vast-
houdstrips (2) in de bovenste 
vasthoudsleuven (5) vastklik-
ken.

 Op correct vastzitten van de lucht-
filterafdekking letten!

Onderhoud van de bougie

dÉî~~ê>
i~~í=ÇÉ=ãçíçê=~ÑâçÉäÉåK
sçÉê=ÖÉÉå=çåíëíÉâáåÖëíÉëí=ìáí=~äë=ÇÉ=
ÄçìÖáÉ=îÉêïáàÇÉêÇ=áëK=pí~êí=ÇÉ=ãçíçê=
åáÉí=~äë=ÇÉ=ÄçìÖáÉ=îÉêïáàÇÉêÇ=áëK
Om de motor correct te laten lopen, 
moet de elektrodenafstand van 
de bougie correct zijn ingesteld 
en vrij van verontreinigingen zijn.
Afbeelding 6
 Trek de bougiestekker (1) los 

en draai de bougie (2) met een 
bougiesleutel naar buiten.

 Controleer de bougie optisch. 
Vervang de bougie als deze dui-
delijk versleten is of als de isolator 
beschadigd is. 

 Reinig de bougie met een draad-
borstel als deze opnieuw moet 
worden gebruikt.

 Meet de elektrodenafstand met een 
voelermaat. 
Stel de afstand eventueel bij door 
de zij-elektrode iets te verbuigen. 
De elektrodenafstand moet 0,70 tot 
0,80 mm bedragen (afbeelding 7).

 Controleer dat de dichtring van de 
bougie zich in een goede toestand 
bevindt. Draai de bougie vervolgens 
met de hand in om beschadiging 
van de schroefdraad te voorkomen.

 Als de bougie handvast zit, moet 
deze met een bougiesleutel worden 
vastgedraaid.

iÉí=çé>
aê~~á=ÇÉ=ÄçìÖáÉ=åáÉí=íÉ=î~ëíK=
iÉí=çé=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=ï~~êÇÉ=îççê=ÜÉí=
î~ëíÇê~~áÉå=î~å=ÉÉå=ÄçìÖáÉ=ãÉí=ÉÉå=
ÄçìÖáÉëäÉìíÉäW
Ó ÉÉå=åáÉìïÉ=ÄçìÖáÉ=ã~ñáã~~ä=ÉÉå=
Ü~äîÉ=ëä~Ö=NLO

Ó ÖÉÄêìáâíÉ=ÄçìÖáÉ=ã~ñáã~~ä=
NLU=Ó=

NLQ=âï~êíëä~ÖK
bÉå=åáÉí=ÅçêêÉÅí=î~ëíÖÉÇê~~áÇÉ=
ÄçìÖáÉ=â~å=òÉÉê=ÜÉÉí=ïçêÇÉå=
Éå=ÇÉ=ãçíçê=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÉåK

Onderhoud van het actieve-
koolfilter/benzinefilter
Deze onderhoudswerkzaamheden 
alleen door een gespecialiseerde 
werkplaats volgens onderhouds-
schema laten uitvoeren

Reiniging van de motor

Als de motor eerst gedraaid heeft, 
moet deze voor de reiniging mins-
tens een uur afkoelen. 
Verwijder regelmatig gras en vuil van 
de motor. Reinig de vingerbescher-
ming en de omgeving van de uitlaat. 
Gebruik hiervoor een borstel of per-
slucht.
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Opslag

Opmerking
Voor opslag langer dan 30 dagen 
kan aan de brandstof een 
stabilisator worden toegevoegd. 
Neem contact op met uw vakhandel 
of de klantenservicewerkplaats.
Bij motoren die langer dan 30 dagen 
worden opgeslagen, mag zich geen 
brandstof in de tank bevinden. 
Dit ter voorkoming van de vorming 
van resten in de brandstofinstallatie, 
in het bijzonder in belangrijke delen 
van de carburateur.
 Laat de motor lopen tot de tank 

geen brandstof meer bevat 
en de motor stil blijft staan.

 Vervang de olie. Zie „Olie ver-
versen”.

 Verwijder de bougie en laat ca. 
15 ml motorolie in de cilinder 
lopen. Monteer de bougie weer 
en trek langzaam aan het starter-
koord zodat de olie zich verdeelt.

 Verwijder gras en vuil van de 
motor, onder de motorafscher-
ming en rondom de uitlaat. 

 Lak alle plaatsen waarvan 
de verf is afgebladderd en bestrijk 
plaatsen die kunnen roesten 
met een dunne laag olie.

 Bewaar de motor op een schone, 
droge en goed geventileerde plaats 
en niet in de buurt van machines 
die met een vlam of waakvlam 
werken, zoals verwarmingsinstal-
laties, heetwaterboilers of was-
drogers. Ook moeten plaatsen 
worden gemeden waar zich een 
elektromotor bevindt die vonken 
voortbrengt of waar elektrische 
gereedschappen worden gebruikt.

 Voor zover mogelijk mogen mag 
geen opslagplaats met een hoge 
luchtvochtigheid worden 
gekozen, aangezien deze de 
vorming van roest bevordert.

 De machine moet waterpas 
worden bewaard. Als de machine 
schuin staat, kan er brandstof 
of olie naar buiten komen.

Handelwijze na langdurige 
opslag
 Controleer de motor zoals 

beschreven in het gedeelte 
„Controle voor het gebruik”.

 Als de brandstof voor de opslag 
is afgetapt, moet de tank met 
verse benzine worden gevuld. 
Als er een jerrycan met benzine 
aanwezig is, moet er op worden 
gelet dat er zich verse benzine 
in bevindt.

 Als de cilinder tijdens de opslag 
is gesmeerd, ontwikkelt de motor 
tijdens het starten een beetje 
rook. Dit is normaal.

Garantie

De door onze maatschappij of de 
importeur in uw land uitgegeven 
garantiebepalingen zijn van toe-
passing. 
Storingen aan uw machine ver-
helpen wij kosteloos in het kader van 
de garantie, indien een materiaal- of 
fabricagefout daarvan de oorzaak is. 
Neem in een garantiegeval contact 
op met uw leverancier of de 
vestiging bij u in de buurt.

Fouten opsporen

Fout Mogelijke oorzaak Oplossing
Motor start niet. Veiligheidsbeugel niet bediend. Bedien de veiligheidsbeugel 

(indien aanwezig).
Geen brandstof in de tank. Tank vullen met schone, verse en loodvrije 

brandstof.
Benzine te oud. Oude brandstof buitenshuis in een geschikte 

bak laten lopen. 
Tank vullen met schone, verse en loodvrije 
brandstof.

Motor in koude toestand, choke/primer 
(indien aanwezig) niet bediend.

Bedien de choke/primer.

Gashendel niet op „START” of op maxi-
maal toerental gezet.

Gashendel op „START” of maximaal 
toerental zetten.
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Opmerking
Neem voor reparaties die buiten de bovengenoemde werkzaamheden vallen contact op met de klantenservice 
van uw leverancier bij u in de buurt.

Motor start niet Bougiestekker niet vastgestoken. Bougiestekker weer op de bougie steken.
Bougie vuil of defect. Bougie reinigen.

Elektrodenafstand bijstellen of bougie 
vervangen.

Verstopte benzineleiding. Benzineleiding laten reinigen*).
Motor loopt onregel-
matig (stottert).

Choke (indien aanwezig) bediend. Chokehendel terugzetten.
Bougiestekker los aangebracht. Bougiestekker stevig vaststeken.
Benzine te oud.
Water of vuil in brandstofinstallatie.

Oude brandstof buitenshuis in een geschikte 
bak laten lopen. 
Tank vullen met schone, verse en loodvrije 
brandstof.

Luchtfilter vuil. Luchtfilter reinigen.
Bougie gesmoord, defect of elektroden-
afstand te groot.

Elektrodenafstand bijstellen of bougie 
vervangen.

Motor raakt oververhit. Te weinig motorolie. Carter met juiste hoeveelheid olie vullen.
Luchtstroom beperkt. Gemaaid gras en verontreinigingen uit 

de buurt van de koelribben van de motor 
en het compressorhuis verwijderen.

Motor slaat af bij hoog 
toerental.

Elektrodenafstand te klein. Bougie demonteren en elektrodenafstand 
bijstellen.

*) Laat deze werkzaamheden alleen door een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren.

Fout Mogelijke oorzaak Oplossing




