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Gegevens op het 
typeplaatje
Deze gegevens zijn belangrijk om 
vast te stellen welk type zitmaaier u 
hebt bij hetbestellen van vervangings-
onderdelen en voor de klantenservice. 
U vindt het typeplaatje in de buurt van 
de motor. Vul alle gegevens van het 
typeplaatje van uw machine in het 
onderstaande vakje in.

Deze en andere gegevens over 
het apparaat vindt u in de aparte 
CE-conformiteitsverklaring die 
deel uitmaakt van deze gebruiks-
aanwijzing.

Afbeeldingen

Vouw de pagina's met afbeeldingen 
aan het begin van de gebruiksaan-
wijzing open.
In deze gebruiksaanwijzing worden 
verschillende modellen beschreven. 
Details van afbeeldingen kunnen 
verschillen van de door u gekochte 
machine.

Voor uw veiligheid

Juist gebruik van 
de machine
Deze machine is uitsluitend 
bestemd
– voor gebruik overeenkomstig 

de beschrijvingen en veiligheids-
voorschriften in deze gebruiks-
aanwijzing;

– voor het maaien van gazons 
in particuliere tuinen.

Elk ander gebruik is geen gebruik 
volgens de voorschriften. 
Het gebruik anders dan volgens 
de voorschriften heeft het vervallen 
van de garantie en afwijzing van elke 
verantwoordelijkheid van de zijde van 
de fabrikant tot gevolg. De gebruiker 
is aansprakelijk voor alle schade van 
derden en van hun eigendom.
Bij eigenmachtige veranderingen 
van de machine bestaat geen aan-
sprakelijkheid van de fabrikant voor 
daaruit voortkomende schade.
Alleen voor machines met 
elektrische startvoorziening:
Het meegeleverde oplaadapparaat 
is uitsluitend bestemd voor het op-
laden van de in de machine gebruik-
te accu. De accu mag alleen door dit 
oplaadapparaat worden opgeladen.

Neem de veiligheids- en 
bedieningsvoorschriften 
in acht
Lees als gebruiker van deze machine 
de gebruiksaanwijzing voor het 
eerste gebruik zorgvuldig door. 
Handel volgens de voorschriften 
en bewaar de gebruiksaanwijzing 
voor later gebruik. 
Geef kinderen of andere personen 
die deze gebruiksaanwijzing niet 
kennen nooit toestemming om deze 
machine te gebruiken.
Geef de gebruiksaanwijzing met 
de machine mee aan een nieuwe 
eigenaar.

Algemene veiligheids-
voorschriften
In dit hoofdstuk vindt u algemene 
veiligheidsvoorschriften. 
Waarschuwingen die betrekking 
hebben op bepaalde onderdelen 
van de machine, op functies 
of op handelingen, vindt u op 
de desbetreffende plaats in deze 
gebruiksaanwijzing.

Voordat u de machine 
in gebruik neemt
Personen die deze machine gebrui-
ken, mogen niet onder invloed zijn 
van alcohol, drugs of medicijnen.
Personen jonger dan 16 jaar mogen 
het apparaat niet bedienen en 
mogen geen overige werkzaam-
heden zoals onderhouds-, 
reinigings- of instelwerkzaamheden 
aan het apparaat uitvoeren. 
Plaatselijke bepalingen kunnen de 
minimumleeftijd van de gebruikers 
vastleggen.
Deze machine is niet bestemd om 
te worden gebruikt door personen 
(inclusief kinderen) met beperkt 
fysieke, sensorische of geestelijke 
vermogens, met gebrekkige ervaring 
en/of gebrekkige kennis, tenzij onder 
toezicht van een voor hun veiligheid 
verantwoordelijke persoon of voorzien 
van aanwijzingen van deze persoon 
ten aanzien van het gebruik van 
de machine.
Er dient op te worden toegezien dat 
kinderen niet met deze machine 
spelen.
Maak uzelf voor het begin van 
de werkzaamheden vertrouwd met 
alle voorzieningen en bedienings-
elementen en hun functies.
Bewaar brandstof alleen in daarvoor 
goedgekeurde tanks en nooit in 
de buurt van een verwarmingsbron 
(bijvoorbeeld een oven of warm-
waterboiler). Vul de tank uitsluitend 
buitenshuis. 
Vul de tank nooit met benzine als 
de motor loopt of heet is. 
Vervang een beschadigde uitlaat, 
tank of tankdeksel.
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Controleer voor gebruik,
– of de grasvanger werkt en de uit-

werpklep goed sluit. 
Vervang versleten of ontbrekende 
delen onmiddellijk.

– of maaigereedschappen, beves-
tigingsbouten en de hele maai-
eenheid versleten of beschadigd 
zijn. Laat versleten of bescha-
digde onderdelen door een ge-
specialiseerd bedrijf altijd alleen 
per set vervangen om onbalans 
uit te sluiten.

Vervangingsonderdelen en toebe-
horen moeten voldoen aan de door 
de fabrikant vastgelegde eisen. 
Gebruik daarom alleen originele 
vervangingsonderdelen en origineel 
toebehoren of de door de fabrikant 
toegelaten vervangingsonderdelen 
en toebehoren.
Laat reparaties uitsluitend uitvoeren 
door een gespecialiseerd bedrijf.

Tijdens de werkzaamheden 
met de machine
Tijdens werkzaamheden met of aan 
de machine moet u passende werk-
kleding dragen, zoals:
– stevige schoenen,
– lange broek,
– nauwsluitende kleding,
– gehoorbescherming,
– veiligheidsbril.
Alle veiligheidsvoorzieningen moe-
ten altijd volledig en zonder gebreken 
op de machine zijn aangebracht. 
Verander de veiligheidsvoorzie-
ningen niet.
Gebruik de machine alleen in de 
door de fabrikant voorgeschreven 
en geleverde technische toestand.
Verander nooit de in de fabriek inge-
stelde instellingen van de motor.
Voorkom open vuur en vonkvorming 
en rook niet.

Altijd voor werkzaamheden 
aan deze machine
Ter bescherming tegen verwon-
dingen altijd voor werkzaamheden 
(bijvoorbeeld onderhouds- en instel-
werkzaamheden) aan deze machine 
en het verplaatsen (bijvoorbeeld 
optillen of dragen) van de machine

– de motor uitschakelen,
– trek de sleutel (indienaanwezig) 

uit het contactslot,
– wacht tot alle bewegende delen 

volledig tot stilstand zijn gekomen 
en de motor is afgekoeld,

– trek de bougiestekker van de 
motor los op onbedoeld starten 
van de motor te voorkomen,

– neem de aanvullende veiligheids-
voorschriften in het motorhand-
boek in acht.

Na gebruik van de machine
Verlaat de machine nooit zonder 
de motor uit te zetten en (indien 
aanwezig) de sleutel uit het contact-
slot te trekken.

Veiligheidsvoorzieningen
Afbeelding 1

dÉî~~ê
dÉÄêìáâ=åççáí=ÉÉå=ã~ÅÜáåÉ=ãÉí=
ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇÉ=
îÉáäáÖÜÉáÇëîççêòáÉåáåÖÉå=çÑ=òçåÇÉê=
Ç~í=ÇÉòÉ=òáàå=ÖÉãçåíÉÉêÇK

Veiligheidsbeugel (1)
De veiligheidsbeugel dient voor 
uw veiligheid om motor en messen 
in een noodgeval te stoppen. 
Er mag niet worden geprobeerd 
om deze functie uit te schakelen.

Uitwerpklep (2) of botsbevei-
liging (3)
De uitwerpklep of botsbeveiliging 
beschermt u tegen verwondingen 
door het maaimechanisme en naar 
buiten geslingerde voorwerpen. 
De machine mag alleen worden 
gebruikt met de uitwerpklep 
of botsbeveiliging.

Symbolen op de machine
Op de machine vindt u diverse 
stickers met symbolen. 
Deze hebben de volgende 
betekenis:

Let op! 
Lees de gebruiks-
aanwijzing vóór de 
ingebruikneming!

Houd derden uit 
de buurt van het 
gevaarlijke gebied.

Schakel de motor uit 
en trek de sleutel uit 
het contact vóór alle 
werkzaamheden aan 
de machine en voor-
dat u de machine 
verlaat.
Neem de aanvullende 
aanwijzingen in het 
hoofdstuk „Voor uw 
veiligheid” in acht.
Trek voor werkzaam-
heden aan de maai-
gereedschappen 
de bougiestekker los. 
Houd vingers en voe-
ten uit de buurt van de 
maaigereedschappen. 
Schakel de machine 
uit en trek de bougie-
trekker los voordat 
u de machine instelt, 
schoonmaakt of con-
troleert.

Verwondingsgevaar – werk alleen 
met een gemonteerde botsbevei-
liging.

Verwondingsgevaar – werk alleen 
met een gemonteerde achterbeugel.

!

!
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Verwondingsgevaar – werk alleen 
met een gemonteerde uitwerpo-
pening.
Zorg ervoor dat de symbolen op 
de machine altijd goed leesbaar zijn.

Symbolen in de gebruiks-
aanwijzing
In deze gebruiksaanwijzing worden 
symbolen gebruikt die op gevaren 
of op belangrijke aanwijzingen 
wijzen. Deze symbolen hebben 
de volgende betekenis:

dÉî~~ê
r=ïçêÇí=ÖÉïÉòÉå=çé=ÖÉî~êÉå=ÇáÉ=
ë~ãÉåÜ~åÖÉå=ãÉí=ÇÉ=ÄÉëÅÜêÉîÉå=
Ü~åÇÉäáåÖK=bê=ÄÉëí~~í=îÉêïçåÇáåÖëJ
ÖÉî~~ê=îççê=éÉêëçåÉåK=

iÉí=çé
r=ïçêÇí=ÖÉïÉòÉå=çé=ÖÉî~êÉå=ÇáÉ=
ë~ãÉåÜ~åÖÉå=ãÉí=ÇÉ=ÄÉëÅÜêÉîÉå=
Ü~åÇÉäáåÖ=Éå=ï~~êÄáà=ëÅÜ~ÇÉ=~~å=
ÇÉ ã~ÅÜáåÉ=â~å=çåíëí~~åK

Aanwijzing
dÉÉÑí=ÄÉä~åÖêáàâÉ=áåÑçêã~íáÉ=
Éå ÖÉÄêìáâëíáéë=~~åK

Monteren

De montage van de machine wordt 
getoond op een apart bijgevoegd 
blad met afbeeldingen.

Afvoeren
Verpakkingsresten, oude appa-
raten, enz. moeten volgens de 
geldende voorschriften worden 
afgevoerd.

Bediening

o~~ÇéäÉÉÖ=ççâ=ÇÉ=~~åïáàòáåÖÉå=
áå=ÜÉí=Ü~åÇÄçÉâ=Äáà=ÇÉ=ãçíçêK

dÉî~~ê
låÖÉî~ä
Ó mÉêëçåÉåI=âáåÇÉêÉå=çÑ=ÇáÉêÉå=
ãçÖÉå=òáÅÜ=Äáà=ÜÉí=ã~~áÉå=åççáí=
áå ÇÉ=Äììêí=î~å=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=
ÄÉîáåÇÉåK=sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=
Çççê=å~~ê=ÄìáíÉå=ÖÉëäáåÖÉêÇÉ=
ëíÉåÉå=çÑ=~åÇÉêÉ=îççêïÉêéÉåK=

s~ä
Ó dÉÄêìáâ=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=~ääÉÉå=
ëí~éîçÉíëK

Ó tÉÉë=ÄáàòçåÇÉê=îççêòáÅÜíáÖ=~äë=ì=
~ÅÜíÉêìáí=ã~~áí=Éå=ì=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=
å~~ê=ì=íçÉ=íêÉâíK

Ó _áà=ÜÉí=ã~~áÉå=çé=ëíÉáäÉ=ÜÉääáåÖÉå=
â~å=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=â~åíÉäÉå=Éå=
ì âìåí=ÖÉïçåÇ=ê~âÉåK=
j~~á=~äíáàÇ=Çï~êë=çé=ÉÉå=ÜÉääáåÖI=
åççáí=çãÜççÖ=çÑ=çãä~~ÖK=
j~~á åáÉí=çé=ÜÉääáåÖÉå=ãÉí=ÉÉå=
ëíáàÖáåÖ=î~å=ãÉÉê=Ç~å=OM=éêçÅÉåíK

Ó tÉÉë=ÄáàòçåÇÉê=îççêòáÅÜíáÖ=ï~åJ
åÉÉê=ì=î~å=êáàêáÅÜíáåÖ=îÉê~åÇÉêí=
Éå äÉí=~äíáàÇ=çé=Ç~í=ì=ëíÉîáÖ=ëí~~íK

Ó bê=ÄÉëí~~í=îÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Äáà=
ÜÉí=ã~~áÉå=~~å=ÇÉ=ÖêÉåë=î~å=ÉÉå=
Ö~òçåK=j~~áÉå=áå=ÇÉ=Äììêí=î~å=
ê~åÇÉåI=ÜÉÖÖÉå=çÑ=ëíÉáäÉ=ÜÉääáåÖÉå=
áë=ÖÉî~~êäáàâK=eçìÇ=Äáà=ÜÉí=ã~~áÉå=
ÇÉ=îÉáäáÖÜÉáÇë~Ñëí~åÇ=~~åK

Ó _áà=ÜÉí=ã~~áÉå=î~å=å~í=Öê~ë=â~å=
ÇÉ ã~ÅÜáåÉ=ïÉÖÖäáàÇÉå=Çççê=îÉêJ
ãáåÇÉêÇÉ=Öêáé=çé=ÇÉ=ÖêçåÇ=Éå=ì=
âìåí=î~ääÉåK=j~~á=~ääÉÉå=~äë=ÜÉí=
Öê~ë=ÇêççÖ=áëK

Ó tÉêâ=~ääÉÉå=Äáà=Ç~ÖäáÅÜí=çÑ=Äáà=
îçäÇçÉåÇÉ=âìåëíäáÅÜíK

sÉêïçåÇáåÖ
Ó aÉ=Çççê=ÇÉ=ëíììêëí~åÖ=ÖÉÖÉîÉå=
îÉáäáÖÜÉáÇë~Ñëí~åÇ=íçí=ÜÉí=êçåÇJ
äçéÉåÇÉ=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=ãçÉí=~äíáàÇ=
áå=~ÅÜí=ïçêÇÉå=ÖÉåçãÉåK

Ó eÉí=ïÉêâÄÉêÉáâ=î~å=ÇÉ=ÄÉÇáÉåÉê=
ÄÉîáåÇí=òáÅÜ=íáàÇÉåë=ÖÉÄêìáâ=~ÅÜíÉê=
ÇÉ=ëíììêëí~åÖK

Ó eçìÇ=åççáí=ìï=Ü~åÇÉå=çÑ=îçÉíÉå=
çåÇÉê=Çê~~áÉåÇÉ=ÇÉäÉåK

Ó dÉÄêìáâ=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=åáÉí=Äáà=
ëäÉÅÜíÉ=ïÉÉêëçãëí~åÇáÖÜÉÇÉå=
çÑ Äáà=â~åë=çé=êÉÖÉå=çÑ=çåïÉÉêK

Ó píçé=ÇÉ=ãçíçê=Éå=ï~ÅÜí=íçí=ÜÉí=
ã~~áÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=íçí=ëíáäëí~åÇ=
áë ÖÉâçãÉåW
Ó =îççêÇ~í=ì=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=â~åíÉäíI
Ó =îççê=ÜÉí=îÉêéä~~íëÉå=î~å=ÇÉ=
ã~ÅÜáåÉ=çîÉê=ÉÉå=~åÇÉê=çééÉêJ
îä~â=Ç~å=Öê~ëK

Ó wÉí=ÇÉ=ãçíçê=ìáíK=lã=çåÄÉÇçÉäÇ=
ëí~êíÉå=î~å=ÇÉ=ãçíçê=íÉ=îççêJ
âçãÉåW=qêÉâ=ÇÉ=ëäÉìíÉä=EáåÇáÉå=
~~åïÉòáÖF=ìáí=ÜÉí=Åçåí~ÅíI=ä~~í=
ÇÉ ãçíçê=~ÑâçÉäÉå=Éå=íêÉâ=
ÇÉ ÄçìÖáÉ=äçëI
Ó îççêÇ~í=ì=îÉêëíçééáåÖÉå=Éå ÄäçâJ
âÉêáåÖÉå=ìáí=ÇÉ=ìáíïÉêéçéÉåáåÖ=
îÉêïáàÇÉêíI

Ó îççêÇ~í=ì=ÇÉ=Ö~òçåã~~áÉê=
ÅçåíêçäÉÉêíI=êÉáåáÖí=çÑ=áåëíÉäí=
Éå îççêÇ~í=ì=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=
~~å=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=ìáíîçÉêíI

Ó ~äë=ÉÉå=îççêïÉêé=áë=ÖÉê~~âíK=
`çåíêçäÉÉê=ÇÉ=Ö~òçåã~~áÉê=
çé ëÅÜ~ÇÉ=Éå=ÄêÉåÖ=ÇÉ=ã~~áÉê=
áå=ÜÉí=ÖÉî~ä=î~å=ëÅÜ~ÇÉ=å~~ê=ÉÉå=
êÉé~ê~íáÉÄÉÇêáàÑI

Ó ~äë=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=çåÖÉïççå=
íÉ íêáääÉå=ÄÉÖáåíK=
`çåíêçäÉÉê=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=çåãáÇJ
ÇÉääáàâK

Ó qáä=çÑ=Çê~~Ö=åççáí=ÉÉå=ã~ÅÜáåÉ=ãÉí=
äçéÉåÇÉ=ãçíçêK

Ó `çåíêçäÉÉê=ÜÉí=ÖÉÄáÉÇ=ï~~ê=ïçêÇí=
ÖÉïÉêâí=Éå=îÉêïáàÇÉê=~ääÉ=îççêJ
ïÉêéÉå=ÇáÉ=ãÉÉÖÉåçãÉå=Éå=
ïÉÖÖÉëäáåÖÉêÇ=âìååÉå=ïçêÇÉåK

Ó ^äë=ÜÉí=ã~~áÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=ÉÉå=
îççêïÉêé=EÄáàîççêÄÉÉäÇ=ÉÉå=ëíÉÉåF=
ê~~âí=çÑ=~äë=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=çåÖÉïççå=
ÄÉÖáåí=íÉ=íêáääÉåW=wÉí=ÇÉ=ãçíçê=ìáíK=
j~ÅÜáåÉ=îμμê=îÉêÇÉê=ÖÉÄêìáâ=Çççê=
ÉÉå=ÖÉëéÉÅá~äáëÉÉêÇÉ=ïÉêâéä~~íë=
çé=ëÅÜ~ÇÉ=ä~íÉå=çåÇÉêòçÉâÉåK

Ó d~=Äáà=ÉÉå=ëáââÉäã~~áÉê=åççáí=îççê=
ÇÉ=Öê~ëìáíïÉêéçéÉåáåÖ=ëí~~åK

j~ÅÜáåÉë=ãÉí=Öê~ëî~åÖÉêW
Ó _áà=ÜÉí=îÉêïáàÇÉêÉå=î~å=ÇÉ=Öê~ëJ
î~åÖÉê=âìåí=ìòÉäÑ=çÑ=âìååÉå=
~åÇÉêÉå=Çççê=å~~ê=ÄìáíÉå=ÖÉëäáåJ
ÖÉêÇ=ã~~áÖçÉÇ=çÑ=Çççê=ÉÉå=îççêJ
ïÉêé=ÖÉïçåÇ=ê~âÉåK=
j~~â=ÇÉ=Öê~ëî~åÖÉê=åççáí=äÉÉÖ=
íÉêïáàä=ÇÉ=ãçíçê=äççéíK=
pÅÜ~âÉä=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=ìáíK

!

!
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sÉêëíáââáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=
âççäãçåçñóÇÉ>=
i~~í=ÇÉ=îÉêÄê~åÇáåÖëãçíçê=~ääÉÉå=
ÄìáíÉåëÜìáë=äçéÉåK=
bñéäçëáÉJ=Éå=Äê~åÇÖÉî~~ê
Ó _ÉåòáåÉÇ~ãéÉå=òáàå=ÉñéäçëáÉÑ=
Éå ÄÉåòáåÉ=áë=òÉÉê=Äê~åÇÄ~~êK

Ó sçÉÖ=Äê~åÇëíçÑ=íçÉ=îççêÇ~í=
ì=ÇÉ=ãçíçê=ëí~êíK=eçìÇ=ÇÉ=í~åâ=
ÖÉëäçíÉå=ï~ååÉÉê=ÇÉ=ãçíçê=äççéí=
çÑ=åçÖ=ÜÉÉí=áëK

Ó q~åâ=~ääÉÉå=ãÉí=Äê~åÇëíçÑ=îìääÉå=
~äë=ÇÉ=ãçíçê=áë=ìáíÖÉëÅÜ~âÉäÇ=
Éå ~ÑÖÉâçÉäÇK=sççêâçã=çéÉå=îììê=
Éå=îçåâîçêãáåÖ=Éå=êççâ=åáÉíK=
sìä ÇÉ=í~åâ=ìáíëäìáíÉåÇ=ÄìáíÉåëJ
ÜìáëK=

Ó ^äë=Äê~åÇëíçÑ=áë=ÖÉãçêëíI=ã~Ö=
ì ÇÉ=ãçíçê=åáÉí=ëí~êíÉåK=
sÉêïáàÇÉê ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=î~å=ÇÉ=
éä~~íë=ï~~ê=ÇÉ=Äê~åÇëíçÑ=áë=ÖÉJ
ãçêëí=Éå=ï~ÅÜí=íçí=ÇÉ=Äê~åÇëíçÑJ
Ç~ãéÉå=îÉêîäìÅÜíáÖÇ=òáàåK

Ó qÉê=îççêâçãáåÖ=î~å=Äê~åÇÖÉî~~ê=
ÇáÉåí=ì=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=ÇÉäÉå=îêáà=î~å=
Öê~ë=Éå=å~~ê=ÄìáíÉå=âçãÉåÇÉ=çäáÉ=
íÉ=ÜçìÇÉåW
Ó jçíçêK
Ó ráíä~~íK
Ó _~ííÉêáàÉåL~ÅÅìDëK
Ó _ÉåòáåÉí~åâK

dÉî~~ê=îççê=ëíêìáâÉäÉå
Ó dÉÄêìáâ=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=~ääÉÉå=
ëí~éîçÉíëK

iÉí=çé
pÅÜ~ÇÉ=~~å=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ
Ó píÉåÉåI=êçåÇëäáåÖÉêÉåÇÉ=í~ââÉå=
Éå=~åÇÉêÉ=îççêïÉêéÉå=âìååÉå=
äÉáÇÉå=íçí=ëÅÜ~ÇÉ=~~å=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=
Éå=~~å=ÇÉ=ïÉêâáåÖ=Ç~~êî~åK=
sÉêïáàÇÉê=î~ëíÉ=îççêïÉêéÉå=ìáí=ÜÉí=
ÖÉÄáÉÇ=ï~~ê=ïçêÇí=ÖÉïÉêâíK

Ó dÉÄêìáâ=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=ìáíëäìáíÉåÇ=
~äë ÇÉòÉ=ÖÉÜÉÉä=áå=çêÇÉ=áëK=
`çåíêçäÉÉê=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=çéíáëÅÜ=
îççê=áÉÇÉê=ÖÉÄêìáâK=
`çåíêçäÉÉê=áå=ÜÉí=ÄáàòçåÇÉê=çÑ îÉáJ
äáÖÜÉáÇëîççêòáÉåáåÖÉåI=ÄÉÇáÉåáåÖëJ
ÉäÉãÉåíÉå=Éå=ëÅÜêçÉÑîÉêÄáåÇáåÖÉå=
åáÉí=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=òáàå=Éå=ÖçÉÇ=î~ëíJ
òáííÉåK=sÉêî~åÖ=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇÉ=ÇÉäÉå=
îççê=ÜÉí=ÖÉÄêìáâK

Gebruikstijden
Neem de geldende voorschriften 
met betrekking tot gebruikstijden 
in acht (vraag eventueel na bij uw 
gemeente).

Positieaanduidingen
Bij het aangeven van posities 
op de machine (links, rechts, enz.) 
gaan wij altijd uit van de geleidings-
stang gezien in de werkrichting van 
de machine.

Voor de eerste ingebruik-
neming
Vullen met motorolie

iÉí=çé
aÉ=ã~ÅÜáåÉ=ïçêÇí=áå=îÉêÄ~åÇ=ãÉí=
ÜÉí=íê~åëéçêí=òçåÇÉê=ãçíçêçäáÉ=
ÖÉäÉîÉêÇK=
– Voeg daarom voor de eerste inge-

bruikneming motorolie toe. 
Zie daarvoor het motorhandboek.

Accu opladen
(machines met elektrische start)

dÉî~~ê=îççê=Äê~åÇïçåÇÉå=
Éå îÉêÖáÑíáÖáåÖ

bê=ãçÉí=êÉâÉåáåÖ=ãÉÉ=ïçêÇÉå=ÖÉJ
ÜçìÇÉå=Ç~í=få=ìáíòçåÇÉêäáàâÉ=ÖÉî~ääÉå=
îäçÉáëíçÑÑÉå=çÑ=Ö~ëëÉå=å~~ê=ÄìáíÉå=
âçãÉåK
aÉ=~ÅÅì=ÄÉîáåÇí=~ÑÜ~åâÉäáàâ=î~å=
ÜÉí ãçÇÉä=áå=ÜÉí=Ç~ëÜÄç~êÇ=çé=
ÇÉ ÄçîÉåëí~åÖ=E~ÑÄÉÉäÇáåÖ=O~F=
çÑ=çé=ÜÉí=ã~~áÇÉâ=E~ÑÄÉÉäÇáåÖ=OÄLÅFK=

dÉî~~ê=îççê=ëíêççãëÅÜçâ
`çåíêçäÉÉê=ÜÉí=çéä~~Ç~éé~ê~~í=îççê=
Éäâ=ÖÉÄêìáâ=çé=ÄÉëÅÜ~ÇáÖáåÖÉå=~~å=
ÇÉ=ÄìáíÉåâ~åíK=dÉÄêìáâ=ÉÉå=ÄÉëÅÜ~J
ÇáÖÇ=çéä~~Ç~éé~ê~~í=åáÉíK

iÉí=çé
Ó eÉí=çéä~~Ç~éé~ê~~í=ãçÉí=çîÉêJ
ÉÉåâçãëíáÖ=ÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=çé=ÜÉí=
íóéÉéä~~íàÉ=ïçêÇÉå=~~åÖÉëäçíÉå=
çé=ÉÉå=ëíêççãåÉí=î~å=OOMÓOPM=s=
Éå=RM=eòK=

Ó _ÉëÅÜÉêã=ÜÉí=çéä~~Ç~éé~ê~~í=
íÉÖÉå=îçÅÜíI=êÉÖÉåI=ëåÉÉìï=
Éå îçêëíK

Ó ^ÅÅì=~ääÉÉå=áå=ÉÉå=ÖçÉÇ=ÖÉîÉåíáJ
äÉÉêÇÉ=Éå=ÇêçÖÉ=êìáãíÉ=çéä~ÇÉåK=
aÉ=ã~ñáã~äÉ=çéä~~ÇÇììê=î~å=
NO ììê=ã~Ö=åáÉí=ïçêÇÉå=çîÉêJ
ëÅÜêÉÇÉåK

Ó sÉêÄêÉÉâ=îççê=ÇÉ=áåÖÉÄêìáâåÉãáåÖ=
î~å=ÇÉ=Ö~òçåã~~áÉê=ÇÉ=îÉêÄáåÇáåÖ=
î~å=ÜÉí=çéä~~Ç~éé~ê~~í=ãÉí=ÜÉí=
ëíêççãåÉí=Éå=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉK

Afbeelding 2
 Laad de accu voor het eerste 

gebruik van de machine minstens 
10 uur op. Gebruik alleen het 
meegeleverde oplaadapparaat.

Aanwijzing
Maak de klemmen van het oplaad-
apparaat in omgekeerde volgorde 
los.

Weggooien van het oplaad-
apparaat

Voor het oplaadapparaat gelden 
de voorschriften voor het weg-
gooien van elektrische apparaten. 
Neem de plaatselijke voorschriften 
in acht.

Instelwerkzaamheden voor 
elk gebruik

sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê
^äíáàÇ=îççê=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=~~å=ÇÉòÉ=
ã~ÅÜáåÉ
Ó wÉí=ÇÉ=ãçíçê=ìáíK
Ó qêÉâ=ÇÉ=ëäÉìíÉä=EáåÇáÉå=~~åïÉòáÖF=
ìáí=ÜÉí=Åçåí~ÅíëäçíK

Ó t~ÅÜí=íçí=~ääÉ=ÄÉïÉÖÉåÇÉ=ÇÉäÉå=
îçääÉÇáÖ=íçí=ëíáäëí~åÇ=ÖÉâçãÉå=òáàåK=
aÉ=ãçíçê=ãçÉí=~ÑÖÉâçÉäÇ=òáàåK

Ó wÉí=ÇÉ=ãçíçê=ìáí=çã=çåÄÉÇçÉäÇ=
ëí~êíÉå=î~å=ÇÉ=ãçíçê=íÉ=îççêJ
âçãÉåK

Grasvanger bevestigen
(alleen bij machines met grasvanger)
Afbeelding 11
 Uitwerpklep optillen en de gras-

vanger bevestigen.

!

!

!
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Maaihoogte instellen

iÉí=çé
j~~áÜççÖíÉ=Äáà=çåÉÑÑÉå=íÉêêÉáå=òçÇ~åáÖ=
âáÉòÉå=Ç~í=ÜÉí=ã~~áãÉë=åççáí=ãÉí=
ÇÉ ÄçÇÉã=áå=~~åê~âáåÖ=âçãíK=
Afbeelding 3
Stel de maaihoogte van het gras naar 
wens in. 
Instelmogelijkheid (afhankelijk van het 
model) van ca. 3 tot maximaal 9 cm.

Aanwijzing
Stel bij machines met wielverstelling 
alle wielen op dezelfde hoogte in.
Model A
 Bevestig de wielen in de gewenste 

positie.
Model B
 Trek aan de stip en laat deze in 

de gewenste stand vastklikken.
Model C
 Duw de hendel van de centrale 

hoogteverstelling vooruit of achter-
uit en laat deze in de gewenste 
stand vastklikken.

Voorwielen vergrendelen
(alleen machines met vergrendel-
bare voorwielen)
Afbeelding 4
Wielen vergrendelen om rechtdoor 
te rijden – Wielen naar voren en 
beugel in het grote gat.
Wielen vrij beweegbaar – Beugel 
in het kleine gat.

Tanken en oliepeil controleren
 Benzine, loodvrij tanken 

(zie motorhandboek).
 Vul de brandstoftank maximaal 

tot 2 cm onder de rand van 
de vulopening.

 Sluit de brandstoftank stevig af.
 Controleer het oliepeil. 

Voeg indien nodig olie toe (zie het 
handboek van de motor).

Motor starten
Afbeelding 5

dÉî~~ê
qÉê=ÄÉëÅÜÉêãáåÖ=íÉÖÉå=îÉêïçåJ
ÇáåÖÉåI
Ó ëí~êí=ÇÉ=ãçíçê=åáÉí=~äë=ì=îççê=
ÇÉ ìáíïÉêéçéÉåáåÖ=ëí~~íX

Ó ÜçìÇ=Ü~åÇÉå=Éå=îçÉíÉå=ìáí=ÇÉ=
Äììêí=î~å=ÜÉí=ã~~áãÉÅÜ~åáëãÉX

Ó ÄêÉåÖ=åççáí=Ü~åÇÉå=çÑ=îçÉíÉå=
çÑ ~åÇÉêÉ=äáÅÜ~~ãëÇÉäÉå=áå=
ÇÉ Äììêí=î~å=Çê~~áÉåÇÉ=ÇÉäÉåK=
eçìÇ=ì=~äíáàÇ=ìáí=ÇÉ=Äììêí=î~å=
ÇÉ ìáíïÉêéçéÉåáåÖK

sççêÇ~í=ì=ÇÉ=ãçíçê=ëí~êíI=âçééÉäí=
ì ~ääÉ=ã~~áÖÉêÉÉÇëÅÜ~ééÉå=Éå=~~åJ
ÇêáàîáåÖÉå=äçëK
h~å=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=åáÉí=Äáà=ÜÉí=ëí~êíÉåK=
mä~~íë=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=çé=ÉÉå=ÉÖ~~ä=
çééÉêîä~â=ãÉí=Äáà=îççêâÉìê=âçêí=
çÑ ïÉáåáÖ=Öê~ëK

Aanwijzingen betreffende 
de motor

Neem de informatie in de gebruiks-
aanwijzing van de motor in acht.
– Enkele modellen hebben geen 

gashendel, het toerental wordt 
automatisch ingesteld. 
De motor loopt altijd moet opti-
maal toerental.

– Ook bij een warme motor kan het 
eventueel noodzakelijk zijn om 
de choke of de primer te bedienen.

– Enkele modellen hebben geen 
choke en geen primer. 
De motor stelt zich automatisch 
op de start in.

Bij een koude motor:
 Open de benzinekraan (indien 

aanwezig).
Machines met choke :
 Zet de chokehendel in stand  

of trek de chokehendel uit en zet 
de gashendel (indien aanwezig) 
op /max. – afbeelding 5A.

of
 Zet de gashendel in  stand – 

afbeelding 5A.
Machines met primer:
 Druk 1–5 keer stevig op de primer 

en zet de gashendel (indien aan-
wezig) op /max. – afbeelding 5B. 

Bij een warme motor:
 Open de benzinekraan (indien 

aanwezig).
 Zet de gashendel (indien aanwezig) 

op /max. – afbeelding 5B.

Machines zonder elektrische start:
Afbeelding 5C
 Ga achter de machine staan, druk 

de veiligheidsbeugel in en houd 
deze vast.

 Trek langzaam aan de trekstart-
greep tot een weerstand merk-
baar wordt. Trek dan snel en met 
kracht verder. Laat de trekstart-
greep niet terugschieten, maar 
geleid deze langzaam terug.

Machines met elektrische start:
Afbeelding 5D
 Verbreek de verbinding van het 

oplaadapparaat met het stroom-
net en de machine.

 Ga achter de machine staan, druk 
de veiligheidsbeugel in en houd 
deze vast.

 Contactsleutel op stuurstang 
bedienen tot de motor aanspringt 
(startpoging max. 5 seconden, tot 
de volgende poging minstens 
1 minuut wachten).

Aanwijzing
Bij machines met elektrische start kan 
de motor (afhankelijk van de uitvoe-
ring) ook met de greep van de trek-
starter handmatig worden gestart.

Als de motor loopt:
 Na het starten van de motor 

(afhankelijk van de uitvoering):
– de choke (indien aanwezig) 

terugzetten,
– de gashendel (indien aanwezig) 

tussen /max. en /min. 
duwen om de motor kort 
te laten warmlopen. 

 Zet voor het maaien van het gazon 
de gashendel (indien aanwezig) 
op volgas.

Aanwijzing
Zie het motorhandboek voor meer 
informatie over de bediening van 
de motor.

Motor stoppen
Afbeelding 7
 Zet de gashendel (indien aan-

wezig) in stand /min.
 Laat de veiligheidsbeugel los. 

De motor en de messen stoppen 
na korte tijd.

!
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Met de machine werken
Wielaandrijving in- en uit-
schakelen
(alleen bij machines met aange-
dreven wielen)
Afbeelding 6A, B, C

Wielaandrijving inschakelen 
/ :

 Aan hendel/beugel trekken 
en deze vasthouden.

Wielaandrijving uitschakelen 
/ :

 Hendel/beugel loslaten.

Aanwijzing voor machines 
overeenkomstig afbeelding 6C

Voor het in- en uitschakelen kunnen 
de linker- of de rechterhendel resp. 
beide hendels samen gebruikt 
worden.

Aanwijzing
Door de constructie kan het voor-
komen dat bij het terugtrekken 
van de machine de achterwielen 
blokkeren of veel weerstand onder-
vinden. Dit is geen fout van de ma-
chine, maar een technisch nood-
zakelijk verschijnsel.
Oplossing (afhankelijk van het 
model): Machine zonder aan-
getrokken aandrijfbeugel eerst 
een beetje naar voren duwen 
en vervolgens naar achteren.

Aandrijfsnelheid van 
de wielaandrijving 
veranderen
(afhankelijk van uitvoering)

iÉí=çé
pÅÜ~ÇÉ=~~å=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ
sçÉê=ÇÉ=áåëíÉääáåÖ=~ääÉÉå=ìáí=~äë=ÇÉ=
ãçíçê=äççéíK
Afbeelding 6D, E
 Kies met de kleine hendel tussen 

verschillende snelheidsstanden 
(1/min./ en 4/max./ ).

Afbeelding 6F, G
 Kies met de hendel tussen 

de snelheidsstanden (1/min./  
en 4/max./ ).

Aanwijzing
Door een technische oorzaak kan 
het voorkomen dat de snelheid 
slechts moeilijk veranderd kan 
worden terwijl de machine stilstaat.
Oplossing: Aandrijfbeugel aan-
trekken en snelheidsstand kiezen.

Grasvanger verwijderen 
en leegmaken
(bij machines met grasvanger)
Afbeelding 11
Als er maaigoed op de grond blijft 
liggen of de vulpeilindicatie 
(optioneel, afbeelding 12) aangeeft 
dat de mand vol is:
 Laat de veiligheidsbeugel los 

en wacht tot de motor stilstaat.
 Uitwerpklep optillen en de gras-

vanger verwijderen.
 Grasvanger leegmaken.

Werken zonder grasvanger
Indien u de grasvanger verwijdert, 
klapt de uitwerpklep naar beneden. 
Bij werkzaamheden zonder gras-
vanger wordt het maaigoed recht-
streeks naar beneden uitgeworpen.

Ombouwen voor mulchen
(bij machines met optioneel 
mulchtoebehoren)

Machines met achterwaartse 
uitworp:
Afbeelding 8A
 Til de uitwerpklep omhoog.
 Grasvanger verwijderen.
 Zet de mulchspie in (afhankelijk 

van het model).
 Laat de uitwerpklep omlaag.

Aanwijzing
Modellen met geïntegreerde mulch-
functie hebben geen aparte mulch-
spie nodig. Deze functie wordt over-
genomen door een speciaal ge-
vormde achterklep (afbeelding 8B).

Machines met zijwaartse uitworp:
Afbeelding 9
 Monteer de botsbescherming/

mulchsluiting in plaats van de 
zijwaartse uitworp (afbeelding 9A).

of
 Verwijder de zijwaartse uitworp. 

De botsbescherming/mulch-
sluiting sluit automatisch 
(afbeelding 9B).

Machines ombouwen voor 
zijwaartse uitworp
(afhankelijk van uitvoering)
 Indien aanwezig: Grasvanger 

verwijderen en klep van achter-
waartse uitworp omlaag zetten.

 Botsbescherming/mulchsluiting 
omhoog zetten en zijwaartse 
uitworp monteren (afbeelding 9C).

Na beëindiging van 
de werkzaamheden
 Trek de sleutel (indien aanwezig) 

uit het contactslot.
 Wacht tot alle bewegende delen 

volledig tot stilstand zijn gekomen 
en de motor is afgekoeld.

 Sluit de benzinekraan (in dien 
aanwezig, zie de gebruiks-
aanwijzing van de motor).

 Trek de bougiestekker van 
de motor los.

 Grasvanger leegmaken.
Machine met elektrische start:
 Laad de accu 10 uur op.

Aanwijzing

Zet de machines alleen met een 
afgekoelde motor in een gesloten 
ruimte.

Tips voor het verzorgen 
van het gazon
Enkele tips om uw gazon gezond 
en gelijkmatig te laten groeien.

Maaien
Gazon bestaat uit verschillende 
soorten gras. Als u vaak maait, 
bevordert dit de groei van gras met 
stevige wortels. Als u zelden maait, 
ontwikkelen zich lange grassoorten 
en ander onkruid (zoals klaver en 
madeliefjes). De normale hoogte 
van een gazon bedraagt 4 tot 5 cm. 
Maai slechts 1/3 van de totale 
hoogte. Dus bij 7–8 cm op 
normale hoogte maaien.
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Het gazon niet korter maaien dan 
4 cm omdat het anders bij droog 
weer beschadigd raakt.
Lang gras (bijvoorbeeld na de 
vakantie) in verschillende beurten 
tot normale lengte maaien.
Bij het maaien de maaibanen altijd 
iets laten overlappen.
Mulchen (met toebehoren)
Het gras wordt bij het maaien in 
kleine stukjes van ca. 1 cm 
gesneden en blijft liggen. 
Het gazon krijgt zo de beschikking 
over veel voedingsstoffen. 
Voor een optimaal resultaat moet 
het gazon altijd kort worden gehou-
den. Zie ook het gedeelte „Maaien”. 
Neem de volgende aanwijzingen 
in acht bij het mulchen:
– Maai geen nat gras. 
– Maai nooit meer dan 2 cm van 

de totale lengte van het gras.
– Rijd langzaam.
– Gebruik het maximale toerental.
– Reinig het maaimechanisme 

regelmatig.

Transporteren

Korte stukken handmatig

dÉî~~ê
sççêïÉêéÉå=âìååÉå=Çççê=ÜÉí=Çê~J
~áÉåÇÉ=ã~~áïÉêâ=ïçêÇÉå=ãÉÉÖÉJ
åçãÉå=Éå=ïÉÖÖÉëäáåÖÉêÇ=Éå=Ç~~êJ
Çççê=ëÅÜ~ÇÉ=îÉêççêò~âÉåK=
^äë=ì=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=ïáäí=îÉêéä~~íëÉå=
çîÉê=~åÇÉêÉ=çééÉêîä~ââÉå=Ç~å=Öê~ëI=
ÇáÉåí=ì=ÉÉêëí=ÇÉ=ãçíçê=íÉ=ëíçééÉåK

Met een voertuig

dÉî~~ê
^äíáàÇ=îμμê=ÜÉí=íê~åëéçêí=ãçíçê=
ëíçééÉå=Éå=ä~íÉå=~ÑâçÉäÉåK=
aÉ ÄçìÖáÉëíÉââÉê=äçëíêÉââÉåK
sÉêîçÉê=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=åáÉí=áå=ÉÉå=
ÖÉâ~åíÉäÇÉ=éçëáíáÉK
wçêÖ=Éêîççê=Ç~í=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=Äáà=
íê~åëéçêí=çé=çÑ=áå=ÉÉå=îçÉêíìáÖ=
åáÉí â~å=Ö~~å=ëÅÜìáîÉåK
sÉêîçÉê=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=~ääÉÉå=ãÉí=ÉÉå=
äÉÖÉ=Äê~åÇëíçÑí~åâK=q~åâÇçé=ãçÉí=
ëíÉîáÖ=~ÑÖÉëäçíÉå=òáàåK

Machines met uitklapbare stang:
Afbeelding 10
 Door de stuurstang samen 

te klappen, kunt u de machine 
makkelijker opbergen. 

Reiniging/Onderhoud

dÉî~~ê
qÉê=îççêâçãáåÖ=î~å=îÉêïçåÇáåÖÉåI=
îççê=~ääÉ=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=~~å=
ÇÉ ã~ÅÜáåÉ
Ó ÇÉ=ãçíçê=ìáíëÅÜ~âÉäÉåI
Ó íêÉâ=ÇÉ=ëäÉìíÉä=EáåÇáÉå=~~åïÉòáÖF=
ìáí=ÜÉí=Åçåí~ÅíëäçíI

Ó ï~ÅÜí=íçí=~ääÉ=ÄÉïÉÖÉåÇÉ=ÇÉäÉå=
îçääÉÇáÖ=íçí=ëíáäëí~åÇ=òáàå=ÖÉâçãÉå=
Éå=ÇÉ=ãçíçê=áë=~ÑÖÉâçÉäÇI

Ó íêÉâ=ÇÉ=ÄçìÖáÉëíÉââÉê=î~å=ÇÉ=
ãçíçê=äçë=çé=çåÄÉÇçÉäÇ=ëí~êíÉå=
î~å=ÇÉ=ãçíçê=íÉ=îççêâçãÉåI

Ó åÉÉã=ÇÉ=~~åîìääÉåÇÉ=îÉáäáÖÜÉáÇëJ
îççêëÅÜêáÑíÉå=áå=ÜÉí=ãçíçêÜ~åÇJ
ÄçÉâ=áå=~ÅÜíK

dÉî~~ê
i~~í=íÉê=ÄÉëÅÜÉêãáåÖ=íÉÖÉå=îÉêïçåJ
ÇáåÖÉå=Çççê=ÜÉí=ã~~áãÉÅÜ~åáëãÉ=
~ääÉ=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=òç~äë=ÜÉí=îÉêJ
î~åÖÉå=çÑ=ëäáàéÉå=î~å=ÜÉí=ã~~áãÉë=
~ääÉÉå=ìáíîçÉêÉå=Çççê=ÉÉå=ÖÉëéÉÅá~J
äáëÉÉêÇ=êÉé~ê~íáÉÄÉÇêáàÑ=EëéÉÅá~~ä=
ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=îÉêÉáëíFK
^~åÇê~~áãçãÉåí=î~å=ÇÉ=
ãÉëëÉåëÅÜêçÉÑW
Ó RNJSU=kã=EÖ~òçåã~~áÉê=ãÉí=
ëí~äÉå=ÜìáëF

Ó PSJQQ=kã=EÖ~òçåã~~áÉê=ãÉí=
âìåëíëíçÑ=ÜìáëF

iÉí=çé
h~åíÉä=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=~äíáàÇ=òç=Ç~í=
ÇÉ ÄçìÖáÉ=çãÜççÖ=ïáàëíI=òçÇ~í=
Éê Çççê=Äê~åÇëíçÑ=çÑ=çäáÉ=ÖÉÉå=
ëÅÜ~ÇÉ=~~å=ÇÉ=ãçíçê=çåíëí~~íK

Onderhoud

iÉí=çé
kÉÉã=ÇÉ=çåÇÉêÜçìÇëîççêëÅÜêáÑíÉå=
áå=ÜÉí=ãçíçêÜ~åÇÄçÉâ=áå=~ÅÜíK=
i~~í ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=~~å=ÜÉí=ÉáåÇÉ=î~å=
ÜÉí=ëÉáòçÉå=å~òáÉå=Éå=çåÇÉêÜçìÇÉå=
Çççê=ÉÉå=çåÇÉêÜçìÇëÄÉÇêáàÑK

i~~í=~ääÉ=êÉé~ê~íáÉë=Éå=ÇÉ=îÉêî~åÖáåÖ=
î~å=ÇÉÑÉÅíÉ=~ÅÅìDë=êÉëéK=ÇÉÑÉÅíÉ=
òÉâÉêáåÖÉå=~ääÉÉå=ìáíîçÉêÉå=Çççê=
ÉÉå ÖÉëéÉÅá~äáëÉÉêÇÉ=ïÉêâéä~~íëK

iÉí=çé
dÉî~~ê=îççê=ÜÉí=ãáäáÉì=Çççê=
ãçíçêçäáÉK
dÉÉÑ=å~=ÜÉí=çäáÉîÉêîÉêëÉå=ÇÉ=çìÇÉ=
çäáÉ=~Ñ=Äáà=ÉÉå=áåò~ãÉäéä~~íë=îççê=
çìÇÉ=çäáÉ=çÑ=ÉÉå=~Ñî~äîÉêïÉêâáåÖëJ
ÄÉÇêáàÑK

jáäáÉìÖÉî~~ê=Çççê=Ä~ííÉêáàÉå=
Éå=~ÅÅìDëK

iÉÖÉ=Ä~ííÉêáàÉå=Éå=~ÅÅìDë=ÜçêÉå=åáÉí=
Äáà=ÜÉí=ÜìáëîìáäK=dÉÉÑ=äÉÖÉ=Ä~ííÉêáàÉå=
Éå=~ÅÅìDë=~Ñ=Äáà=ìï=äÉîÉê~åÅáÉê=
çÑ=ÉÉå=îÉêïÉêâáåÖëÄÉÇêáàÑK=
sÉêïáàÇÉê ÇÉ=Ä~ííÉêáàÉå=çÑ=~ÅÅìDë=
îççêÇ~í=ÜÉí=~éé~ê~~í=å~~ê=ÇÉ=ëäççé=
Ö~~íK

Aanwijzing
Neem de controle- en onderhouds-
intervallen in de gebruiksaanwijzing 
van de motor in acht.
Sommige modellen zijn voorzien 
van een elektronische onderhouds-
indicatie (afbeelding 13). 
Neem naast de onderhoudsaanwij-
zingen in de gebruiksaanwijzing ook 
de onderhoudsindicaties in acht. 
Zie voor bediening en overige infor-
matie de aparte gebruiksaanwijzing 
van de onderhoudsindicatie.

Voor elk gebruik
 Oliepeil controleren. 

Indien nodig olie bijvullen.
 Schroefverbindingen op stevig 

vastzitten controleren. 
Indien nodig vastdraaien.

 Veiligheidsvoorzieningen con-
troleren.

Controleer het ingrijppunt 
van de koppeling:
(alleen bij machines met 
aangedreven wielen)
– Als de motor draait en de wiel-

aandrijving uitgeschakeld is, mag 
de machine niet vooruit bewegen.

– Als de motor draait en de wielaan-
drijving ingeschakeld is, moet 
de machine vooruit rijden.

!

!

!

!



Nederlands Gebruiksaanwijzing – Gazonmaaier met verbrandingsmotor

42

Afbeelding 15
 Indien nodig ingrijppunt met kartel-

wiel/stelmoer op wielaandrijfhendel 
(afhankelijk van uitvoering aan 
onderzijde van de schakelconsole) 
of bowdenkabel instellen.

Aanwijzing
Bij enkele modellen is geen 
instelmogelijkheid aanwezig.

Na de eerste 2–5 bedrijfsuren
 Vervang de olie. Zie het meege-

leverde motorhandboek.

Altijd na het maaien of alle 
8 weken
(alleen machines met elektrische 
start)
 Laad de accu 10 uur op.

Eenmaal per seizoen
 Ververs de olie. Zie het meegele-

verde motorhandboek.
 Smeer de scharnierpunten en 

de draaiveer van de uitwerpklep.
 Laat de machine aan het einde 

van het seizoen nazien en onder-
houden door een onderhouds-
bedrijf.

Reinigen

iÉí=çé
oÉáåáÖ=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=å~=Éäâ=ÖÉÄêìáâK=
bÉå=åáÉíJÖÉêÉáåáÖÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=
îÉêççêò~~âí=ã~íÉêá~~äëÅÜ~ÇÉ=
Éå ÑìåÅíáÉëíçêáåÖÉåK
dÉÄêìáâ=îççê=ÜÉí=êÉáåáÖÉå=ÖÉÉå=
ÜçÖÉÇêìâêÉáåáÖÉêK

Grasvanger reinigen
(alleen bij machines met grasvanger)
Het eenvoudigst is de reiniging 
meteen na het maaien.
 De grasvanger verwijderen 

en leegmaken.
 De grasvanger kan worden 

gereinigd met een krachtige 
waterstraal uit de tuinslang.

 De grasvanger voor het volgende 
gebruik grondig laten drogen.

Gazonmaaier reinigen

dÉî~~ê
tÉêâò~~ãÜÉÇÉå=~~å=ÇÉ=ãÉëëÉå=
âìååÉå=îÉêïçåÇáåÖÉå=îÉêççêò~âÉåK=
aê~~Ö=íÉê=ÄÉëÅÜÉêãáåÖ=ïÉêâÜ~åÇJ
ëÅÜçÉåÉåK

iÉí=çé
h~åíÉä=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=~äíáàÇ=òç=Ç~í=
ÇÉ ÄçìÖáÉ=å~~ê=ÄçîÉå=ïáàëíI=òçÇ~í=
Çççê=Äê~åÇëíçÑ=çÑ=çäáÉ=ÖÉÉå=ãçíçêJ
ëÅÜ~ÇÉ=çåíëí~~íK
aÉ=ã~ÅÜáåÉ=åáÉí=ãÉí=ï~íÉê=~ÑëéìáíÉåK=
^åÇÉêë=âìååÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ÇÉäÉå=
ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ê~âÉåK
Reinig de machine indien mogelijk 
altijd meteen na het maaien.

Machines zonder dekwassysteem:
 Reinig de maairuimte en de uit-

werpklep met een borstel, hand-
veger of lap.

 Zet de machine op de wielen 
en verwijder alle zichtbare 
gras- en vuilresten.

Machines met dekwassysteem:
Afbeelding 14
Gazonmaaiers met dekwassysteem 
zijn uitgevoerd met een wateraan-
sluiting. Daarmee kunnen gras-
resten van de onderzijde van het 
maaidek worden afgespoeld en kan 
aanslag van corroderende chemi-
caliën worden voorkomen.
Na het maaien als volgt te werk gaan:
 Machine op een egaal oppervlak 

zonder grind, stenen enz. neer-
zetten.

Aanwijzing
Uitwerpschacht mag niet naar huizen, 
garages en dergelijke gericht zijn.
 Een in de handel verkrijgbare 

slangadapter (optioneel meegele-
verd) aan een waterslang monte-
ren en aan de wateraansluiting 
van het maaidek aansluiten.

 Waterkraan opendraaien.
 Motor starten en enkele minuten 

laten lopen.
 Motor stoppen en waterslang van 

machine losmaken.

Na het reinigen:
 Motor starten en enkele minuten 

laten lopen om de onderzijde van 
het maaidek te drogen.

 Motor stoppen.

Opbergen

dÉî~~ê
bñéäçëáÉJ=Éå=Äê~åÇÖÉî~~êK
_Éï~~ê=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=ãÉí=Äê~åÇëíçÑ=
EÄÉåòáåÉF=áå=ÇÉ=í~åâ=åççáí=áå=êìáãíÉå=
ï~~êáå=Äê~åÇëíçÑÇ~ãéÉå=ãÉí=çéÉå=
îììê=çÑ=îçåâÉå=áå=~~åê~âáåÖ=âìååÉå=
âçãÉåK

iÉí=çé
pÅÜ~ÇÉ=~~å=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉK=
wÉí=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=ïÉÖ=ãÉí=ÉÉå=
~ÑÖÉâçÉäÇÉ=ãçíçê=Éå=~ääÉÉå=
áå=ÉÉå=ëÅÜçåÉ=Éå=ÇêçÖÉ=êìáãíÉK=
_ÉëÅÜÉêã ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=íÉÖÉå=êçÉëí=
ï~ååÉÉê=ÇÉòÉ=ä~åÖÇìêáÖ=ïçêÇí=
çéÖÉÄçêÖÉåI=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=íáàÇÉåë=
ÇÉ ïáåíÉêK
Na het seizoen of indien de machine 
langer dan een maand niet wordt 
gebruikt:
 Laat de brandstof in een geschikte 

bak lopen en behandel de motor 
zoals beschreven in het motor-
handboek.

iÉí=çé
q~é=ÇÉ=Äê~åÇëíçÑ=~ääÉÉå=ÄìáíÉåëJ
Üìáë ~ÑK
 Machine en grasvanger reinigen.
 Alle metalen onderdelen ter be-

scherming tegen roest afvegen 
met een lap met olie (zonder hars) 
of met oliespray inspuiten.

 Laad de accu op (indien aan-
wezig).

!

!
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Garantie

In elk land gelden de garantiebepa-
lingen die door onze maatschappij 
of importeur worden uitgegeven. 
Storingen aan uw apparaat ver-
helpen wij kosteloos in het kader van 
de garantie, indien een materiaal- of 
produktiefout hiervan de oorzaak is. 
Neem voor een reparatie binnen 
de garantietermijn contact op met 
uw leverancier of de dichtstbijzijnde 
vestiging.

Informatie over de motor

De fabrikant van de motor is aan-
sprakelijk voor alle problemen met 
de motor ten aanzien van vermogen, 
vermogensmeting, technische ge-
gevens, garantie en service. 
Meer informatie vindt u in de apart 
meegeleverde gebruiksaanwijzing 
van de motor.

Storingen herkennen 
en oplossen

Storingen bij het gebruik van 
de gazonmaaier hebben vaak 
eenvoudige oorzaken die u dient 
te kennen en die u deels zelf kunt 
verhelpen. In geval van twijfel is uw 
leverancier of een onderhoudsbedrijf 
graag bereid u te helpen.

.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Er kan niet aan het startkoord worden 
getrokken.

Veiligheidsbeugel niet bediend. Duw de veiligheidsbeugel tegen 
de stuurstang.

Mes geblokkeerd. Trek de bougiestekker los en maak 
de blokkering ongedaan.

Motor defect. Ga naar een gespecialiseerd bedrijf.

Motor start niet. Gashendel staat niet goed. Zet de gashendel op de stand  
of CHOKE (bij koude motor).

Zet de gashendel op stand /max. 
of START (bij warme motor).

Maaier staat in hoog gras. Zet de maaier op een oppervlak met 
laag gras.

Geen brandstof in de tank. Vul de tank met schone, verse 
brandstof.

Bougiestekker niet vast-
gestoken.

Steek de bougiestekker vast.

Brandstof oud of vuil. Vervang de brandstof door verse 
brandstof.

Luchtfilter vuil. Reinig het luchtfilter.

Choke niet bediend. Choke bedienen.

Primer niet bediend bij koude 
start.

Bedien de primer.

– Bij machine met elektrische start: Accu leeg. Laad de accu op met het meegele-
verde oplaadapparaat.

Kabel beschadigd. Controleer of de elektrische kabel 
in orde is.

Zekering defect. Defecte zekering door een gespecia-
liseerd bedrijf laten vervangen.

Ongewone geluiden (gerammel, 
geratel, geklepper).

Schroeven, moeren of andere 
bevestigingsonderdelen zijn 
losgeraakt.

Maak de onderdelen vast. 
Ga naar een reparatiebedrijf als 
de geluiden blijven.
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Schokken, trillingen. Mes los. Laat de mesbevestigingsschroef 
door een reparatiebedrijf vastdraaien.

Mes beschadigd. Laat het mes door een reparatie-
bedrijf vervangen.

Mes niet goed uitgebalanceerd. Laat het mes door een reparatie-
bedrijf vervangen of uitbalanceren.

Motorbevestiging losgeraakt. Motor laten vastzetten door een 
reparatiebedrijf.

Onregelmatig maaien of toerental 
neemt af.

Gras te hoog. Stel een grotere maaihoogte in of 
maai eventueel een tweede keer.

Gras blijft liggen of grasbak raakt 
niet vol.

Gras te vochtig. Laat het gazon drogen. 

Uitwerpopening verstopt. Zet de motor uit en maak de ver-
stopping ongedaan.

Mes bot. Laat het mes door een reparatie-
bedrijf vervangen of slijpen.

Onvoldoende motorvermogen. Maai vaker of kies een grotere 
maaihoogte.

Grasvanger vol. Zet de maaier uit en maak de gras-
bak leeg.

Grasvanger vuil. Zet de maaier uit en reinig de ope-
ningen van de grasvanger.

Wielaandrijving werkt niet. V-riem gescheurd of over-
brenging defect.

Laat beschadigde delen door een 
reparatiebedrijf vervangen.

Trekkoord of bowdenkabel 
defect.

Laat beschadigde delen door een 
reparatiebedrijf vervangen.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing




