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Gegevens op het typeplaatje
Deze gegevens zijn belangrijk om 
vast te stellen welk type zitmaaier u 
hebt bij het bestellen van ver-
vangingsonderdelen en voor de 
klantenservice. U vindt het 
typeplaatje in de buurt van de 
motor. Alle gegevens van het 
typeplaatje van uw machine 
invullen het onderstaande vak.

Deze en andere gegevens van de 
machine vindt u in de aparte CE-
conformiteitsverklaring die deel uit-
maakt van deze gebruiksaan-
wijzing.

Afbeeldingen

Vouw de pagina's met 
afbeeldingen aan het begin van de 
gebruiksaanwijzing open.

Voor uw veiligheid

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

de beschrijvingen en 
veiligheidsvoorschriften in deze 
gebruiksaanwijzing;

– voor het maaien van gazons in 
particuliere tuinen.

Elk ander gebruik geldt als onjuist 
gebruik. De gebruiker is aanspra-
kelijk voor alle schade aan derden 
en aan hun eigendom.
Eigenmachtige veranderingen aan 
de machine sluiten aanspra-
kelijkheid van de fabrikant voor 
daaruit ontstane schade uit.

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

Algemene 
veiligheidsvoorschriften
In dit hoofdstuk vindt u algemene 
veiligheidsvoorschriften. Waar-
schuwingen die betrekking hebben 
op bepaalde onderdelen van de 
machine, op functies of op 
handelingen, vindt u op de desbe-
treffende plaats in deze geb-
ruiksaanwijzing.

Voordat u de machine in gebruik 
neemt
Personen die deze machine geb-
ruiken, mogen niet onder invloed 
zijn van alcohol, drugs of 
medicijnen.
Personen jonger dan 16 jaar 
mogen de machine niet bedienen 
en mogen geen overige werk-
zaamheden aan de machine uit-
voeren, zoals onderhoud, reiniging 
of instellingen. De minimumleeftijd 
van de gebruikers kan worden 
vastgelegd door plaatselijke 
bepalingen.
Maak uzelf vóór het begin van de 
werkzaamheden vertrouwd met 
alle voorzieningen en bedieningse-
lementen en de functie daarvan.
Alle personen, die betrokken zijn bij 
de inbedrijfstelling, bediening en 
onderhoud van het apparaat, 
moeten overeenkomstig zijn 
gekwalificeerd. Gebruik de 
machine niet zonder passende 
opleiding of bij vermoeidheid of 
ziekte.
Bewaar brandstof alleen in 
daarvoor goedgekeurde tanks en 
nooit in de buurt van een verwar-
mingsbron (bijvoorbeeld een oven 
of warmwaterboiler). Vul de tank 
van de machine alleen buitenshuis.
Vul de tank nooit met benzine als 
de motor loopt of heet is. 
Vervang een beschadigde uitlaat, 
tank of tankdeksel.
Controleer voor gebruik,
– of de grasvangvoorziening 

(optioneel) werkt en de 
uitwerpklep goed sluit. Vervang 
versleten of ontbrekende delen 
onmiddellijk.

– of verticuteergereedschappen, 
bevestigingsbouten en de hele 
verticuteer-eenheid versleten of 
beschadigd zijn. Laat versleten 
of beschadigde onderdelen door 
een gespecialiseerd bedrijf altijd 
alleen per set vervangen om 
onbalans uit te sluiten.
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Onderdelen moeten ove-
reenkomen met de door de 
fabrikant vastgelegde eisen.  
Gebruik daarom alleen originele 
vervangingsonderdelen of door de 
fabrikant goedgekeurde ver-
vangingsonderdelen. Het gebruik 
van niet door de fabrikant 
vrijgegeven reserveonderdelen of 
toebehoren kan een aanzienlijk 
veiligheidsrisico vertegen-
woordigen. Laat reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden 
alsmede de vervanging van 
veiligheidselementen alleen uit-
voeren door een gekwalificeerde 
vakkracht of een werkplaats. Laat 
altijd alle onderhoudswerk-
zaamheden volgens de planning 
uitvoeren, om de machine in een 
veilige bedrijfstoestand te houden.

Tijdens werkzaamheden met de 
machine
Tijdens werkzaamheden met of 
aan de machine moet u passende 
werkkleding dragen, zoals:
– Stevige schoenen,
– lange broek,
– nauw sluitende kleding,
– Veiligheidsbril.
– Gehoorbescherming
Het dragen van persoonlijke 
veiligheidsuitrusting verkleint het 
risico van verwondingen. Vermijd 
het dragen van losse kleding of 
kleding met los hangende koorden 
of riemen. Werken gehoorbe-
scherming kan tot gehoorverlies 
leiden.
Alle veiligheidsvoorzieningen 
moeten altijd volledig en zonder 
gebreken op de machine zijn 
aangebracht. 
Verander de veiligheidsvoorzien-
ingen niet.
Gebruik de machine alleen in de 
door de fabrikant voorgeschreven 
en geleverde technische toestand.
Voorkom open vuur en vonk-
vorming en rook niet.

Voor alle werkzaamheden aan 
deze machine
Ter bescherming tegen ver-
wondingen altijd voor werk-
zaamheden (bijvoorbeeld onder-
houds- en instelwerkzaamheden) 
aan deze machine en het ver-
plaatsen (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 
veiligheidsvoorschriften in het 
motorhandboek in acht.

Na werkzaamheden met de 
machine
Verlaat de machine nooit zonder de 
motor uit te zetten en (indien aan-
wezig) de sleutel uit het contactslot 
op het dashboard te trekken.

Veiligheidsvoorzieningen
Gevaar

Gebruik nooit een machine met 
beschadigde of zonder 
gemonteerde 
veiligheidsvoorzieningen. Laat 
deze repareren of evt. vervangen 
door een gekwalificeerde 
vakkracht of werkplaats.
Koppelingshendel voor het 
maaiwerk (3)
Afb. 7
De maaiwerkaandrijving wordt uit-
geschakeld wanneer de gebruiker 
deze koppelingshendel loslaat. Er 
mag niet worden geprobeerd om 
deze functie uit te schakelen.

Koppelingshendel voor de 
wielaandrijving (7)
Afb. 7
De wielaandrijving wordt uitge-
schakeld als de gebruiker deze 
koppelingshendel loslaat. Er mag 
niet worden geprobeerd om deze 
functie uit te schakelen.

Uitwerpklep
Afb. 19
De uitwerpklep beschermt u tegen 
verwondingen door het verticuteer-
mechanisme en naar buiten ges-
lingerde voorwerpen. De machine 
mag alleen met uitwerpklep worden 
gebruikt.

Symbolen op de machine
Op de machine bevinden zich 
diverse stickers met symbolen. 
Deze hebben de volgende 
betekenis:

Let op! Lees voor de 
ingebruikneming de 
gebruiksaanwijzing.

Houd derden uit de 
buurt van het gevaar-
lijke gebied.

Voor werk-
zaamheden aan de 
maaige-
reedschappen de 
bougiestekker lost-
rekken!
Houd vingers en 
voeten uit de buurt 
van de verticuteerge-
reedschappen! De 
machine uitschakelen 
en de bougietrekker 
lostrekken voor het 
instellen, 
schoonmaken of 
controleren van de 
machine.

!
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Handen of voeten 
nooit in de buurt van 
ronddraaiende delen 
houden.
Verwondingsgevaar 
door uitglijden. Niet 
bij vochtig weer 
werken.
Verwondingsgevaar 
door uitgeworpen 
gras of voorwerpen.

Er mogen zich geen 
personen (in het bij-
zonder kinderen) 
of dieren in de 
werkomgeving 
bevinden.
Werkzaamheden 
op steile hellingen 
kunnen gevaarlijk 
zijn.
Let op!
Explosiegevaar.

Accuzuur/
Gevaar voor 
brandwonden.

Vóór de werk-
zaamheden altijd de 
contactsleutel uit het 
contactslot trekken 
en de aanwijzingen in 
deze gebruiksaan-
wijzing opvolgen. 

Zorg dat de symbolen op de 
machine altijd goed leesbaar zijn.

Symbolen in deze 
gebruiksaanwijzing
In deze gebruiksaanwijzing worden 
de volgende symbolen gebruikt:

Gevaar
U wordt gewezen op gevaren die 
samenhangen met de beschreven 
handeling. Er bestaat 
verwondingsgevaar voor 
personen.

Let op
U wordt gewezen op gevaren die 
samenhangen met de beschreven 
handeling. Er bestaat gevaar voor 
beschadiging van de machine.

Aanwijzing
Geeft belangrijke informatie en 
gebruikstips.
Positieaanduidingen
Plaatsaanduidingen voor de 
machine (bijvoorbeeld links, 
rechts) worden altijd gegeven 
vanuit de stoel van de chauffeur in 
de werkrichting van de machine.

Aanwijzing
Details van afbeeldingen kunnen 
verschillen van de door u gekochte 
machine.

Afvoeren
Verpakkingsresten, oude 
machines, enz. moeten volgens de 
geldende voorschriften worden 
afgevoerd.

Monteren

Stuurstang monteren
Afb. 1 en 2
 Stuurstang omhoogzetten en 

vastschroeven zoals getoond in 
afbeeldingen 1 en 2.

Transportbeveiliging aan de 
uitwerpklep verwijderen
Afb. 3
 Borgplaat of kabelband 

(afhankelijk van de uitvoering) 
verwijderen. De uitwerpklep sluit 
automatisch.

Schakelhendel monteren
Afb. 4 en 5
 Schroeven en moeren 

verwijderen (afbeelding 4). 
 Schakelhendel met schroeven 

en moeren bevestigen 
(afbeelding 5).

De accu in gebruik nemen 
(alleen bij machines met elekt-
rische start)
Afb. 6

 Gevaar
Vergiftigings- en 
verwondingsgevaar door accuzuur
Draag een veiligheidsbril en 
werkhandschoenen. Voorkom 
aanraking van de huid met 
accuzuur. Als er accuzuur in uw 
gezicht of ogen komt, onmiddellijk 
met koud water afwassen en een 
arts raadplegen. 
Mocht u accuzuur hebben ingeslikt, 
veel water drinken en onmiddellijk 
een arts raadplegen. Bewaar 
accu's buiten bereik van kinderen. 
Kantel de accu nooit, omdat 
accuzuur uit de accu kan lopen.
Geef overgebleven accuzuur af bij 
uw vakhandel of bij een 
afvalverwerkingsbedrijf.

 Let op
Brandgevaar, explosie en corrosie 
door accuzuur en gassen van het 
accuzuur
Reinig de onderdelen van de 
machine waarop accuzuur gespat 
is onmiddellijk. Accuzuur werkt 
corroderend.
Rook niet en houd brandende en 
hete voorwerpen uit de buurt. Laad 
accu's alleen in een goed verlichte 
en droge ruimte op. Voorkom 
kortsluiting bij werkzaamheden aan 
de accu. Leg geen 
gereedschappen of metalen 
voorwerpen op de accu.
Bij levering van een 
„onderhoudsvrije” of „verzegelde” 
accu (type 1)
(accu zonder sluitdoppen)
De accu is gevuld met accuzuur en 
in de fabriek verzegeld. Maar ook 
een „onderhoudsvrije” accu heeft 
onderhoud nodig om een bepaalde 
levensduur mogelijk te maken.
 Houd de accu schoon.

!
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 Voorkom kantelen van de accu. 
Ook uit een „verzegelde” accu 
loopt elektrolytvloeistof wanneer 
deze wordt gekanteld.

Bij levering van een ongevulde 
accu (type 2)
(accu met sluitdoppen)
 Verwijder de sluitdoppen van de 

accucellen.
 Vul elke cel langzaam met 

accuzuur tot 1 cm onder de 
vulopening.

 Laat de accu 30 minuten staan 
zodat het lood het accuzuur kan 
opnemen.

 Controleer het zuurpeilen vul 
indien nodig accuzuur bij.

 Laad de accu voor de eerste 
ingebruikneming met een 
acculader (maximale laadstroom 
12 volt, 6 ampère) gedurende 2–
6 uur op. Trek na het laden eerst 
de netstekker uit het 
oplaadapparaat en verwijder 
vervolgens de accu (zie ook 
gebruiksaanwijzing van het 
oplaadapparaat).

 Breng de sluitdoppen van de 
accucellen aan.

 Monteer de accu in de machine.
 Eerst de klem van de rode kabel 

(+) en vervolgens de klem van de 
zwarte (–) kabel vastmaken.

 De accu mag alleen met 
gedestilleerd water worden 
bijgevuld (controle elke twee 
maanden).

 Houd de accu schoon.

 Let op
Neem de montagevolgorde bij het 
los- en vastmaken van de 
accuklemmen in acht.
Montage:
 Maak eerst de rode kabel (+/

pluspool) en vervolgens de 
zwarte kabel (–/minpool) vast.

Demontage:
 Sluit eerst de zwarte kabel (–/

minpool) en vervolgens de rode 
kabel (+/pluspool) aan.

Bedienings- en indicatie-
elementen

Let op 
Beschadiging van de machine.
Hier worden eerst de functies van 
de bedienings- en indicatie-
elementen beschreven. Voer nog 
geen functies uit!

Opmerking:
Beschrijvingen van de bedienings- 
en controle-elementen van de 
motor vindt u in het motor-
handboek.
Afb. 7
1 Hendel voor maaihoogte-

instelling
2 Brandstoftank
3 Koppelingshendel voor 

maaiwerk
4 Contactslot (afhankelijk van 

uitvoering)
5 Combinatieaanduiding 

(afhankelijk van uitvoering)
6 Gashendel/choke
7 Koppelingshendel voor 

wielaandrijving
8 Schakelhendel

Hendel voor maaihoogte-
instelling (1)
Afb. 7 en 8
Grootste maaihoogte – maaiwerk 
boven = hendel op „H”
Kleinste maaihoogte – maaiwerk 
onder = hendel op „L”

Brandstoftank (2)
Afb. 7
Voor de opname van de brandstof.

Koppelingshendel voor 
maaiwerk (3)
Afb. 7 en 9
Voor het in- en uitschakelen van 
het maaiwerk.
Inschakelen: grendel naar voren 
duwen en vasthouden, dan hendel 
omlaag drukken en vasthouden . 
Laat de hendel los .

Contactslot (4)
(alleen machines met elektrische 
start)
Afb. 10
Starten: Draai de sleutel naar 
rechts , tot de motor loopt en 
laat de sleutel vervolgens los. 
Sleutel staat op /I. 
Stoppen = sleutel op /0.

Combinatie-indicatie 
(optioneel) 
(alleen machines met elektrische 
start)
Afb. 11
De combinatie-indicatie kan 
bestaan uit de volgende 
elementen, afhankelijk van de uit-
voering:
Oplaadaanduiding accu (1):
Wanneer de controlelamp brandt 
terwijl de motor loopt, wordt de 
accu onvoldoende opgeladen. Laat 
de machine indien nodig nazien.
Bedrijfsurenteller (2):
Geeft het aantal bedrijfsuren in 
hele uren en tienden van uren in 
het display aan.

Aanwijzingen:
– Als de ontsteking wordt 

ingeschakeld, wordt kort de 
accuspanning weergegeven. 
Vervolgens wordt het aantal 
bedrijfsuren weergegeven. 
Bedrijfsuren worden altijd geteld, 
behalve wanneer de 
contactsleutel op „Stop" staat of 
uit het contact is getrokken.

– Elke 50 bedrijfsuren (afhankelijk 
van de uitvoering) wordt 5 minuten 
lang in het display een indicatie 
voor het verversen van de olie 
„CHG/OIL” weergegeven. Deze 
melding wordt de volgende 2 
bedrijfsuren weergegeven. Zie het 
motorhandboek voor intervallen 
voor het verversen van de olie.
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Gashendel/choke (6)
Gashendel
Afb. 12b
Motortoerental traploos instellen.
Hoog motortoerental = .
Laag motortoerental = .
Motor stoppen = „Stop” / .

Choke (afhankelijk van uitvoering)
Afb. 12a en 12b
Om een koude motor te starten, 
trekt u de choke uit (12a) of zet u de 
gashendel in de stand  (12b).

Koppelingshendel voor 
wielaandrijving (7)
Afb. 7 en 13
Voor het in- en uitschakelen van 
het maaiwerk (bij ingeschakelde 
versnelling vooruit of achteruit).
Inschakelen: hendel omlaag 
duwen en vasthouden .
Laat de hendel los .

Schakelhendel (8)
Afb. 7 en 14
Kies de rijrichting en snelheid.
Vooruit: versnelling 1 - 4 voor 
vooruit rijden
Neutraal (N): vrijloop
Achteruit (R): achteruit rijden

Greep van trekstarter
Afb. 15
Dient voor het starten van de motor 
bij machines zonder elektrische 
start.

Opmerking:
Kan ook worden gebruik voor het 
starten van machines met elekt-
rische start. Hierbij moet de sleutel 
in het contactslot in stand /I 
staan.

Bediening
Raadpleeg ook de aanwijzingen in 
het handboek bij de motor.

Gevaar
Ongeval
– Personen, kinderen of dieren 

mogen zich bij het maaien nooit 
in de buurt van de machine 
bevinden. Verwondingsgevaar 
door naar buiten geslingerde 
stenen of andere voorwerpen. 

Val
– Gebruik de machine alleen 

stapvoets.
– Wees bijzonder voorzichtig als u 

achteruit maait en u de machine 
naar u toe trekt.

– Bij het maaien op steile hellingen 
kan de machine kantelen en u 
kunt gewond raken. Maai altijd 
dwars op een helling, nooit 
omhoog of omlaag. Maai niet op 
hellingen met een stijging van 
meer dan 20 procent.

– Wees bijzonder voorzichtig 
wanneer u van rijrichting 
verandert en let altijd op dat u 
stevig staat.

– Er bestaat verwondingsgevaar 
bij het maaien aan de grens van 
een gazon. Maaien in de buurt 
van randen, heggen of steile 
hellingen is gevaarlijk. Houd bij 
het maaien de veiligheidsafstand 
aan.

– Bij het maaien van nat gras kan 
de machine wegglijden door 
verminderde grip op de grond en 
u kunt vallen. Maai alleen als het 
gras droog is.

– Werk alleen bij daglicht of bij 
voldoende kunstlicht.

Verwonding
– De door de stuurstang gegeven 

veiligheidsafstand tot het 
rondlopende gereedschap moet 
altijd in acht worden genomen.

– Houd nooit uw handen of voeten 
onder draaiende delen.

– Stop de motor en wacht tot het 
verticuteergereedschap tot 
stilstand is gekomen:
–  voordat u de machine kantelt,
–  voor het verplaatsen van de 

machine over een ander 
oppervlak dan gras.

– Zet de motor uit. Om onbedoeld 
starten van de motor te 
voorkomen, trekt u de sleutel 
(indien aanwezig) uit het 
contactslot en trekt u de 
bougiestekker los,
– voordat u verstoppingen en 

blokkeringen uit de 
uitwerpopening verwijdert,

– voordat u de gazonmaaier 
controleert, reinigt of instelt en 
voordat u werkzaamheden aan 
de machine uitvoert,

– als een voorwerp is geraakt.  
Controleer de gazonmaaier op 
schade en breng de maaier in 
het geval van schade naar een 
reparatiebedrijf;

– als de machine ongewoon gaat 
trillen, Moet u de machine 
onmiddellijk controleren.

– Til of draag nooit een machine 
met lopende motor.

– Controleer het gebied waar wordt 
gewerkt en verwijder alle 
voorwerpen die meegenomen en 
weggeslingerd kunnen worden.

– Als een voorwerp (bijv. een 
steen) door het mes wordt 
geraakt of als de machine 
abnormaal begint te trillen: Motor 
onmiddellijk uitzetten. 
Controleer de gazonmaaier op 
schade en breng de maaier in het 
geval van schade naar een 
reparatiebedrijf.

– Ga bij sikkelmaaiers nooit voor 
grasuitwerpopeningen staan.

– Voer geen test-, controle-, 
onderhouds- of 
instelwerkzaamheden uit terwijl 
de motor loopt of heet is.

– Gebruik de machine alleen bij 
droge weersomstandigheden. 
Houdt de machine weg van 
regen of vocht. Op vochtig gras 
kan de machine vanwege 
verminderde grip wegglijden.

!
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– Gebruik de machine niet bij 
regen of onweer.

Machines met grasvanger:
– Bij het verwijderen van de 

grasvanger kunt uzelf of kunnen 
anderen door naar buiten 
geslingerd maaigoed of door een 
voorwerp gewond raken. Maak 
de grasvanger nooit leeg terwijl 
de motor loopt. Schakel de 
machine uit.

Verstikkingsgevaar door 
koolmonoxyde! 
Laat de verbrandingsmotor alleen 
buitenshuis lopen. 
Explosie- en brandgevaar
– Benzinedampen zijn explosief en 

benzine is zeer brandbaar.
– Tank brandstof voordat u de 

motor start. Houd de tank 
gesloten als de motor loopt of 
nog heet is.

– Brandstof alleen bijvullen nadat 
de motor is uitgeschakeld of 
afgekoeld. Voorkom open vuur 
en vonkvorming en rook niet. Vul 
de tank van de machine alleen 
buitenshuis. 

– Als er brandstof overgelopen is, 
de motor niet starten. Machine 
verwijderen van de plaats waar 
brandstof is gelekt en wachten 
tot de brandstofdampen 
vervluchtigd zijn.

– Ter voorkoming van 
brandgevaar dient u de volgende 
delen vrij van gras en naar buiten 
komende olie te houden:
– Motor
– Uitlaat
– Batterijen/accu's
– Benzinetank.

Gevaar voor struikelen
– Gebruik de machine alleen 

stapvoets.

Let op
Schade aan de machine
– Stenen, rondslingerende takken 

en andere voorwerpen kunnen 
tot schade aan het apparaat en 
de werking ervan leiden. 
Verwijder vaste voorwerpen uit 
het gebied waar wordt gewerkt.

– Gebruik de machine alleen in 
onberispelijke toestand. Voer 
voor elke ingebruikneming een 
optische controle uit. Controleer 
in het bijzonder of 
veiligheidsvoorzieningen, 
bedieningselementen en 
schroefverbindingen niet 
beschadigd zijn en stevig 
vastzitten. 
Vervang beschadigde 
onderdelen vóór de 
ingebruikneming.

Werktijden
De geldende voorschriften m.b.t. 
werktijden opvolgen (eventueel 
navragen bij uw gemeente).

Tanken en oliepeil 
controleren

Aanwijzing
De motor is in de fabriek al met olie 
gevuld. Controleren en indien 
nodig bijvullen.
 Tank normale, loodvrije benzine.
 Vul de brandstoftank maximaal 

tot 2,5 cm onder de rand van de 
vulopening.

 Brandstoftank goed afsluiten.
 Controleer het oliepeil. Het 

oliepeil moet tussen de 
maximum- en 
minimummarkering liggen (zie 
ook het handboek van de motor).

Bandenspanning 
controleren

Aanwijzing
Om productieredenen kan de 
bandendruk hoger dan nodig zijn.
 Alle banden gelijkmatig 

oppompen met een druk van ca. 
1,3 bar.

Motor starten
Gevaar

Ter bescherming tegen 
verwondingen,
– start de motor niet als u voor de 

uitwerpopening staat,

– Houd handen en voeten uit de 
buurt van het maaimechanisme,

– breng nooit handen of voeten of 
andere lichaamsdelen in de buurt 
van draaiende delen. Houd u 
altijd uit de buurt van de 
uitwerpopening.

Voordat u de motor start, koppelt u 
alle maaigereedschappen en 
aandrijvingen los.
Kantel de machine bij het starten 
niet. Plaats de machine op een 
egaal oppervlak met bij voorkeur 
kort of weinig gras.
 Open de benzinekraan (indien 

aanwezig, zie het 
motorhandboek).

 Koppelingshendel voor 
wielaandrijving en maaiwerk 
loslaten

 Zet de schakelhendel in de 
stand „N”.

 Zet de gashendel op .
 Trek bij een koude motor de 

choke uit of zet de gashendel 
op .

Machines zonder elektrische start:
 Ga links van de machine staan 

en houd uw voeten op voldoende 
afstand van het maaiwerk.

 Trek langzaam aan de 
trekstartgreep tot een weerstand 
merkbaar wordt. Trek dan snel 
en met kracht verder. 
Trekstartergreep niet laten 
terugschieten maar langzaam 
terugvoeren.

Machine met elektrische start:
 Ga achter de machine staan.
 Draai de contactsleutel naar  

tot de motor loopt (startpoging 
max. 5 seconden, wacht 10 
seconden tot de volgende 
poging).

 Als de motor loopt, draait u de 
contactsleutel op /I.!
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Opmerking:
Bij machines met elektrische start 
kan de motor (afhankelijk van de 
uitvoering) ook met de greep van 
de trekstarter handmatig worden 
gestart. Hierbij moet het eerst de 
sleutel in het contactslot in stand 

/I worden gezet.
Als de motor loopt:
 Zet de choke langzaam terug en 

zet de gashendel op de 
middelste gasstand tot de motor 
rustig loopt.

Opmerking:
Zet de gashendel op vol gas om het 
gazon te maaien.

Motor stoppen
 Gashendel op de middelste 

gasstand zetten
 Motor ca. 20 seconden laten 

lopen
 Zet de gashendel langzaam in de 

stand "Stop" of zet de 
contactsleutel (afhankelijk van 
de uitvoering) op /0.

Aanwijzingen:
– Trek voor het verlaten van de 

machine de sleutel altijd uit het 
contactslot (afhankelijk van de 
uitvoering) en trek de 
bougiestekker van de 
motorbougie los.

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

Rijden
Gevaar

Wees bijzonder voorzichtig bij:
– Achteruit rijden, 
– Wegrijden in de 3e of 4e 

versnelling – duw de 
koppelingshendel voor de 
wielaandrijving altijd langzaam 
omlaag om de wielaandrijving in 
te schakelen.

Let op
U mag alleen van rijrichting of van 
versnelling veranderen als de 
machine stilstaat.
 Start de motor (zie „Motor 

starten”).
 Zet de schakelhendel in de 

gewenste stand.
 Zet de gashendel in de gewenste 

stand.
 Duw de koppelingshendel voor 

de wielaandrijving langzaam 
omlaag. De machine rijdt.

Machine stoppen
 Laat de koppelingshendel voor 

de wielaandrijving los. De 
machine blijft staan.

Rijrichting en snelheid 
veranderen

Let op
U mag alleen van rijrichting of van 
versnelling veranderen als de 
machine stilstaat.
 Laat de koppelingshendel voor 

de wielaandrijving los om de 
machine te stoppen.

 Zet de schakelhendel in de 
gewenste stand.

Maaien
Gevaar

Schakel het maaiwerk altijd uit 
voordat u achteruitrijdt.
 Start de motor (zie „Motor 

starten”).
 Zet de gashendel op  voor 

voldoende vermogen.
 Zet de hendel voor de 

maaihoogte-instelling in de 
gewenste stand.

 Zet de schakelhendel in de 
gewenste stand.

 Koppelingshendel voor het 
maaiwerk bedienen, het 
maaiwerk loopt.

 Duw de koppelingshendel voor 
de wielaandrijving langzaam 
omlaag. De machine rijdt en 
maait.

Algemeen
Zorg bij het instellen van de 
maaihoogte en rijsnelheid dat 
de machine niet wordt overbelast.
De maaihoogte en de rijsnelheid 
moeten worden aangepast aan de 
lengte, de aard en de vochtigheid 
van het te maaien gras om het gras 
probleemloos met een grasvanger 
op te kunnen vangen. 
Bij verstoppingen, de rijsnelheid 
verlagen en de maaihoogte hoger 
instellen.

Machine uitzetten
 Laat de koppelingshendel voor 

maaiwerk en wielaandrijving los.
 Zet het maaimechanisme 

helemaal omhoog.
 Motor stoppen.
 Zet de schakelhendel in de 

stand „N”.
 Trek de sleutel (indien aanwezig) 

uit het contactslot.

Machine duwen
 Zet de schakelhendel in de 

stand „N”.
 Duw de koppelingshendel voor 

de wielaandrijving omlaag en 
duw de machine.

Machine ombouwen voor 
mulchen
Monteer mulchtoebehoren 
(optioneel).
Afb. 16

Verwondingsgevaar
Schakel de motor eerst uit. Trek de 
sleutel (afhankelijk van de 
uitvoering) uit het contactslot en 
trek de bougiestekker los.
 Til de uitwerpklep omhoog.
 Duw de vasthoudstrip aan de 

rechterzijde in de houder op de 
machine (1).

 Duw de mulchspie in de 
uitwerpopening (2).

 Duw de mulchspie in de 
uitwerpopening naar achteren tot 
deze vastzit (3).

 Breng de uitwerpklep omlaag.

!

!

!
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Opmerking:
Demontage vindt plaats in 
omgekeerde volgorde.
Neem de aanwijzingen voor het 
mulchen in het gedeelte „Tips voor 
gazononderhoud” in acht.

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 minder vaak 
maait, bevordert dit de groei van 
lang gras en onkruid (bijv. klaver en 
madeliefjes).
De normale hoogte van een gazon 
bedraagt 4 tot 5 cm. U dient slechts 
1/3 van de totale hoogte te maaien, 
dus bij 
maai het dus als het 7 tot 8 cm lang 
is. Het gazon niet korter maaien 
dan 4 cm omdat het anders bij 
droog weer beschadigd raakt. Lang 
gras (bijv. na de vakantie) in ver-
schillende beurten tot normale 
lengte maaien.

Mulchen (met toebehoren)
Het gras wordt bij het maaien 
in kleine stukjes van ca. 1 cm ges-
neden en blijft liggen. Het gazon 
krijgt zo de beschikking over veel 
voedingsstoffen. 
Voor een optimaal resultaat moet 
het gazon altijd kort worden 
gehouden. Zie ook het gedeelte 
„Maaien”.
De volgende aanwijzingen bij het 
mulchen opvolgen:
– 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 maaiwerk regelmatig.

Transporteren
Rij slechts korte stukken met de 
machine wanneer u deze op aan 
andere plaats wilt gebruiken. 
Gebruik voor grote afstanden een 
transportvoertuig.
Opmerking: De machine mag niet 
worden gebruikt op de openbare 
weg. 

Korte afstanden
Gevaar

Door het maaimechanisme kunnen 
voorwerpen worden meegenomen 
en weggeslingerd. Dit kan schade 
veroorzaken. 
 Het maaiwerk uitschakelen, 

voordat u met de machine gaat 
rijden.

Lange afstanden
Let op

Transportschade
De gebruikte transportmiddelen 
(bijvoorbeeld transportvoertuig, 
laadperron) moeten volgens 
bestemming worden gebruikt. 
Zie hiervoor de bijbehorende 
gebruiksaanwijzing. De machine 
moet voor het gebruik worden 
vastgezet zodat deze niet kan 
wegglijden.
Gevaar voor het milieu door 
lekkende brandstof.
Vervoer de machine niet in een 
gekantelde positie. 
 Het transportvoertuig 

klaarzetten.
 De oprit aanbrengen bij 

het transportvoertuig.
 Duw de machine in de stationaire 

toestand met de hand op het 
laadvlak.

 De machine vastzetten, zodat hij 
niet kan wegglijden.

Reiniging/onderhoud

Gevaar
Verwondingsgevaar door 
onbedoeld starten van de motor
Bescherm uzelf tegen 
verwondingen. Voor alle 
werkzaamheden aan deze 
machine
– Zet de motor uit,
– Trek de sleutel (indien aanwezig) 

uit het contactslot.
– Wacht tot alle bewegende delen 

volledig tot stilstand gekomen 
zijn.

– Trek de bougiestekker van de 
motor los op onbedoeld starten 
van de motor te voorkomen.

Reinigen
Gereedschap reinigen

Let op
Gebruik voor het reinigen geen 
hogedrukreiniger.
 Reinig de machine bij voorkeur 

meteen na het maaien.
 Zet de machine op een stevige 

en vlakke ondergrond.
Maaiwerk reinigen

Gevaar
Verwondingsgevaar door scherpe 
maaimessen.
Draag werkhandschoenen.
Bij machines met meer dan één 
maaimes kan de beweging van een 
maaimes tot het draaien van de 
andere messen leiden. Reinig de 
maaigereedschappen voorzichtig.

Let op
Motorschade
Kantel de machine niet meer 
dan 30°. Brandstof kan in de 
verbrandingsruimte lopen en 
tot motorschade leiden.
 Zet het maaiwerk helemaal 

omhoog.
 Reinig de maairuimte met 

borstel, handveger of doek.

!

!

!
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Maaimechanisme met 
reinigingssproeier (optioneel)
Afb. 18
Zet de machine op een vlakke 
ondergrond zonder grind, stenen 
en dergelijke.
1.Bevestig een waterslang met een 

in de handel verkrijgbare 
snelkoppeling op de 
reinigingssproeier.

2.Start de motor.
3.Schakel het maaiwerk in en laat 

het enkele minuten lopen.
4.Schakel het maaimechanisme 

en de motor in.
5.Verwijder de waterslang.
Herhaal stap 1 t/m 5 bij de tweede 
reinigingsproeier (indien aan-
wezig).
Na beëindiging van de reinigings-
werkzaamheden (stap 1–5):
 Start de motor en schakel het 

maaimechanisme gedurende 
enkele minuten in om het 
maaimechanisme te laten 
drogen.

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

leegmaken.
 De grasvanger kan met een 

krachtige waterstraal (uit een 
tuinslang) worden gereinigd.

 De grasvanger voor het volgende 
gebruik grondig laten drogen.

Onderhoud
De onderhoudsvoorschriften in het 
motorhandboek opvolgen. 
Laat de machine aan het einde van 
het seizoen nakijken en onder-
houden door een onderhouds-
bedrijf.

Let op
Gevaar voor het milieu 
door motorolie
Lever na het verversen van de olie 
de oude olie in bij een 
inzamelplaats voor oude olie of een 
afvalverwerkingsbedrijf.
Gevaar voor het milieu door accu's
Lege accu's horen niet bij het 
huisvuil. Geef lege accu's af bij uw 
leverancier of bij een 
afvalverwerkingsbedrijf. Verwijder 
de accu voordat u de machine naar 
de sloop brengt.

Aanwijzing
Neem de controle- en onderhou-
dsintervallen in de gebruiksaan-
wijzing van de motor in acht.

Na 2 bedrijfsuren
 Eerst motorolieverversing. Zie 

het motorhandboek voor overige 
intervallen.
Gebruik een oliegoot of snelle 
olieafvoer (afbeelding 20) 
(optioneel) om de olie af te 
tappen.

Elke 25 bedrijfsuren
 Smeer alle draaipunten en lagers 

(bedieningshendels en hoogte-
instelling van het maaiwerk) met 
enkele druppels dunne olie.

Elke 2 maanden
 Alleen bij type 2:

Voeg aan de accucellen 
gedestilleerd water toe tot 1 cm 
onder de vulopening.

 De banden oppompen volgens 
de gegevens op de zijkant van de 
banden. Pomp banden zonder 
gegevens op de zijkant van de 
banden op met een druk van 1,3 
bar.

Elke 50 bedrijfsuren
Afb. 17
 Smeer maaiwerkwielen aan de 

smeernippels van de 
wielbevestigingen en de 
wiellagers met een vetpers met 
universeel vet.

Indien noodzakelijk
Accu opladen:
Geadviseerd wordt om, indien u de 
machine lange tijd niet gebruikt, de 
accu uit de machine te demon-
teren. Vóór het opbergen, tijdens 
het opbergen elke twee maanden 
en vóór het opnieuw in gebruik 
nemen de accu opladen.

Opmerking:
De voorschriften in de geb-
ruiksaanwijzing van de accu-
laadapparaat opvolgen.
Zekeringen vervangen:
 Vervang defecte zekeringen 

alleen door zekeringen met 
dezelfde sterkte.

Eenmaal per seizoen
 Smeer alle draaipunten en lagers 

(bedieningshendels en hoogte-
instelling van het maaiwerk) met 
enkele druppels dunne olie.

 Bougie reinigen en 
ontstekingsafstand instellen of, 
indien nodig, de bougie 
vervangen. Zie het 
motorhandboek.

 Laat de assen van de 
achterwielen door een 
reparatiebedrijf smeren met 
speciaal (waterafstotend) vet.

 Maaimessen door een vakman 
laten slijpen of vervangen.

Buiten bedrijf stellen

Let op
Schade aan de machine
Zet de machine weg met een 
afgekoelde motor en alleen in een 
schone en droge ruimte. Bescherm 
de machine tegen corrosie 
wanneer u deze voor lange tijd 
stalt, bijvoorbeeld in de winter.
Na het seizoen of indien de 
machine langer dan een maand 
niet wordt gebruikt:
 Machine en grasbak reinigen.
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 Alle metalen onderdelen ter 
bescherming tegen roest 
afvegen met een met olie 
besprenkelde doek of inspuiten 
met oliespray.

 De accu opladen met een 
oplaadapparaat.

 Als u de machine tijdens de 
winter opbergt, dient u de accu te 
verwijderen, deze op te laden en 
op een droge en koele plaats 
(tegen vorst beschermd) te 
bewaren. De accu elke 4–6 
weken en voor het opnieuw 
inbouwen opladen.

 Brandstof in een opvangbak 
aftappen (alleen in de 
buitenlucht) en de motor verder 
behandelen zoals beschreven in 
het motorhandboek.

 De banden oppompen volgens 
de gegevens op de zijkant van de 
banden. Pomp banden zonder 
gegevens op de zijkant van de 
banden op met een druk van 1,3 
bar.

 De machine stallen in een 
schone en droge ruimte.

Garantie
De garantiebepalingen die door 
onze onderneming of de importeur 
in uw land zijn uitgegeven, zijn van 
toepassing.
Storingen aan uw machine ver-
helpen wij kosteloos in het kader 
van de garantie, indien een mate-
riaal- of productiefout hiervan de 
oorzaak is. Neem bij garantie 
contact op met uw leverancier of de 
vestiging bij u in de buurt.

Informatie over de motor
De motorfabrikant is aansprakelijk 
voor alle motorproblemen m.b.t. 
vermogen, vermogensmeting, 
technische gegevens, garantie en 
service. Informatie vindt u in het 
apart meegeleverde map/
bedieningshandboek van de 
motorfabrikant.

Hulp bij storingen

Gevaar
Verwondingsgevaar door 
onbedoeld starten van de motor
Bescherm uzelf tegen 
verwondingen. Voor alle 
werkzaamheden aan deze 
machine
– Zet de motor uit,
– Trek de sleutel (indien aanwezig) 

uit het contactslot.
– Wacht tot alle bewegende delen 

volledig tot stilstand gekomen 
zijn.

– De bougiestekker van de motor 
lostrekken, zodat onbedoeld 
starten van de motor onmogelijk 
is.

Storingen van de werking van uw 
machine hebben vaak een een-
voudige oorzaak, die zelf kunt 
opsporen en verhelpen. Bij vragen 
of problemen helpt uw leverancier 
u graag verder.

!

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Er kan niet aan het starterkoord 
worden getrokken.

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).

Choke niet bediend. Choke bedienen.

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

Motor start niet. Bougiestekker niet 
aangesloten.

Bougiestekker vaststeken.

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

Luchtfilter vuil. Luchtfilter reinigen.
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Bij machine met elektrische start: Accu leeg. Accu opladen.

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

Ongewone geluiden (gerammel, 
geratel, geklepper).

Schroeven, moeren of andere 
bevestigingsonderdelen zijn 
losgeraakt.

Maak de onderdelen vast. Als de 
geluiden blijven: Ga naar een 
gespecialiseerd bedrijf.

Schokken, trillingen. Mes los. Laat de mesbevestigingsschroef 
door een reparatiebedrijf 
vastdraaien.

Mes beschadigd. Laat het mes door een 
reparatiebedrijf vervangen.

Mes niet goed uitgebalanceerd. Laat het mes door een 
reparatiebedrijf vervangen of 
uitbalanceren.

Motorbevestiging losgeraakt. Motor laten vastzetten door een 
reparatiebedrijf.

Machine maait niet zuiver of toerental 
daalt. 

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

Messen stomp. Laat het mes door een 
reparatiebedrijf vervangen of 
slijpen. 

Rijsnelheid te hoog. Een lagere snelheid instellen.

Gras blijft liggen of grasbak wordt niet 
vol (alleen bij machines met grasbak) 

Gras te vochtig. Laat het gazon drogen. 

Uitwerpopening verstopt. Zet de motor uit en maak de 
verstopping ongedaan. 

Onvoldoende motorvermogen. Maai vaker of kies een grotere 
maaihoogte.

Grasvanger vol. Zet de maaier uit en maak de 
grasbak leeg. 

Grasvanger vuil. Zet de maaier uit en reinig de 
openingen van de grasvanger. 

Wielaandrijving werkt niet. V-riem gescheurd of 
overbrenging defect.

Laat beschadigde delen door een 
reparatiebedrijf vervangen.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing




