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Description of the parts

Description des pièces

Beschreibung der Teile

Descrizione delle parti

Descrição das peças

Descripción de las partes

Beschrijving van de delen

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí

1. Spark plug 11. Line coil
2. Oil plug 12. Cutting blade with cover
3. Tank cap 13. Shaft
4. Choke lever 14. Shaft coupling
5. Intake pump/primer 15. Throttle
6. Air filter cover 16. Ignition switch
7. Foot support 17. Shoulder belt holder
8. Handle bar 18. Shaft handle
9. Line cutting blade 19. Starter handle
10. Cutting attachment cover 20. Exhaust

1. Bougie 11. Bobine de fil
2. Bouchon du carter d'huile12. Lame de coupe 
3. Bouchon du réservoir avec couvercle
4. Manette de starter 13. Arbre
5. Pompe d'amorçage / 14. Accouplement d'arbre

Bouton d'amorçage 15. Manette des gaz
6. Couvercle du filtre à air 16. Interrupteur d'allumage
7. Boucle d'appui 17. Fixation de la bandoulière
8. Guidon 18. Poignée sur arbre
9. Lame coupe-fil 19. Poignée sur arbre
10. Couvercle de l'accessoire20. Pot d'échappement

de coupe

1. Zündkerze 11. Fadenspule
2. Ölverschlussstopfen 12. Schneidklinge mit 
3. Tankdeckel Abdeckung
4. Chokehebel 13. Schaft
5. Ansaugpumpe/Primer 14. Schaftkupplung
6. Luftfilterabdeckung 15. Gashebel
7. Fussstütze 16. Zündschalter
8. Griffstange 17. Schulterriemenhalterung
9. Fadenschneidklinge 18. Schaftgriff
10. Schneidaufsatz- 19. Startergriff

abdeckung 20. Auspuff

1. Candela di accensione 11. Bobina a fili di nylon
2. Tappo di chiusura olio 12. Lama di taglio 
3. Tappo del serbatoio con coperchio
4. Leva dello starter 13. Asta
5. Pompa di aspirazione/ 14. Giunto dell’albero

iniettore 15. Leva dell'acceleratore
6. Coperchio del filtro aria 16. Interruttore di accensione
7. Staffa di appoggio 17. Fissaggio della tracolla
8. Manubrio 18. Maniglia sull'asta
9. Lama per taglio fili 19. Maniglia di avviamento
10. Copertura attrezzo 20. Marmitta

a fili di nylon

1. Vela de ignição 11. Bobina do fio
2. Tampão do óleo 12. Lâmina de corte 
3. Tampa do depósito com cobertura
4. Alavanca do acelerador 13. Lança
5. Bomba de aspiração/ 14. Acoplamento da lança

Primer 15. Alavanca de aceleração
6. Cobertura do filtro de ar 16. Interruptor de ignição
7. Apoio do pé 17. Dispositivo de fixação 
8. Barra do punho da correia de ombro
9. Lâmina de corte do fio 18. Punho da lança
10. Cobertura do adaptador 19. Punho de ignição

de corte 20. Escape

1. Bujía 11. Bobina para el hilo
2. Tapón de cierre del aceite12. Cuchilla de corte 
3. Tapa del tanque con cobertura
4. Palanca del cebador 13. Mango
5. Bomba de aspiración/ 14. Acoplamiento de la espiga

primer 15. Palanca del acelerador
6. Cobertura del filtro de aire16. Conmutador de
7. Pié de apoyo encendido
8. Barra con empuñadura 17. Soporte para la correa 
9. Cuchilla de corte para colgar del hombro

para el hilo 18. Empuñadura del mango
10. Cobertura del accesorio 19. Manija del arrancador

de corte 20. Escape

1. Bougie 11. Draadspoel
2. Olieafsluitdop 12. Snijmes met afdekking
3. Tankdop 13. Schacht
4. Chokehendel 14. Schachtkoppeling
5. Aanzuigpomp/primer 15. Gashendel
6. Luchtfilterafdekking 16. Ontstekingsschakelaar
7. Voetsteunen 17. Houder voor 
8. Greepstang schouderriem
9. Draadsnijmes 18. Schakelgreep
10. Afdekking snijopzetstuk 19. Startergreep

20. Uitlaat

1. Ìðïõæß 11. Êáñïýëé ðåôïíéÜò

2. ÔÜðá äï÷åßïõ ëáäéïý 12. Ëåðßäá êïðÞò 

3. ÊáðÜêé ñåæåñâïõÜñ ìå êÜëõììá

4. Mï÷ëüò Choke 13. ÓôÝëå÷ïò

5. Áíôëßá áíáññüöçóçò/ 14. Æåýîç óôåëÝ÷ïõò

ÄéáóêïñðéóôÞñáò 15. ÓêáíäÜëç ãêáæéïý

6. ÊÜëõììá ôïõ ößëôñïõ 16. Äéáêüðôçò áíÜöëåîçò

áÝñá 17. Ëïõñß þìïõ

7. ÓôÞñéãìá ðïäéïý 18. ËáâÞ óôåëÝ÷ïõò

8. ÑÜâäïò-ËáâÞ 19. ËáâÞ ìßæáò

9. Ëåðßäá êïðÞò ðåôïíéÜò 20. ÅîÜôìéóç

10. ÊÜëõììá åðéèÝìáôïò 

êïðÞò
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Description of the parts – Figs. 1–5

Description des pièces – Fig. 1–5

Beschreibung der Teile – Abb. 1–5

Descrizione delle parti – Fig. 1–5

Descrição das peças – Fig. 1–5

Descripción de las partes – Figuras 1 a 5

Beschrijving van de onderdelen, afb. 1–5

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 1–5

1

2 3

4 5

1. Handle bar 5. Lower clamp
2. Screw 6. Nut
3. Upper clamp 7. Quick-release lock
4. Middle clamp

1. Guidon 5. Bride inférieur
2. Vis 6. Écrou
3. Bride supérieure 7. Fermeture rapide
4. Bride médiane

1. Griffstange 5. Untere Klemme
2. Schraube 6. Mutter
3. Obere Klemme 7. Schnellverschluss
4. Mittlere Klemme

1. Manubrio 5. Morsetto inferiore
2. Vite 6. Dado
3. Morsetto superiore 7. Arresto rapido
4. Morsetto intermedio

1. Barra de retenção 5. Braçadeira inferior
2. Parafuso 6. Porca
3. Braçadeira superior 7. Fecho rápido
4. Braçadeira média

1. Barra manija 5. Grapa inferior
2. Tornillo 6. Tuerca
3. Grapa superior 7. Cierre rápido
4. Grapa central

1. Greepstang 5. Onderste klem
2. Schroef 6. Moer
3. Bovenste klem 7. Snelsluiting
4. Middelste klem

1. ÊïíôÜñé ëáâÞò 5. ÊÜôù êëÝìá

2. Âßäá 6. ÐáîéìÜäé

3. ÐÜíù êëÝìá 7. Ôá÷õêëåßèñï

4. Ìåóáßá êëÝìá
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Depending on the model –
Description of the parts – Figs. 6–8

Selon le modèle –
Description des pièces – Fig. 6–8

Je nach Ausführung –
Beschreibung der Teile – Abb. 6–8

A seconda della versione –
Descrizione delle parti – Fig. 6–8

De acordo com o modelo –
Descrição das peças – Fig. 6–8

Según la versión –
Descripción de las partes – Figuras 6 a 8

Afhankelijk van de uitvoering
Beschrijving van de onderdelen, afb. 6–8

ÁíÜëïãá ìå ôçí ðáñáëëáãÞ –
ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 6–8

1. Shaft coupling 5. Main hole
2. Release button 6. Upper shaft tube
3. Screw handle 7. Lower shaft tube
4. Guide groove

1. Accouplement d'arbre 4. Rainure de guidage
2. Bouton 5. Trou principal

de déclenchement 6. Tube d'arbre supérieur
3. Poignée à vis 7. Tube d'arbre inférieur

1. Schaftkupplung 5. Hauptloch
2. Auslöseknopf 6. oberes Wellenrohr
3. Schraubgriff 7. unteres Wellenrohr
4. Führungsrille
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1. Giunto dell’albero 5. Foro principale
2. Pulsante di sgancio 6. Tubo dell'albero superiore
3. Manopola della vite 7. Tubo dell'albero inferiore
4. Gola di guida

1. Acoplamento da lança 5. Furo principal
2. Botão de desengate 6. Tubo ondulado superior
3. Punho roscado 7. Tubo ondulado inferior
4. Fenda de guia

1. Acoplamiento de la espiga5. Orificio principal
2. Botón de traba 6. Tubo superior del eje
3. Empuñadura a rosca 7. Tubo inferior de eje
4. Ranura guía

1. Schachtkoppeling 5. Hoofdgat
2. Activeringsknop 6. Bovenste asbuis
3. Schroefgreep 7. Onderste asbuis
4. Geleidingsgroef

1. Æåýîç óôåëÝ÷ïõò 5. Êýñéá ïðÞ

2. Êïõìðß åíåñãïðïßçóçò 6. ÅðÜíù êõìáôïåéäÞò 

3. ÂéäùôÞ ëáâÞ óùëÞíáò

4. ÁõëÜêé ïäÞãçóçò 7. ÊÜôù êõìáôïåéäÞò 

óùëÞíáò
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Description of the parts – Figs. 9–12

Description des pièces – Fig. 9–12

Beschreibung der Teile – Abb. 9–12

Descrizione delle parti– Fig. 9–12

Descrição das peças – Fig. 9–12

Descripción de las partes – Figuras 9 a 12

Beschrijving van de onderdelen, afb. 9–12

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 9–12

1. Cutting attachment plate 6. Drive shaft housing
2. Screws 7. Safety bar slot
3. Guard attachment 8. Shaft bush hole
4. Safety bar 9. Cutting attachment
5. Drive shaft 10. Cutting holder

1. Tôle de protection 6. Carter de l'arbre
de l'accessoire de coupe d'entraînement

2. Vis 7. Fente pour tringle
3. Fixation de la tôle de sécurisation

de protection 8. Trou pour douille d'arbre
4. Tringle de sécurisation 9. Accessoire de coupe
5. Arbre d'entraînement 10. Fixation de coupe

1. Schneidaufsatz- 6. Antriebswellengehäuse
schutzblech 7. Sicherungsstangenschlitz

2. Schrauben 8. Wellenbuchsenloch
3. Schutzblechbefestigung 9. Schneidaufsatz
4. Sicherungsstange 10. Schneidhalterung
5. Antriebswelle

1. Lamiera di protezione 7. Fessura dell'asta
dell'attrezzo a fili di nylon di sicurezza

2. Viti 8. Foro nella bussola
3. Fissaggio della lamiera dell'albero

di protezione 9. Attrezzo di taglio
4. Asta di sicurezza a fili di nylon
5. Albero motore 10. Fissaggio lama di taglio
6. Alloggiamento dell'albero

motore

1. Chapa de protecção 6. Caixa do veio
do adaptador de corte de accionamento

2. Parafusos 7. Ranhura da barra
3. Fixação da chapa de segurança

de protecção 8. Furo da bucha do veio
4. Barra de segurança 9. Adaptador de corte
5. Veio de accionamento 10. Dispositivo de fixação 

do corte

1. Chapa de cobertura 6. Carcasa del eje motriz
del cabezal de corte 7. Ranura para la barra

2. Tornillos de seguridad
3. Sujeción de la chapa 8. Orificio buje para el eje

de protección 9. Cabezal de corte
4. Barra de seguridad 10. Soporte de corte
5. Eje motriz

1. Beschermplaat snijkop 6. Behuizing aandrijfas
2. Schroeven 7. Sleuf borgstang
3. Bevestiging 8. Asbusgat

beschermplaat 9. Snijkop
4. Borgstang 10. Snijhouder
5. Aandrijfas

1. ÐñïöõëáêôÞñáò 6. Ðåñßâëçìá Üîïíá

åðéèÝìáôïò êïðÞò êßíçóçò

2. Âßäåò 7. Ó÷éóìÞ ñÜâäïõ

3. ÓôåñÝùóç áóöÜëéóçò

ðñïöõëáêôÞñá 8. ÏðÞ õðïäï÷Þò Üîïíá

4. ÑÜâäïò áóöÜëéóçò 9. Åðßèåìá êïðÞò

5. ¢îïíáò êßíçóçò 10. ÓõãêñÜôçóç êïðÞò
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Description of the parts – Figs. 13–18

Description des pièces – Fig. 13–18

Beschreibung der Teile – Abb. 13–18

Descrizione delle parti – Fig. 13–18

Descrição das peças – Fig. 13–18

Descripción de las partes – Figuras 13 a 18

Beschrijving van de onderdelen, afb. 13–18

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 13–18

1. Nut 7. O-ring
2. Cutting holder 8. Inlet nozzle
3. Cutting blade 9. Tank inlet nozzle
4. Safety bar 10. Petrol tank
5. Drive shaft housing 11. Tank cap
6. Oil plug

1. Écrou 7. Joint torique
2. Fixation de coupe 8. Orifice de remplissage
3. Lame de coupe 9. Orifice de remplissage 
4. Tringle de sécurisation du réservoir
5. Carter d'arbre 10. Réservoir d'essence

d'entraînement 11. Bouchon du réservoir
6. Bouchon du carter d'huile

1. Mutter 7. O-Ring
2. Schneidhalterung 8. Einfüllstutzen
3. Schneidklinge 9. Tankeinfüllstutzen
4. Sicherungsstange 10. Benzintank
5. Antriebswellengehäuse 11. Tankdeckel
6. Ölverschlussstopfen

1. Dado 7. O-ring
2. Fissaggio lama di taglio 8. Bocchettone di 
3. Lama di taglio riempimento
4. Asta di sicurezza 9. Bocchettone
5. Alloggiamento di riempimento serbatoio

dell'albero motore 10. Serbatoio benzina
6. Tappo di chiusura olio 11. Tappo del serbatoio

1. Porca 7. O-Ring (Anel em O)
2. Dispositivo de fixação 8. Bocal de enchimento

do corte 9. Bocal de enchimento 
3. Lâmina de corte do depósito
4. Barra de segurança 10. Depósito de combustível
5. Caixa do eixo do motor 11. Tampa do depósito
6. Tampão do óleo

1. Tuerca 7. O-ring
2. Soporte de corte 8. Tubo de carga
3. Cuchilla de corte 9. Tubo de carga del tanque
4. Barra de seguridad 10. Tanque de gasolina
5. Carcasa del eje motriz 11. Tapa del tanque
6. Tapón de cierre

para el aceite

1. Moer 7. O-ring
2. Snijhouder 8. Vulaansluitstuk
3. Snijmes 9. Tankvulaansluitstuk
4. Borgstang 10. Benzinetank
5. Aandrijfashuis 11. Tankdop
6. Oliesluitdop

1. ÐáîéìÜäé 7. Ëáóôé÷Üêé

2. ÓõãêñÜôçóç êïðÞò 8. Óôüìéï ðëÞñùóçò

3. Ëåðßäá êïðÞò 9. Óôüìéï óõìðëÞñùóçò 

4. ÑÜâäïò áóöÜëéóçò êáõóßìùí

5. Ðåñßâëçìá Üîïíá 10. ÑåæåñâïõÜñ

êßíçóçò 11. ÊáðÜêé ñåæåñâïõÜñ

6. ÔÜðá ôïõ äï÷åßïõ 

ëáäéïý



12

Description of the parts – Figs. 19–21

Description des pièces – Fig. 19–21

Beschreibung der Teile – Abb. 19–21

Descrizione delle parti – Fig. 19–21

Descrição das peças – Fig. 19–21

Descripción de las partes – Figuras 19 a 21

Beschrijving van de onderdelen, afb. 19–21

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 19–21

1. Throttle 6. Operating position (3)
2. Throttle lock 7. Choke lever
3. Ignition switch 8. Intake pump
4. Full choke position (1) 9. Starter rope
5. Half choke intermediate 10. Foot support

position (2)

1. Manette des gaz 6. Position de service (3)
2. Cran d'arrêt de la manette 7. Manette de starter

des gaz 8. Pompe d'aspiration
3. Interrupteur d'allumage 9. Cordon du lanceur
4. Starter en position (1) 10. Boucle d'appui
5. Starter en position

médiane (2)

19

2

1

3

20

 4 5

  8

6

7

21

10

9

1. Gashebel 6. Betriebsposition (3)
2. Gashebelsperre 7. Chokehebel
3. Zündschalter 8. Ansaugpumpe
4. volle Chokeposition (1) 9. Starterseil
5. halbe Choke 10. Fußstütze

Zwischenposition (2)

1. Leva acceleratore 6. Posizione di
2. Blocco leva acceleratore funzionamento (3)
3. Interruttore di accensione 7. Levetta della farfalla aria
4. Farfalla aria  tutta aperta (1)8. Pompa di aspirazione
5. Farfalla aria  aperta a metà9. Fune di avviamento

posizione intemedia (2) 10. Staffa di appoggio

1. Alavanca de aceleração 6. Posição de
2. Bloqueio da alavanca funcionamento (3)

de aceleração 7. Alavanca do 
3. Interruptor de ignição estrangulador
4. Posição do estrangulador 8. Bomba de aspiração

fechado (1) 9. Cabo de arranque
5. Posição intermédia 10. Apoio do pé

do estrangulador (2)

1. Palanca del acelerador 6. Posición de
2. Bloqueo de acelerador funcionamiento (3)
3. Llave de encendido 7. Palanca del cebador
4. Posición máxima 8. Bomba de aspiración

para el cebador (1) 9. Cuerda de arranque
5. Posición central para 10. Apoyo

el cebador (2)

1. Gashendel 6. Positie tijdens bedrijf (3)
2. Gashendelblokkering 7. Chokehendel
3. Ontstekingsschakelaar 8. Aanzuigpomp
4. Positie volledige choke (1)9. Starterkoord
5. Halve choke, 10. Voetsteun

tussenpositie (2)

1. ÓêáíäÜëç ãêáæéïý 6. ÈÝóç ëåéôïõñãßáò (3)

2. ÁóöÜëéóç óêáíäÜëçò 7. Ìï÷ëüò Choke

ãêáæéïý 8. Áíôëßá áíáññüöçóçò

3. Äéáêüðôçò áíÜöëåîçò 9. Óêïéíß ìßæáò

4. ðëÞñçò èÝóç Choke (1) 10. ÓôÞñéãìá ðïäéïý

5. ìéóü Choke

ÅíäéÜìåóç èÝóç (2)
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Description of the parts – Figs. 26–28

Description des pièces – Fig. 26–28

Beschreibung der Teile – Abb. 26–28

Descrizione delle parti – Fig. 26–28

Descrição das peças – Fig. 26–28

Descripción de las partes – Figuras 26 a 28

Beschrijving van de onderdelen, afb. 26–28

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 26–28

22

23

24

25

 

 

 

 

3

1

2

4

26

27

1. Coil housing 4. Bump knob
2. Spring 5. Meshing teeth
3. Coil

1. Carter de bobine 4. Bouton actionné par le sol
2. Ressort 5. Dents d'encochage
3. Bobine

1. Spulengehäuse 4. Auftippknopf
2. Feder 5. Einrastzähne
3. Spule

1. Capsula portabobina 4. Pulsante a percussione
2. Molla 5. Denti di arresto
3. Bobina

1. Caixa da bobina 4. Tampa de bloqueio
2. Mola do fio da bobina
3. Bobina 5. Dentes de engate

1. Carcasa para la bobina 4. Botón de cierre
2. Muelle 5. Dientes de traba
3. Bobina

1. Spoelbehuizing 4. Aantipknop
2. Veer 5. Vastkliktanden
3. Spoel

1. Ðåñßâëçìá êáñïõëéïý 3. Êáñïýëé ðåôïíéÜò

ðåôïíéÜò 4. Êïõìðß áöÞò

2. ÅëáôÞñéï 5. ÄïíôÜêéá êïõìðþìáôïò

5

28
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Description of the parts – Figs. 29–33

Description des pièces – Fig. 29–33

Beschreibung der Teile – Abb. 29–33

Descrizione delle parti – Fig. 29–33

Descrição das peças – Fig. 29–33

Descripción de las partes – Figuras 29 a 33

Beschrijving van de onderdelen, afb. 29–33

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 29–33

 3

 1  229

4

30

31

4

32

33

5

1. Line spool for single line 3. Slotted holes
2. Line spool for single line 4. Loop

and split line 5. Holding slots

1. Bobine de fil simple 3. Trous oblongs
2. Bobine de fil simple 4. Boucle

et fil Split-Line 5. Fentes de retenue

1. Fadenspule für einfachen 3. Schlitzförmige Löcher
Faden 4. Schlaufe

2. Fadenspule für einfachen 5. Halteschlitze
Faden und Split-Line 
Faden

1. Bobina per filo singolo 3. Fori a fessura
2. Bobina per filo singolo 4. Cappio

e filo Split-Line 5. Fessura di arresto

1. Bobina para fio simples 3. Furos em forma 
2. Bobina para fio simples de ranhura

e fio Split-Line 4. Laço
5. Ranhura de retenção

1. Bobina para hilo simple 4. Bucle
2. Bobina para hilo simple 5. Ranuras de sujeción

e hilo Split-Line
3. Orificios con forma 

de ranura

1. Draadspoel voor 3. Sleufvormige gaten
enkele draad 4. Lus

2. Draadspoel voor enkele 5. Vasthoudsleuf
draad en Split-Line draad

1. Êáñïýëé ðåôïíéÜò 3. Ó÷éóìïåéäåßò ïðÝò

ãéá áðëÞ ðåôïíéÜ 4. ÈçëéÜ

2. Êáñïýëé ðåôïíéÜò 5. Ó÷éóìÝò êñÜôçóçò

ãéá áðëÞ ðåôïíéÜ

êáé ðåôïíéÜ Split-Line
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Description of the parts – Figs. 36–38

Description des pièces – Fig. 36–38

Beschreibung der Teile – Abb. 36–38

Descrizione delle parti – Fig. 36–38

Descrição das peças – Fig. 36–38

Descripción de las partes – Figuras 36 a 38

Beschrijving van de onderdelen, afb. 36–38

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 36–38

34

35

1

36

37

38 2

4

3

1. Maximum oil level 3. Air filter
2. Air filter cover 4. Holder

1. Niveau de remplissage 3. Filtre à air
maximal 4. Fixation

2. Couvercle du filtre à air

1. Maximaler Ölfüllstand 3. Luftfilter
2. Luftfilterdeckel 4. Halterung

1. Massimo livello dell'olio 3. Filtro aria
2. Coperchio filtro aria 4. Fissaggio

1. Nível máximo do óleo 3. Filtro de ar
2. Tampa do filtro de ar 4. Suporte

1. Nivel de aceite máximo 3. Filtro de aire
2. Tapa del filtro de aire 4. Soporte

1. Maximumoliepeil 3. Luchtfilter
2. Luchtfilterdeksel 4. Houder

1. ÌÝãéóôç óôÜèìç 3. Ößëôñï áÝñá

ðëÞñùóçò ëáäéïý 4. ÓõãêñÜôçóç

2. ÊáðÜêé ößëôñïõ áÝñá
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Description of the parts – Figs. 39–42

Description des pièces – Fig. 39–42

Beschreibung der Teile – Abb. 39–42

Descrizione delle parti – Fig. 39–42

Descrição das peças – Fig. 39–42

Descripción de las partes – Figuras 39 a 42

Beschrijving van de onderdelen, afb. 39–42

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 39–42

1. Housing 4. Holder
2. Air filter 5. Air filter cover
3. Retaining plate

1. Carter 4. Fixation
2. Filtre à air 5. Couvercle du filtre à air
3. Patte de retenue

1. Gehäuse 4. Halterung
2. Luftfilter 5. Luftfilterdeckel
3. Haltelasche

39 40

41

42

1

4

5

2

3

1. Carcassa 4. Fissaggio
2. Filtro aria 5. Coperchio filtro aria
3. Piastrina di arresto

1. Caixa 4. Suporte
2. Filtro de ar 5. Tampa do filtro de ar
3. Presilha de retenção

1. Carcasa 4. Soporte
2. Filtro de aire 5. Tapa del filtro de aire
3. Eclisa de sujeción

1. Behuizing 4. Houder
2. Luchtfilter 5. Luchtfilterdeksel
3. Vasthoudstrip

1.Ðåñßâëçìá 4.ÓõãêñÜôçóç

2.Ößëôñï áÝñá 5.ÊáðÜêé ößëôñïõ áÝñá

3.Áöôß óõãêñÜôçóçò
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Description of the parts – Figs. 43–46

Description des pièces – Fig. 43–46

Beschreibung der Teile – Abb. 43–46

Descrizione delle parti – Fig. 43–46

Descrição das peças – Fig. 43–46

Descripción de las partes – Figuras 43 a 46

Beschrijving van de onderdelen, afb. 43–46

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 43–46

43 1

44

2

0.6 mm

45

7

3

4
5

6

46

8
8

1. Idle adjusting screw 5. Spark arrestor cover
2. Spark plug 6. Bolt (T-25)
3. Exhaust 7. Bolt (T-20)
4. Spark arrestor 8. Bolt

1. Vis de réglage du ralenti 5. Couvercle de la grille 
2. Bougie anti-étincelles
3. Pot d'échappement 6. Vis (T25)
4. Grille anti-étincelles 7. Vis (T20)

8. Vis

1. Leelaufeinstellschraube 5. Funkengitterabdeckung
2. Zündkerze 6. Schraube (T-25)
3. Auspuff 7. Schraube (T-20)
4. Funkengitter 8. Schraube

1. Vite di regolazione 5. Copertura griglia 
del minimo parascintille

2. Candela di accensione 6. Vite (T-25)
3. Marmitta 7. Vite (T-20)
4. Griglia parascintille 8. Vite

1. Parafuso de regulação 5. Cobertura da grelha 
de ponto morto de ignição

2. Vela de ignição 6. Parafuso (T-25)
3. Escape 7. Parafuso (T-20)
4. Grelha de ignição 8. Parafuso

1. Tornillo para el ajuste de la 5. Cobertura de rejilla 
velocidad de giro en supresora de chispas
punto muerto 6. Tornillo (T-25)

2. Bujía 7. Tornillo (T-20)
3. Escape 8. Tornillo
4. Rejilla supresora

de chispas

1. Instelschroef onbelast 5. Vonkenroosterafdekking
lopen 6. Schroef (T-25)

2. Bougie 7. Schroef (T-20)
3. Uitlaat 8. Schroef
4. Vonkenrooster

1.Âßäá áêñéâïýò 5.ÊÜëõììá ðëÝãìáôïò 

ñýèìéóçò ñåëáíôß óðéíèÞñùí

2.Ìðïõæß 6.Âßäá (Ô-25)

3.ÅîÜôìéóç 7.Âßäá (Ô-20)

4.ÐëÝãìá óðéíèÞñùí 8.Âßäá
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Vul alle gegevens van het typeplaatje van het apparaat in het 
onderstaande vakje in.

U vindt het typeplaatje in de buurt van de motor. 

Deze gegevens zijn bijzonder belangrijk om het apparaat 
later te kunnen identificeren, voor het bestellen van 
onderdelen voor het apparaat en voor de klantenservice.

VOOR UW VEILIGHEID

HET APPARAAT CORRECT GEBRUIKEN
Dit apparaat is uitsluitend bestemd:

– Voor het gebruik overeenkomstig de beschrijvingen en 
veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing.

– Voor het gebruik in huis- en hobbytuinen,
– Voor het maaien van gazonranden en kleine of moeilijk 

bereikbare grasoppervlakken (bijv. onder struiken).
– Voor het knippen van woekerende planten en struiken.
Elk ander gebruik van dit apparaat is niet toegestaan. 
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade aan derden 
en hun eigendom.

Gebruik het apparaat alleen in de door de fabrikant 
voorgeschreven en geleverde technische toestand.

Eigenmachtige veranderingen aan de machine sluiten 
aansprakelijkheid van de fabrikant voor daaruit voortkomende 
schade uit.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LEES ALLE VOORSCHRIFTEN VOOR HET 
GEBRUIK
 Lees deze voorschriften zorgvuldig. Maak u vertrouwd 

met de bediening en het gebruik van het apparaat.
 Gebruik het apparaat niet wanneer u moe of ziek bent of 

onder de invloed van alcohol, drugs of medicijnen staat.
 Kinderen en jongeren jonger dan 16 jaar mogen het 

apparaat niet gebruiken.
 Controleer het apparaat voordat u het gebruikt. Vervang 

beschadigde onderdelen. Controleer of er brandstof lekt. 
Controleer dat alle verbindingselementen aangebracht 
en bevestigd zijn. Vervang een snijkop die gescheurd, 
gesprongen of anderszins beschadigd is. Controleer dat 
de snijkop correct gemonteerd en goed bevestigd is. 
Zorg ervoor dat de kap van het snijhulpstuk goed 
bevestigd is en geplaatst is zoals aanbevolen. Het niet in 
acht nemen van deze voorschriften kan tot 
verwondingen van de gebruiker en toeschouwers en tot 
schade aan het apparaat leiden.

 Gebruik alleen een vervangingsdraad met een diameter 
van 2,41 mm (0.095 in.). Gebruik nooit een met metaal 
versterkt snoer, koord, draad, ketting of iets dergelijks. 
Deze kunnen afbreken en tot gevaarlijke projectielen 
worden.

 Wees u altijd bewust van het verwondingsgevaar voor 
hoofd, handen en voeten.

 Druk op de gashendel. Deze moet automatisch naar de 
nulpositie terugkeren. Voer alle nodige afstellingen en 
reparaties uit voor u het werktuig gebruikt.

 Maak voor elk gebruik de omgeving schoon waarin u de 
trimmer wilt gebruiken. Verwijder alle voorwerpen zoals 
stenen, glasscherven, spijkers, metaaldraad of touwen, 
die weggeslingerd kunnen worden of in de snijkop 
verward kunnen raken. Verwijder kinderen, 
toeschouwers en dieren uit de omgeving. Houd 
kinderen, toeschouwers en dieren minstens 15 m uit de 
buurt. Er bestaat voor toeschouwers altijd een risico om 
door weggeslingerde objecten geraakt te worden. 
Toeschouwers dienen een oogbescherming te dragen. 
Als men bij u in de buurt komt, dient u de motor en de 
snijkop onmiddellijk uit te schakelen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR OP 
BENZINE WERKENDE GAZONTRIMMERS
LET OP: Benzine is uiterst brandgevaarlijk. De dampen 

kunnen bij ontsteking exploderen. Tref de onderstaande 
voorzorgsmaatregelen.

 Bewaar benzine alleen in speciaal daarvoor voorziene en 
goedgekeurde tanks.

 Zorg ervoor dat gemorste benzine niet kan ontbranden. 
Start de motor pas wanneer de benzinedampen 
vervlogen zijn.

 Zet de motor altijd uit en laat deze afkoelen voordat u de 
tank vult. Verwijder de tankdop niet en vul de tank niet 
zolang de motor heet is. Gebruik het apparaat nooit 
zonder de tankdop stevig vast te schroeven. Schroef de 
tankdop langzaam los om de druk in de tank langzaam 
te verminderen.
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

 Vul de tank met benzine in een schone, goed verlichte 
omgeving buitenshuis, waar er geen vonken of vlammen 
zijn. Draai de tankdop pas langzaam open nadat u de 
motor heeft uitgeschakeld. Rook niet terwijl u benzine 
mengt of de tank met benzine vult. Veeg gemorste 
benzine onmiddellijk van het apparaat.

 Draag het apparaat minstens 10 m van de plaats waar 
u heeft getankt voordat u de motor start. Rook niet en 
kom niet in de buurt van vonken of open vuur wanneer 
u de tank met benzine vult of het apparaat gebruikt.

TIJDENS HET GEBRUIK
 Start het apparaat nooit en laat het nooit lopen wanneer 

u zich in een gesloten ruimte of gebouw bevindt. Het 
inademen van uitlaatgassen kan dodelijk zijn. Gebruik 
het apparaat alleen buitenshuis.

 Draag een veiligheidsbril en gehoorbescherming 
wanneer u het apparaat gebruikt. Draag bij 
werkzaamheden met veel stof een gezichts- of 
stofmasker. Kleding met lange mouwen wordt 
aangeraden.

 Draag een stevige broek met lange pijpen, laarzen en 
handschoenen. Draag geen losse kleding, sieraden, een 
korte broek of sandalen en werk niet met blote voeten. 
Bind uw haar op tot boven uw schouders als u lang haar 
heeft.

 De beschermplaat van de snijkop moet altijd 
aangebracht zijn wanneer u het apparaat als 
grastrimmer gebruikt. Beide trimdraden moeten voor het 
gebruik uitgetrokken zijn en de juiste draad moet 
geïnstalleerd zijn. De trimdraad mag niet verder dan het 
einde van de beschermplaat zijn uitgetrokken.

 Deze eenheid heeft een koppeling. De snijkop staat 
tijdens onbelast lopen stil. Als deze niet stilstaat, dient 
u het apparaat door een monteur bij een erkende 
leverancier te laten instellen.

 Controleer voor het inschakelen van de machine dat de 
draadspoel of het maaimes met geen voorwerp in 
aanraking komt.

 Stel de greepstang op uw lengte in, zodat u het apparaat 
goed kunt vastgrijpen.

 Raak de snijkop van het apparaat niet aan.
 Gebruik het apparaat alleen bij daglicht of bij goed 

kunstlicht.
 Voorkom per ongeluk starten. Zorg ervoor dat u klaar 

bent om het apparaat te bedienen wanneer u aan het 
starterkoord trekt. U dient zich, net als het apparaat, bij 
het starten in een stabiele stand te bevinden. Neem de 
voorschriften voor het starten en stoppen in acht.

 Gebruik dit apparaat alleen voor het doel waarvoor het 
bestemd is.

 Reik niet te ver. Zorg ervoor dat u stevig staat en blijf in 
evenwicht.

 Houd het apparaat tijdens het gebruik altijd met beide 
handen vast. Houd altijd beide zijden van de greepstang 
vast.

 Traag tijdens het gebruik altijd de schouderriem.
 Houd uw handen, gezicht en voeten uit de buurt van alle 

bewegende delen. Raak de snijkop niet aan zolang deze 
draait en probeer ook niet om deze tegen te houden.

 Raak de motor of knaldemper niet aan. Deze delen 
worden tijdens het gebruik zeer heet. Ze blijven ook na 
het uitschakelen nog korte tijd heet.

 Laat de motor niet sneller lopen dan voor het knippen of 
trimmen van de randen nodig is. Laat de motor niet met 
een hoog toerental lopen wanneer u niet knipt.

 Zet de motor altijd uit wanneer u het trimmen 
onderbreekt of wanneer u van één plaats naar een 
andere plaats loopt.

 Wanneer u een vreemd voorwerp raakt en de trimdraad 
daarin vast raakt, dient u de motor onmiddellijk uit te 
schakelen en te controleren of er schade is ontstaan.  
Gebruik het apparaat nooit met losse of beschadigde 
delen.

 Stop de motor en schakel deze uit voordat u onderhoud 
of reparaties uitvoert en voor het wisselen van de snijkop 
of andere opzetstukken. Trek ook de bougiestekker los.

 Gebruik voor de reparatie alleen originele 
vervangingsonderdelen. Deze onderdelen zijn 
verkrijgbaar bij uw erkende leverancier.

 Gebruik nooit onderdelen, toebehoren of opzetstukken 
die voor dit apparaat niet zijn toegestaan. Ernstig letsel 
bij de gebruiker of beschadiging van het apparaat kan 
het gevolg zijn. Bovendien kan de garantie vervallen.

 Houd het apparaat schoon en let erop dat er geen 
planten of andere voorwerpen tussen de snijkop en de 
beschermplaat vast komen te zitten.

 Om brandgevaar te verminderen dient u beschadigde 
geluiddempers en vonkenvangers te vervangen, 
alsmede gras, bladeren, overtollig smeermiddel en roet 
van de motor en de geluiddemper te verwijderen.

 Laat alle reparaties uitsluitend door een gespecialiseerd 
bedrijf uitvoeren.

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

BIJ GEBRUIK MET SNIJMES
 Lees voor het gebruik van het apparaat alle 

veiligheidsvoorschriften zorgvuldig.
 Houd de greepstang altijd tussen u en de snijkop in.
 Maai met het snijmes NOOIT 75 cm of hoger boven de 

grond.
 Terugstootkrachten kunnen optreden als het draaiende 

mes een voorwerp raakt dat niet onmiddellijk kan 
worden gesneden. Terugstootkrachten kunnen sterk 
genoeg zijn om het apparaat en/of de gebruiker in een 
willekeurige richting te slingeren en hem de controle over 
het apparaat te laten verliezen. Terugstootkrachten 
kunnen zonder waarschuwing optreden wanneer het 
mes vasthaakt, vastklemt of geblokkeerd wordt. Dit kan 
gemakkelijk gebeuren in een omgeving waar het te 
maaien materiaal moeilijk te overzien is.

 Maai met de het struikenmes niets dat dikker is dan 
12,7 mm. Anders kunnen er hevige terugstootkrachten 
optreden.

 Probeer niet om het mes aan te raken of tegen te houden 
wanneer het draait.

 Een nog draaiend mes kan letsel veroorzaken, ook nadat 
de motor is stilgezet of de gashendel is losgelaten. Houd 
het apparaat vast tot het mes volledig stilstaat.

 Laat het apparaat niet met een hoog toerental lopen 
wanneer u niet knipt.

 Wanneer u met het mes een vreemd voorwerp raakt of 
het mes daarin vastraakt, dient u de motor onmiddellijk 
uit te zetten en te controleren of er schade is ontstaan. 
Laat de schade verhelpen voordat u het apparaat verder 
gebruikt. Gebruik het apparaat niet met een verbogen, 
gescheurd of stomp mes. Gooi een verbogen, 
kromgetrokken, gescheurd of gebroken mes weg.

 Slijp het mes niet. Het geslepen mes kan tijdens het 
gebruik afbreken. Dit kan ernstig letsel tot gevolg 
hebben. Vervang het mes.

 Schakel de motor ONMIDDELLIJK uit als deze 
buitengewoon sterk trilt. Trillingen geven problemen aan. 
Controleer het apparaat grondig op losse bouten, 
moeren of andere gebreken voordat u verder maait. 
Indien nodig dient u de desbetreffende delen te 
repareren of te vervangen.

NA HET GEBRUIK
 Reinig de snijmessen met een huishoudreinigingsmiddel 

om alle resten te verwijderen. Smeer het mes met 
machineolie om het tegen roest te beschermen.

 Berg het maaimes goed en achter slot op om het mes 
tegen beschadiging en gebruik door onbevoegden te 
beschermen.

ANDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
 Zolang de tank nog benzine bevat, dient u het apparaat 

nooit te bewaren in een gebouw waar dampen met 
vonken of open vuur in aanraking kunnen komen.

 Laat de motor afkoelen voordat u deze vervoert of 
opbergt. Maak het apparaat voor het vervoer goed vast.

 Berg het apparaat droog, achter slot of hoog op om 
gebruik door onbevoegden of schade te voorkomen. 
Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.

 Giet nooit water of een andere vloeistof op het apparaat. 
Houd de greepstang droog, schoon en stofvrij. Reinig 
het apparaat na elk gebruik. Neem de aanwijzingen over 
reiniging en opslag in acht.

 Voer verpakkingen, oude benzine en olie volgens de 
geldende voorschriften af.

 Bewaar deze gebruiksaanwijzing. Lees de 
gebruiksaanwijzing en gebruik deze om andere 
gebruikers te instrueren. Geef de gebruiksaanwijzing 
mee als u het apparaat aan iemand uitleent.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing
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VEILIGHEIDSSYMBOLEN EN INTERNATIONALE 
SYMBOLEN
Deze gebruiksaanwijzing beschrijft veiligheids- en internationale symbolen en pictogrammen die op dit apparaat afgebeeld 
kunnen zijn. Lees de gebruiksaanwijzing om u met alle veiligheids-, montage-, gebruiks- en reparatievoorschriften vertrouwd te 
maken.

SYMBOOL BETEKENIS

 VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSSYMBOOL
Geeft een gevaar, waarschuwing of een reden voor voorzichtigheid aan. Kan samen met andere symbolen of 
pictogrammen worden gebruikt.

 GEBRUIKSAANWIJZING LEZEN
Het niet opvolgen van de gebruiksvoorschriften en voorzorgsmaatregelen kan ernstig letsel tot gevolg hebben.
Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat start en gebruikt.

 DRAAG OOG- EN OORBESCHERMING
LET OP: Weggeslingerde voorwerpen kunnen ernstig oogletsel en overmatig lawaai kan gehoorverlies 
veroorzaken. 
Draag een oog- en gehoorbescherming bij het gebruik van het apparaat.

 DRAAG EEN HOOFDBESCHERMING
LET OP: Vallende voorwerpen kunnen ernstig hoofdletsel veroorzaken. Draag hoofdbescherming bij 
gebruik van het apparaat.

 HOUD OMSTANDERS OP AFSTAND
LET OP: Alle toeschouwers, in het bijzonder kinderen en dieren, moeten zich minstens 15 m van de 
werkomgeving bevinden. 
   

 BENZINE
Gebruik altijd schone en verse, loodvrije benzine voor het benzinemengsel.

 OLIE
Gebruik de in de gebruiksaanwijzing geadviseerde olie voor het benzinemengsel.

 Weggeslingerde voorwerpen en ronddraaiende delen kunnen ernstige 
verwondingen veroorzaken
LET OP: Gebruik het apparaat niet als de beschermende behuizing voor het maaien niet juist gepositioneerd
is. Blijf uit de buurt van de draaiende draadspoel en het snijmes.
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SYMBOOL BETEKENIS

 ONTSTEKINGSSCHAKELAAR
AAN / START / BEDRIJF

 ONTSTEKINGSSCHAKELAAR
UIT of STOP

 WAARSCHUWING VOOR HETE OPPERVLAKKEN
Raak geen hete geluiddemper, motor of cilinder aan. Brandwonden kunnen het gevolg zijn. 
Deze delen worden tijdens het gebruik buitengewoon heet en blijven ook korte tijd na het uitschakelen van het 
apparaat nog heet.

 SCHERP MES
LET OP: Het mes bij de veiligheidsafscherming en het snijmes zijn scherm. Raak de messen niet aan om 
ernstig letstel te voorkomen.
   

 CHOKE-INSTELLINGEN
1 • VOLLEDIGE CHOKE startpositie

2 • HALVE CHOKE tussenpositie

3 • Positie tijdens bedrijf.

 MAXIMAAL TOERENTAL
Laat het apparaat niet sneller dan met maximaal toerental lopen.

 DRAAG VOETBESCHERMING EN HANDSCHOENEN
Draag tijdens het gebruik van het apparaat stevige schoenen en werkhandschoenen.
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MONTAGEVOORSCHRIFT

Inbouw en instelling van de greepstang
1. Plaats de greepstang tussen de bovenste en middelste 

klem (afb. 1).
2. Houd de drie delen bij elkaar en draai de vier schroeven 

door de bovenste klem in de middelste klem.
Opmerking: De gaten van de bovenste en middelste klem 

passen alleen op elkaar als de montage correct 
plaatsvindt.

3. Houd de klemmen en de greepstang boven de 
asbehuizing en op de onderste klem.

4. Houd de zeskantmoeren in de onderste klemuitsparing 
met een vinger tegen. Draai de schroeven met een grote 
kruiskopschroevendraaier gedeeltelijk in. Draai de 
schroeven pas vast wanneer de greepstang correct is 
ingesteld.

5. Houd het apparaat in de werkstand (afb. 22) en breng de 
greepstang in de stand waarmee u het apparaat het best 
kunt vasthouden.

6. Draai de schroeven in de houder gelijkmatig vast tot de 
greepstang vastzit.

Aanbrengen en instellen van de draagsysteem 
(dubbele schouderriem)
1. Draagsysteem over de schouders leggen.
2. Sluit de sluitingen van de buikriem. Indien nodig verder 

instellen (afb. 2).
3. Schouderriem en buikriem op de juiste lengte en breedte 

instellen (afb. 3).
4. De haak van het draagsysteem in de metalen houder 

op het apparaat vastklikken (afb. 4) en het bevestigings-
kussen op een comfortabele lengte instellen (afb. 5).

Maaiopzetstuk of andere opzetstukken verwijderen
AANWIJZING: Plaats het apparaat op de grond of een 

werkbank om het installeren en verwijderen van 
opzetstukken te vergemakkelijken.

1. Om het opzetstuk los te maken, de schroefgreep naar 
links draaien (afb. 6).

2. De activeringsknop indrukken en vasthouden (afb. 6).
3. De bovenste asbuis goed vasthouden en het snijopzet-

stuk of ander opzetstuk recht uit de schachtkoppeling 
trekken (afb. 7).

Maaiopzetstuk of andere opzetstukken installeren
1. Beschermkap (optioneel) aan schachtkoppeling en 

opzetstuk verwijderen.
2. Om de schachtkoppeling los te maken, de schroefgreep 

naar links draaien (afb. 6).
3. Het opzetstuk goed vasthouden en tot het vastklikt recht 

in de schachtkoppeling schuiven (afb. 7).
AANWIJZING: Uitrichten van de activeringsknop met de 

geleidingsgroef maakt de inbouw gemakkelijker (afb. 6).
4. Ter bevestiging de schroefgreep naar rechts draaien 

(afb. 8). Controleer voor het gebruik dat de schroefgreep 
vast zit.

Beschermplaat van de snijkop verwijderen 
en installeren
Wanneer het apparaat als struikgewasknipper (met snijmes) 
wordt gebruikt, moet de beschermplaat van de snijkop 
worden verwijderd.

Draai de drie schroeven met een platte schroevendraaier uit 
en verwijder de beschermplaat van de snijkop uit de 
beschermplaathouder (afb. 9). Bewaar de delen voor later 
gebruik.

Wanneer het apparaat als grastrimmer wordt gebruikt, moet 
de veiligheidsafscherming voor de snijkop worden 
aangebracht.

Draai de drie schroeven met een platte schroevendraaier in 
om de beschermplaat van de snijkop in de 
beschermplaathouder te bevestigen.  Draai de schroeven 
stevig vast (afb. 9).

Maaiopzetstuk verwijderen en maaimes 
aanbrengen
AANWIJZING: Zet het apparaat op de grond of op een 

werkbank om het verwijderen of aanbrengen van het 
snijmes of de snijkop te vergemakkelijken.

Snijkop verwijderen
AANWIJZING: Bevestig eerst de veiligheidsafdekking op het 

maaimes.
1. Breng het asbusgat op één lijn met de sleuf voor de 

borgstang en steek de borgstang in het asbusgat 
(afb. 10).

2. Houd de borgstang op zijn plaats door deze naast de 
schacht van het apparaat vast te houden (afb. 11).

3. Terwijl u de borgstang vasthoudt, verwijdert u de snijkop 
door het met de wijzers van de klok mee van de 
aandrijfas te draaien (afb. 12). Bewaar de snijkop voor 
later gebruik.

Snijmes installeren
4. Verwijder de beschermplaat van de snijkop. 

Zie "Beschermplaat van de snijkop verwijderen en 
installeren".

5. Plaats het snijmes op de aandrijfas (afb. 13).
6. Centreer het snijmes op de behuizing van de aandrijfas 

(afb. 13).
7. Controleer dat het snijmes gecentreerd is en vlak op de 

behuizing van de aandrijfas aansluit.
8. Breng het asbusgat op één lijn met de sleuf voor de 

borgstang en steek de borgstang in het asbusgat 
(afb. 10).

9. Breng de snijhouder en moer op de aandrijfas aan (afb. 
13). Controleer of het mes correct is aangebracht.
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10. Draai de moer tegen de wijzers van de klok in vast met 
een koppel van 37 Nm terwijl u de borgstang vasthoudt 
(afb. 14).    

 Indien u geen momentsleutel heeft, gebruik dan een 
dopsleutel van 5/8 inch draai de moer totdat de 
meshouder stevig tegen de asring zit. Draai de moer 
tegen de wijzers van de klok in vast met een koppel van 
37 Nm terwijl u de borgstang vasthoudt (afb. 14).

11. Verwijder de borgstang uit de borgstangsleuf.
12. Verwijder de veiligheidsafdekking van het maaimes.

Snijmes verwijderen en snijkop installeren
Snijmes verwijderen
1. Bevestig de veiligheidsafdekking op het maaimes.
2. Breng het asbusgat op één lijn met de sleuf voor de 

borgstang en steek de borgstang in het asbusgat 
(afb. 10).

3. Houd de borgstang op zijn plaats door deze naast de 
schacht van het apparaat vast te houden (afb. 11).

4. Terwijl u de borgstang vasthoudt, draait u de moer op 
het mes met de wijzers van de klok mee met een 
schroef- of steeksleutel los (afb. 15).

5. Verwijder moer, mesborgring en mes. Bewaar moer en 
mes samen op een veilige plaats, buiten bereik van 
kinderen, voor later gebruik. Buiten bereik van kinderen 
bewaren.

Snijkop installeren
6. Breng het asbusgat op één lijn met de sleuf voor de 

borgstang en steek de borgstang in het asbusgat (afb. 
10). Plaats de mesborgring op de aandrijfas, met de 
platte bovenkant tegen de behuizing van de aandrijfas 
(afb. 12). Draai de snijkop tegen de wijzers van de klok in 
op de aandrijfas en Draai deze stevig vast (afb. 14).

AANWIJZING: De mesborgring moet in de afgebeelde 
positie op de aandrijfas geïnstalleerd zijn om de snijkop 
correct te laten functioneren.

7. Verwijder de borgstang.
8. Installeer de beschermplaat van de snijkop. 

Zie "Beschermplaat van de snijkop verwijderen en 
installeren".

INFORMATIE OVER OLIE EN BRANDSTOF

Motorolie
Let op: De machine wordt vanwege het transport zonder 

motorolie geleverd.
– Voeg voor de eerste ingebruikneming motorolie toe.
– Controleer het oliepeil voor elk gebruik.
– Gebruik alleen viertaktolie SAE 30 van classificatie SF, 

SG of SH.
Motorolie toevoegen
AANWIJZING: Afhankelijk van de uitvoering wordt bij de 
machine olie (90 ml) voor de eerste vulling meegeleverd 
(afb. 16).

 Breng de achterzijde van de motor in een verticale stand.
 Draai de oliesluitdop (6) uit (afb. 17).
 Voeg 90 ml olie toe.
AANWIJZING: Giet nooit olie in de benzinetank en meng 

geen olie bij de benzine.
 Draai de oliesluitdop weer in.

Brandstof
Gevaar: Benzine is onder bepaalde omstandigheden uiterst 

brandbaar en explosiegevaarlijk.
– Tank alleen in een goed geventileerde omgeving en 

alleen als de motor uitgeschakeld is. Op plaatsen waar 
wordt getankt of brandstof wordt bewaard, mag niet 
worden gerookt en mogen geen ontstekingsbronnen 
aanwezig zijn.

– Voeg niet te veel benzine in de tank toe (er mag zich geen 
brandstof in de vulopening bevinden). Let er na het 
tanken op dat de tankdop gesloten en geborgd is.

– Let er op dat u bij het tanken geen brandstof morst. 
Gemorste brandstof of benzinedampen kunnen 
ontbranden. Nadat er brandstof is gemorst, moet het 
desbetreffende gedeelte droog zijn voordat de motor 
weer mag worden gestart.

– Voorkom herhaald of langdurig contact met de huid of 
inademing van de dampen.

Gebruik altijd schone, verse, loodvrije benzine (hoogstens 
30 dagen oud). 

Vullen met brandstof
Afb. 18

 Verwijder de tankdop
 Vul de benzinetank. Vul de tank niet overvol!
 Draai de dop van de benzinetank weer stevig vast.
 Plaats de machine ca. 10 m van de plaats waar wordt 

getankt en van de jerrycan voordat de motor wordt 
gestart.
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Motor starten
Gevaar: Start de machine alleen buitenshuis. Plaats de 

machine zoals op afb. 22 op een recht oppervlak en 
houd de machine vast.

1. Controleer het oliepeil en voeg indien nodig olie toe.
2. Vullen met brandstof.
3. Zet de schakelaar in de stand AAN [I] (Afb. 19).
4. Druk de aanzuigpomp 10 keer langzaam en volledig in. 

De brandstof moet in de pomp zichtbaar zijn (afb. 20). 
Als dit niet het geval is, dient u de pomp nogmaals drie 
keer in te drukken, of zo lang tot de brandstof te zien is.

5. Chokehendel in stand 1 (afb. 20).
6. Plaats de machine op de grond, duw op de 

gashendelblokkering en bedien de gashendel. Houd de 
gashendel ingedrukt. Trek vijf keer in een beheerste en 
doorgaande beweging aan het starterkoord (afb. 21). 

7. Chokehendel in stand 2 (afb. 20).
8. Trek 1 tot 4 keer aan het starterkoord in een 

gecontroleerde en continue beweging om de motor te 
starten (afb. 21).

OPMERKING: De motor maakt gebruik van Advanced 
Starting TechnologyTM (door een veer ondersteunde 
start), waarbij de benodigde kracht bij het starten in 
belangrijke mate wordt verminderd. U moet het 
starterkoord zo ver naar buiten trekken tot de motor 
zelfstandig (door een veer ondersteund) start. Het is niet 
nodig om hard aan het koord te trekken, er is geen 
sterke weerstand op trek. Deze startmethode verschilt 
sterk van de bekende wijze van starten en is veel lichter. 

9. Druk op de gashendel zodat de motor 15 tot 
30 seconden verhit wordt. 

OPMERKING: Bij lage temperaturen duurt het soms langer 
voor de motor warmloopt en deze het maximale 
toerental bereikt.

10. Als de motor warmgelopen is, zet u de chokehendel in 
stand 3 (afb. 20). Het apparaat is dan gereed voor 
gebruik.

ALS... de motor niet start, herhaalt u de stappen 4–10.
ALS... de motor nog warm is, hoeft de choke niet te worden 

gebruikt om de motor te starten. Zet de schakelaar in de 
stand aan [I] en de choke in stand 2.

ALS... de motor bij het starten verzuipt, zet u de 
chokehendel in stand 3. Druk de op de gashendel en 
trek aan het starterkoord. De motor moet na drie tot acht 
pogingen starten.

Motor stoppen
1. Neem uw hand van de gashendel. Laat de motor 

onbelast lopen om deze te laten afkoelen.
2. Zet de ontstekingsschakelaar in de stand STOP (0) 

(afb. 19).

Grastrimmer vasthouden
Houd het apparaat vast zoals afgebeeld (afb. 22). Let op het 
volgende:

 Draag een oogbescherming en geschikte werkkleding.
 Stel de schouderriem op de juiste hoogte in.
 Stel de greepstang zo in dat u deze met uw handen kunt 

vastgrijpen zonder uw armen te hoeven uitstrekken.
 Het apparaat moet zich onder taillehoogte bevinden.
 Houd de snijkop parallel aan de grond, zodat u de te 

maaien planten gemakkelijk kunt bereiken zonder 
voorover te hoeven buigen.

Lengte van trimdraad instellen
Met de aantipknop van de snijkop kunt u trimdraad 
toevoeren zonder de motor te stoppen. Stoot de snijkop iets 
op de grond (afb. 23) terwijl u de grastrimmer met een hoog 
toerental laat lopen om meer draad vrij te geven.

OPMERKING: De trimdraad moet altijd de maximale lengte 
hebben. Naarmate de trimdraad korter word wordt, 
wordt de draadtoevoer moeilijker.

Elke keer wanneer de kop op de grond wordt gestoten, 
wordt ca. 25 mm trimdraad toegevoerd. Een mes in de 
veiligheidsplaat van het maaiopzetstuk knipt de draad op de 
juiste lengte af als er te veel draad is vrijgegeven. 
De aantipknop kan het best op de kale of harde grond 
worden gestoten. Wanneer u probeert om de trimdraad in 
hoog gras toe te voeren, kan de motor afslaan. Houd de 
trimdraad altijd op volledige lengte.  Het toevoeren van draad 
wordt moeilijker naarmate de trimdraad korter is.

OPMERKING: De aantipknop niet over de grond trekken.
De draad kan breken door:

 vastraken in voorwerpen
 normale materiaalmoeheid
 het knippen van dikke stengels
 slaan tegen muren of tuinhekken.
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TIPS VOOR DE BESTE TRIMRESULTATEN
 Houd de snijkop parallel aan de grond.
 Maai alleen met de punt van de draad, in het bijzonder 

langs muren. Maaien met meer dan de punt vermindert 
het maaivermogen en kan tot overbelasting van de 
motor leiden.

 Gras van meer dan 200 mm hoog moet in meerdere 
keren gemaaid worden door het steeds een stukje korter 
te snijden om een voortijdige slijtage van de draad of het 
aanlopen van de motor te vermijden.

 Maai indien mogelijk van links naar rechts. Maaien naar 
rechts levert een beter maaivermogen van het apparaat 
op. Grasafval wordt dan van de gebruiker 
weggeslingerd.

 Beweeg de grastrimmer langzaam op de gewenste 
hoogte in en uit het gedeelte dat u wilt maaien. Beweeg 
zelf vooruit en achteruit of van links naar rechts. Het 
knippen van korte stukken leidt tot betere resultaten.

 Knip alleen wanneer gras en onkruid droog zijn.
Voor de levensduur van de trimdraad spelen een aantal 
factoren een rol.

 De levensduur van de trimdraad hangt af van;
 de te maaien planten;
 waar deze gemaaid worden;

een draad verslijt bijvoorbeeld sneller bij het maaien 
langs een muur dan bij het maaien rondom een boom. 

DECORATIEF MAAIEN
U krijgt een decoratief resultaat wanneer u alle planten rond 
bomen, palen, hekken enz. wegmaait.

Draai het hele apparaat zodanig dat u de snijkop in een hoek 
van 30° tot de grond houdt (afb. 24).

GEBRUIK MET SNIJMES
Houd het apparaat in de werkstand (afb. 22). 
Zie "Grastrimmer vasthouden".

Tips voor het gebruik met het snijmes:

Maai op regelmatige wijze:

 Zorg ervoor dat u stevig en gemakkelijk staat.
 Geef vol gas voordat u naar het te maaien gedeelte gaat. 

Het mes heeft bij vol gas maximale snijkracht. Daardoor 
voorkomt u vastklemmen, blijven steken of schokken 
van het mes, waardoor ernstig letsel bij de gebruiker of 
andere personen kan optreden.

 Maai door met bovenste gedeelte van uw lichaam van 
links naar rechts te draaien.

 Laat de gashendel altijd los en laat de motor onbelast 
lopen wanneer u niet maait. 

 Draai het apparaat in dezelfde richting waarin het mes 
snijdt. Dit bevordert het maaien.

 Ga door naar de volgende plek na het uitvoeren van de 
snijbeweging en neem opnieuw een stevige houding 
aan.

 Zet na het terugdraaien één of meer passen in de richting 
van het volgende te maaien stuk en ga weer stevig staan.

Volg deze aanwijzingen op om de kans te beperken dat 
planten zich om het mes wikkelen:

 Geef vol gas wanneer u maait.
 Draai van rechts naar links in de te maaien planten 

(afb. 25).
 Maai niet in de zojuist afgemaaide planten wanneer 

u terugdraait.
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Let op: Scherp mes bij de veiligheidsafscherming:
– Zet de motor uit.
– Wacht tot alle bewegende delen volledig tot stilstand 

gekomen zijn. De motor moet afgekoeld zijn.
– Trek de bougiestekker los van de motor, zodat 

onbedoeld starten van de motor niet mogelijk is.
Laat alle reparaties uitsluitend door een gespecialiseerd 
bedrijf uitvoeren.

Laat de machine aan het einde van het seizoen door een 
gespecialiseerd bedrijf inspecteren en onderhouden.

Onderhoudsschema

1) Laat deze werkzaamheden door een gespecialiseerd 
bedrijf uitvoeren.

Trimdraad aanbrengen
Hier wordt het aanbrengen van de Split-Line™ 
en de gewone standaarddraad beschreven.

Gebruik altijd een vervangingstrimdraad met een diameter 
van 2,41 mm. Bij gebruik van een trimdraad met een andere 
lengte dan aangegeven kan de motor oververhit of defect 
raken.

Er zijn twee mogelijkheden om de trimdraad te vervangen:

 Een nieuwe draad op de binnenste spoel rollen
 Een binnenste spoel met een vooraf opgewikkelde draad 

aanbrengen
Een draad op de bestaande binnenste spoel rollen
1. Houd de buitenste spoel met één hand vast en draai de 

aantipknop met de wijzers van de klok mee met de 
andere hand los (afb. 26). Controleer dat de schroef 
binnen de aantipknop vrij kan worden bewogen. 
Vervang de aantipknop wanneer deze beschadigd is.

2. Trek de binnenste spoel los van de buitenste spoel. 
(afb. 26).

3. Neem de veer uit de binnenste spoel (afb. 26).

4. Gebruik een schone doek voor het reinigen van de 
binnenste spoel, de veer, de as en de binnenkant van de 
buitenste spoel (afb. 27).

5. Controleer de slijtage van de vertanding van de 
binnenste en buitenste spoel (afb. 28). Verwijder indien 
nodig de braam of vervang de spoelen.

Opmerking: De dubbele draad (Split-Line™) kan alleen op 
een spoel met sleuven worden gebruikt. Een enkele 
draad kan op beide spoeltypen worden gebruikt. 
Zie afbeelding 29 om vast te stellen welk spoeltype 
u gebruikt.

Opmerking: Gebruik altijd een trimdraad van de juiste 
lengte. Als de draad te lang is, wordt deze misschien niet 
correct toegevoerd.

Enkele draad aanbrengen
Zie punt 8 voor het aanbrengen van de dubbele draad 
(Split-Line™).
6. Neem ca. 7,3 meter nieuwe trimdraad en vouw deze 

dubbel. Steek door elk van de beide gaten van de spoel 
één einde van de draad (afb. 30). Trek de draad zodanig 
door de spoel dat de lus zo klein mogelijk is.

7. Wikkel de draden strak en gelijkmatig op de spoel 
(afb. 31). Wikkel de draad in de op de spoel aangegeven 
richting. Plaats uw wijsvinger op de beide draden om te 
voorkomen dat deze elkaar overlappen. De einden van 
de draad mogen elkaar niet overlappen. Verder met stap 
11.

Split-Line™
8. Neem ca. 3,65 meter nieuwe trimdraad. Steek één einde 

van de draad door een van beide gaten in de spoel (afb. 
32). Trek de draad door de spoel tot nog maar ca. 10 cm 
over is.

9. Steek het einde van de draad in het open gat van de 
spoel en trek de draad strak zodat de lus zo klein 
mogelijk is (afb. 32).

10. Voor het wikkelen deelt u de draad op een lengte van ca. 
15 cm.

11. Wikkel de draad strak en gelijkmatig in de op de spoel 
aangegeven richting.

Opmerking: Als de draad niet in de aangegeven richting 
wordt opgegewikkeld, loopt het trimopzetstuk niet 
correct.

12. Steek de einden van de draad in de twee 
vasthoudsleuven (afb. 33).

13. Steek de einden van de draad door de lagerogen in de 
spoelbehuizing en plaats de spoel met de veer in de 
spoelbehuizing (afb. 26). Druk spoel en behuizing 
samen. Houd de spoel en de spoelbehuizing vast, pak 
tegelijkertijd de einden van de draad vast en trek stevig 
om de draad uit de vasthoudsleuven in de spoel los te 
maken.

Opmerking: De veer moet op de spoel bevestigd zijn 
voordat het trimopzetstuk weer gemonteerd wordt.

14. Houd de spoel op zijn plaats en installeer de aantipknop 
weer door linksom draaien. Draai stevig vast.

Onderhoud
Voor elk 
gebruik

Na de 
eerste 
10 uur

Elke 
10 uur

Elke 
25 uur

Tanken en oliepeil 
controleren

x

Olie verversen x x

Reinig of met olie 
smeren luchtfilter

x

Vonkenzeef 
reinigen

x

Ventielspeling 
controleren en 
instellen 1)

x x

Bougie en 
bougiestekker 
controleren

x
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Spoel met vooraf opgerolde draad inzetten 
1. Houd de buitenste spoel met één hand vast en draai de 

aantipknop tegen de wijzers van de klok met de andere 
hand los (afb. 26). Controleer dat de schroef binnen de 
aantipknop vrij kan worden bewogen. Vervang de 
aantipknop wanneer deze beschadigd is.

2. Trek de oude binnenste spoel van de buitenste spoel los 
(afb. 26).

3. Neem de veer uit de oude binnenste spoel (afb. 26).
4. Gebruik een schone doek voor het reinigen van de 

binnenste spoel, de veer, de as en de binnenkant van de 
buitenste spoel.

5. Zet de veer in de nieuwe binnenste spoel.
Opmerking: De veer moet op de binnenste spoel 

gemonteerd zijn voordat de draadspoel weer ingezet 
wordt.

6. Steek de draadeinden in de ogen van de buitenste spoel 
(afb. 34).

7. Zet de nieuwe binnenste spoel in de buitenste spoel 
(afb. 34). Druk vervolgens om beide spoelen met elkaar 
te verbinden. Houd de binnenste en de buitenste spoel 
vast, pak de draadeinden vast en strek er stevig aan om 
de draad van beide vasthoudsleuven van de spoel vrij te 
leggen.

8. Houd de binnenste spoel vast en draai de aantipknop 
tegen de wijzers van de klok draaiend weer goed vast.

Oliepeil controleren
Let op: Voor elk gebruik controleren. 

Gebruik de machine nooit als het oliepeil te laag is 
(afb. 36).

1. Plaats de machine op een egaal en verhoogd oppervlak 
zodat het maaiopzetstuk de ondergrond niet raakt 
(afb. 35).

2. Reinig de omgeving van de oliesluitdop.
3. Draai de oliesluitdop uit.
4. Oliepeil controleren. De olie moet tot de bovenste 

schroefdraad reiken (afb. 36).
5. Als het oliepeil te laag is, dient u kleine hoeveelheden olie 

toe te voegen tot het oliepeil de bovenste schroefdraad 
bereikt.

6. Draai de oliesluitdop weer in.
Let op: Voeg niet te veel olie toe. Let erop dat de O-ring 
(afb. 17) correct op de oliesluitdop zit.

Olie verversen
Let op: Neem de onderhoudsintervallen volgens het 

onderhoudsschema in acht. Als deze niet in acht worden 
genomen, kan ernstige motorschade ontstaan. 
Draag werkhandschoenen.

Let op: De motor moet nog warm zijn (niet heet).
1. Draai de oliesluitdop uit.
2. Giet alle olie uit de vulopening in een tank. Houd de 

machine daarvoor verticaal (afb. 37).

Opmerking: Voer olie volgens de geldende voorschriften af.
3. Verwijder olieresten en vuil.
4. Vul de motor met 90 ml viertaktolie SAE30 van 

classificatie SF, SG of SH.
5. Draai de oliesluitdop weer in.

Onderhoud van het luchtfilter
Let op: Neem de onderhoudsintervallen volgens het 

onderhoudsschema in acht. Als deze niet in acht worden 
genomen, kan ernstige motorschade ontstaan.

1. Open de afdekking van het luchtfilter. Druk op de houder 
(4) en open de afdekking (2) naar boven (afb. 38).

2. Verwijder het luchtfilter (3) (afb. 38).
3. Reinig het filter met huishoudreinigingsmiddel en water. 

Spoel het filter goed uit en laat het drogen (afb. 39).
4. Smeer het filter licht met schone olie SAE30 (afb. 40).
5. Druk het filter samen om overtollige olie te verwijderen 

(afb. 41).
6. Bouw het filter in.

Opmerking: Gebruik zonder filter leidt tot het vervallen 
van de fabrieksgarantie en de wettelijke garantie.

7. Sluit de luchtfilterafdekking weer. Let er daarbij op dat 
deze vastklikt (afb. 42).

Carburateur instellen
Het onbelaste toerental kan met de schroef (afb. 43) worden 
ingesteld. Laat deze instelling alleen door een 
gespecialiseerd bedrijf uitvoeren.

Bougie controleren en vervangen
Let op: Neem de onderhoudsintervallen volgens het 
onderhoudsschema in acht. Gebruik alleen originele bougies 
als vervanging.

1. Stop de motor en laat deze afkoelen. 
2. Trek de bougiestekker los.
3. Verwijder vuil rond de bougie. 
4. Draai de bougie met een bougiesleutel linksom uit.
5. Controleer de elektrodenafstand van 0,6 mm en stel 

deze in (afb. 44).
Let op: Vervang een beschadigde, beroete of vervuilde 
bougie.

6. Draai de bougie in en draai deze vast met een 
draaimoment van 12,3–13,5 Nm. Niet te vast 
aandraaien.
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Onderhoud vonkenrooster
1. Draai de schroeven (8) van de motorafdekking los en 

verwijder de afdekking (afb. 46).
2. Verwijder de schroeven (6 en 7) (afb. 45).
3. Verwijder de vonkenroosterafdekking (5) (afb. 45).
4. Reinig het vonkenrooster (4) met een draadborstel of 

vervang het (afb. 45).
5. Bevestig vonkenrooster, vonkenroosterafdekking en 

motorafdekking weer.

Reiniging
Gebruik een kleine borstel om de buitenkant van de machine 
schoon te maken. Gebruik geen agressieve wasmiddelen. 
Voor het huishouden bestemde reinigingsproducten 
bevatten aromatische oliën, zoals den of citroen en 
oplosmiddelen als kerosine die de greep of de behuizing van 
kunststof kunnen beschadigen. Verwijder elk spoor van 
vocht met een droge doek.

Bewaren
 Bewaar de machine nooit op een plaats waar de 

dampen in aanraking kunnen komen met een vonk of 
een vlam wanneer er benzine in de tank aanwezig is.

 Laat de motor afkoelen voordat u de machine opbergt.
 Bewaar de machine op een droge, hoge en afsluitbare 

plaats om misbruik en beschadiging te voorkomen. 
Bewaar de machine buiten bereik van kinderen.

LANGDURIG OPBERGEN
Neem de volgende aanwijzingen acht wanneer u de machine 
gedurende lange tijd opbergt. 

1. Giet de tank helemaal leeg in een brandstoftank. Gebruik 
geen brandstof die langer dan 30 dagen is bewaard.

2. Start de motor en laat deze lopen tot de motor afslaat. 
Daardoor wordt gewaarborgd dat alle brandstof uit de 
carburateur wordt verwijderd.

3. Laat de motor afkoelen. Verwijder de bougie en giet 
15 ml 4-taktmotorolie van hoge kwaliteit in de cilinder. 
Trek langzaam aan het starterkoord om de olie te 
verdelen. Draai de bougie weer in.

Opmerking: Draai de bougie uit en verwijder alle olie uit de 
cilinder voordat u de motortrimmer opnieuw gebruikt.

4. Olie verversen. Voer oude olie volgens de geldende 
voorschriften af.

5. Reinig de machine goed en controleer of alle onderdelen 
onbeschadigd en goed vastgedraaid zijn. Herstel of 
vervang beschadigde onderdelen. Draai schroeven, 
moeren of bouten indien nodig vast. De machine is dan 
gereed om te worden opgeborgen.

6. Bewaar de machine op een droge, hoge en afsluitbare 
plaats om misbruik en beschadiging te voorkomen. 
Bewaar de machine buiten bereik van kinderen.

Garantie

In uw land gelden de garantievoorwaarden van onze verkoopmaatschappij of importeur. Storingen aan het apparaat verhelpen 
wij kosteloos in het kader van de garantie, inden een materiaal- of fabricagefout hiervan de oorzaak is. Neem bij garantiekwesties 
contact op met uw everancier of de vestiging bij u in de buurt.
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Neem bij vragen contact op met uw erkende leverancier.
Alle informatie, afbeeldingen en specificaties in deze gebruiksaanwijzing berusten op de laatste productinformatie op het tijdstip 
van het in druk bezorgen. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen op elk moment zonder aankondiging vooraf uit te 
voeren. 

MOTOR START NIET

OORZAAK OPLOSSING

Ontstekingsschakelaar staat op UIT Zet de schakelaar op AAN

Benzinetank leeg Vul de benzinetank

Primer onvoldoende omlaaggedrukt Druk de primer 10 keer langzaam en volledig omlaag

Motor verzopen Start met chokehendel in bedrijfspositie

Oude brandstof Vul de tank met verse brandstof

Vuile bougie Vervang of reinig de bougie

MOTOR LOOPT ONBELAST NIET GELIJKMATIG

OORZAAK OPLOSSING

Luchtfilter verstopt Reinig of vervang het luchtfilter

Oude brandstof Vul de tank met verse brandstof

Carburateur verkeerd ingesteld Laat de carburateur instellen door personeel van de 
klantenservice

MOTOR KOMT NIET OP TOEREN

OORZAAK OPLOSSING

Oude brandstof Vul de tank met verse brandstof

Carburateur verkeerd ingesteld Laat de carburateur instellen door personeel van de 
klantenservice

MOTOR LEVERT ONVOLDOENDE VERMOGEN OF SLAAT TIJDENS HET MAAIEN AF

OORZAAK OPLOSSING

Snijkop met gras omwikkeld Stop de motor en reinig de snijkop

Vuil luchtfilter Reinig of vervang het luchtfilter

Oude brandstof Vul de tank met verse brandstof

Carburateur verkeerd ingesteld Laat de carburateur instellen door personeel van de 
klantenservice

SNIJKOP GEEFT DRAAD NIET VRIJ

OORZAAK OPLOSSING

Snijkop met gras omwikkeld Stop de motor en reinig de snijkop

Geen draad in snijkop Wikkel een nieuwe draad op

Spoel klemt Vervang de spoel

Snijkop vuil Reinig binnen- en buitenspoel

Draad gesmolten Demonteren, gesmolten deel verwijderen en draad 
opnieuw opwikkelen

Draad bij vullen gedraaid Demonteren en draad opnieuw opwikkelen

Onvoldoende draad toegevoerd Tip de aantipknop aan en trek de draad uit tot er 10 cm 
draad uit de snijkop steekt.




