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Gegevens op het 
typeplaatje
Deze gegevens zijn belangrijk om 
vast te stellen welk type zitmaaier u 
hebt bij hetbestellen van 
vervanging-sonderdelen en voor 
de klanten-service. U vindt het 
typeplaatje  
in de buurt van de motor.  
Vul alle gegevens van het 
typeplaatje in het onderstaande 
vakje in.

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

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

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

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

– voor het maaien van gazons 
in particuliere tuinen.

Elk ander gebruik is geen gebruik 
volgens de voorschriften. 
Het gebruik anders dan volgens 
de voorschriften heeft het vervallen 
van de garantie en afwijzing van 
elke verantwoordelijkheid van de 
zijde van de fabrikant tot gevolg. 
De gebruiker is aansprakelijk voor 
alle schade van derden en van hun 
eigendom.
Bij eigenmachtige veranderingen 
van de machine bestaat geen 
aansprakelijkheid van de fabrikant 
voor daaruit voortkomende 
schade.
Neem de veiligheids- en 
bedieningsvoorschriften 
in acht
Lees als gebruiker van deze 
machine de gebruiksaanwijzing 
voor het eerste gebruik zorgvuldig 
door.  Handel volgens de 
voorschriften en bewaar de 
gebruiksaanwijzing voor later 
gebruik. Geef kinderen of andere 
personen die deze gebruiks-
aanwijzing niet kennen nooit 
toestemming om deze machine te 
gebruiken.
Geef de gebruiksaanwijzing met de 
machine mee aan een nieuwe 
eigenaar.
Algemene veiligheids-
voorschriften
In dit hoofdstuk vindt u algemene 
veiligheidsvoorschriften. 
Waarschuwingen die betrekking 
hebben op bepaalde onderdelen 
van de machine, op functies of op 
handelingen, vindt u op de 
desbetreffende plaats in deze 
gebruiksaanwijzing.

Voordat u de machine 
in gebruik neemt
Bij vermoeidheid en ziekte mag het 
apparaat niet worden gebruikt.
Personen die deze machine 
gebruiken, mogen niet onder 
invloed zijn van alcohol, drugs of 
medicijnen.
Personen jonger dan 16 jaar 
mogen het apparaat niet bedienen 
en mogen geen overige 
werkzaamheden zoals 
onderhouds-, reinigings- of 
instelwerkzaamheden aan het 
apparaat uitvoeren.
Deze machine is niet bestemd om 
te worden gebruikt door personen 
(inclusief kinderen) met beperkt 
fysieke, sensorische of geestelijke 
vermogens, met gebrekkige 
ervaring en/of gebrekkige kennis, 
tenzij onder toezicht van een voor 
hun veiligheid verantwoordelijke 
persoon of voorzien van 
aanwijzingen van deze persoon ten 
aanzien van het gebruik van de 
machine.
Er dient op te worden toegezien dat 
kinderen niet met deze machine 
spelen.
Maak uzelf voor het begin van de 
werkzaamheden vertrouwd met 
alle voorzieningen en bedienings-
elementen en hun functies.
Gebruik buitenshuis alleen 
aansluit-kabels die voor gebruik 
buitenshuis zijn goedgekeurd en 
als zodanig zijn gekenmerkt, 
bijvoorbeeld 
H07RN - F 3 x 1,5 mm² 

(max. 50 m).
Verbindingsdelen van 
aansluitkabels moeten tegen 
spatwater beschermd en van 
rubber vervaardigd of met rubber 
bekleed zijn.
Controleer vóór elk gebruik of de 
aansluitkabels beschadigd, 
versleten of in de war zijn.
Schakel daarvoor de machine uit 
en trek de stekker uit het 
stopcontact. Gebruik alleen 
aansluitkabels die helemaal in orde 
zijn.
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Controleer voor gebruik,
– of de grasvanger werkt en de 

uitwerpklep goed sluit. Vervang 
versleten of ontbrekende delen 
onmiddellijk.

– of maaigereedschappen, 
bevestigingsbouten en de hele 
maai-eenheid versleten of 
beschadigd zijn. Laat versleten 
of beschadigde onderdelen door 
een gespecialiseerd bedrijf altijd 
alleen per set vervangen om 
onbalans uit te sluiten.

– of de kabel tussen motor en 
schakelaar-/stekkercombinatie 
beschadigd is. Laat een 
beschadigde kabel onmiddellijk 
door een gespecialiseerd bedrijf 
vervangen.

Vervangingsonderdelen en 
toebehoren moeten voldoen aan de 
door de fabrikant vastgelegde eisen. 
Gebruik daarom alleen originele 
vervangingsonderdelen en origineel 
toebehoren of de door de fabrikant 
toegelaten vervangingsonderdelen 
en toebehoren.
Laat reparaties uitsluitend uitvoeren 
door een gespecialiseerd bedrijf.
Tijdens de 
werkzaamheden met de 
machine
Tijdens werkzaamheden met of 
aan de machine moet u passende 
werkkleding dragen, zoals:
– stevige schoenen,
– lange broek,
– nauw sluitende kleding,
– veiligheidsbril.
Gebruik de machine alleen in de 
door de fabrikant voorgeschreven 
en geleverde technische toestand.
Altijd voor 
werkzaamheden aan deze 
machine
Ter bescherming tegen letsel altijd 
vóór werkzaamheden aan deze 
machine (bijv. onderhouds- en 
instelwerkzaamheden)
– de motor uitschakelen,
– wachten tot alle bewegende 

delen volledig tot stilstand 
gekomen zijn,

– de stekker uit het stopcontact 
trekken,

– motor laten afkoelen  
(ca. 30 minuten).

Na gebruik van de 
machine
Altijd voordat u de machine verlaat 
de stekker uit het stopcontact 
trekken.
Veiligheidsvoorzieningen
Afbeelding 1

! Gevaar
Gebruik nooit een machine met 
beschadigde veiligheidsvoor-
zieningen of zonder dat deze zijn 
gemonteerd.
Veiligheidsbeugel (1)
De veiligheidsbeugel dient voor uw 
veiligheid om motor en messen in 
een noodgeval te stoppen. 
Er mag niet worden geprobeerd om 
deze functie uit te schakelen.
Uitwerpklep (2) of 
botsbeveiliging (3)
De uitwerpklep of botsbeveiliging 
beschermt u tegen verwondingen 
door het maaimechanisme en naar 
buiten geslingerde voorwerpen.  
De machine mag alleen worden 
gebruikt met de uitwerpklep of 
botsbeveiliging.
Symbolen op de machine
Op de machine vindt u diverse 
stickers met symbolen. 
Deze symbolen hebben de 
volgende betekenis:

Let op! Lees voor de 
ingebruikneming de 
gebruiksaanwijzing. 

Houd derden uit de 
buurt van het 
gevaarlijke gebied.

Aansluitkabel uit de 
buurt van snijgereed-
schappen houden.

Handen of voeten 
nooit in de buurt van 
ronddraaiende delen 
houden.
Voor werkzaamhe-
den aan de snijge-
reed-schappen de 
stekker uit het stop-
contact trekken. 
Houd vingers en voe-
ten uit de buurt van 
de maaigereed-
schappen. Schakel 
de machine uit en trek 
de stekker uit het 
stop-contact voordat 
u de machine instelt 
of schoonmaakt en 
voordat u controleert 
of de aansluitkabel 
naar binnen getrok-
ken of beschadigd is. 
Houd de aansluitka-
bel uit de buurt van de 
gereedschappen.

Zorg ervoor dat de symbolen op de 
machine altijd goed leesbaar zijn.
Vervang beschadigde of niet meer 
leesbare symbolen.
Symbolen in de 
gebruiksaanwijzing
In deze gebruiksaanwijzing worden 
symbolen gebruikt die op gevaren 
of op belangrijke aanwijzingen 
wijzen. Deze symbolen hebben de 
volgende betekenis:

! Gevaar
U wordt gewezen op gevaren die 
samenhangen met de beschreven 
handeling. Er bestaat 
verwondings-gevaar voor 
personen.  

Let op
U wordt gewezen op gevaren die 
samenhangen met de beschreven 
handeling en waarbij schade aan 
de machine kan ontstaan.

Aanwijzing
Geeft belangrijke informatie en 
gebruikstips aan.
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Afvoeren
Verpakkingsresten, oude 
apparaten, enz. moeten volgens de 
geldende voorschriften worden 
afgevoerd.

Oude elektrische 
apparaten kunnen 
worden gerecycled en 
horen daarom niet bij het 
huisvuil.

Wij verzoeken u daarom, ons te 
ondersteunen door uw actieve 
bijdrage aan een zuinig verbruik 
van grondstoffen en aan de 
bescherming van het milieu, en 
deze machine bij een daartoe 
aangewezen inzamelplaats af te 
geven.

De machine monteren
Op het bijgevoegd blade tonen wij 
u in de vorm van afbeeldingen, hoe 
u uw machine in enkele stappen 
monteert en gereed voor gebruik 
maakt.

Bediening
! Gevaar

Stroomschok
– Gebruik aan uw netstopcontact 

een aardlekschakelaar (met 
maximaal 30mA 
inschakelstroom).

– Als u tijdens het maaien de kabel 
doorsnijdt, bestaat er levens- of 
verwondingsgevaar. Verwijder u 
langzaam met kleine stappen uit 
de buurt van de machine. Trek de 
stekker uit het stopcontact. Zorg 
ervoor dat tijdens het maaien de 
aansluitkabel nooit terechtkomt in 
de buurt van de plaats waar wordt 
gesneden.

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 bij het 
veranderen van rijrichting en let er 
altijd op dat u stevig staat, vooral 
op hellingen.

– 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 vermin-
derde 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.

– Het werkbereik van de bediener 
bevindt zich tijdens gebruik achter 
de stuurstang. 

– Houd nooit uw handen of  voeten 
onder draaiende delen.

– Stop de motor als de machine 
gekanteld moet worden en voor 
het vervoeren over andere 
oppervlakken dan gras.

– Til of draag nooit een machine 
met lopende motor. Eerst de 
stekker uit het stopcontact 
trekken.

– Zet de motor af en trek de 
netstekker uit het stopcontact als 
u blokkeringen wilt opheffen of 
verstoppingen in het uitwerp-
kanaal wilt verhelpen, of voordat u 
de gazonmaaier controleert, 
schoonmaakt, vervoert, instelt of 
werkzaamheden aan de machine 
uitvoert.

– Bij het verwijderen van de gras-
vanger 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. Daarvoor de machine 
uitschakelen.

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

– Gebruik de machine niet bij 
slechte weersomstandigheden of 
bij kans op regen of onweer.

– Als een voorwerp (bijv. een steen) 
door het mes wordt geraakt of als 
de machine ongewoon begint te 
trillen: motor onmiddellijk uitzetten 
en stekker uit het stopcontact 
trekken. Onderzoek de machine 
op beschadiging.  
Machine vóór verder gebruik door 
een gespecialiseerde werkplaats 
op schade laten onderzoeken.

– Ga bij een sikkelmaaier nooit voor 
de grasuitwerpopening staan.

– Altijd voordat u de machine 
verlaat de stekker uit het 
stopcontact trekken.

Struikelen
– Bij het keren van de machine kunt 

u over de aansluitkabel struikelen 
en gewond raken. Geleid de kabel 
altijd zo, dat deze nooit terecht 
kan komen op de plaats waar u 
loopt en maait.

– Gebruik de machine alleen 
stapvoets.
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Let op
Schade aan de machine
– Stenen, rondslingerende takken 

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

– Gebruik de machine uitsluitend 
als deze geheel in orde is. 
Controleer de machine optisch 
voor ieder gebruik. Controleer in 
het bijzonder veiligheidsvoor-
zieningen, elektrische bedienings-
elementen, stroomvoerende 
kabels en schroefverbindingen op 
bescha-digingen en stevig 
vastzitten. Vervang beschadigde 
delen voor het gebruik.

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

Positieaanduidingen
Bij positieaanduidingen op de 
machine (b.v. Links, Rechts) gaan 
wij altijd uit van de werkrichting van 
de machine gezien vanaf de 
stuurstang.
1. Grasvanger bevestigen
Afbeelding 2
 Uitwerpklep optillen en de 

grasvanger bevestigen.
2. Maaihoogte instellen

Let op
Maaihoogte bij oneffen terrein 
zodanig kiezen dat het maaimes 
nooit met de bodem in aanraking 
komt. 
Afbeelding 3
Stel de maaihoogte van het gras 
naar wens in.
Instelmogelijkheid (afhankelijk van 
het model) van ca. 3 tot maximaal 
9 cm.

Aanwijzing
Stel bij machines met 
wielverstelling alle wielen op 
dezelfde hoogte in.

Model A:
 Wielen losschroeven en op 

de juiste hoogte brengen.
Model B:
 Trek aan de stip en laat deze in 

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

hoogteverstelling vooruit of 
achteruit en laat deze in de 
gewenste stand vastklikken

Model D:
 Vergrendeling bedienen en 

tegelijkertijd door trekken aan of 
drukken tegen de vasthoudgreep 
of hendel de gewenste hoogte 
instellen. Bij het loslaten van de 
vergrendeling klikt de gekozen 
instelling vast.

Model E:
 Wiel naar voren trekken en in de 

gewenste stand vastklikken.
3. Aansluitkabel
Afbeelding 4
 Aansluitkabel aan de trekont-

lasting bevestigen.
 Aansluitkabel eerst in de 

schakelaar-/stekkercombinatie 
op de machine en vervolgens in 
een stopcontact van 
230 V-steken.

4. Motor starten
! Gevaar

Houd handen en voeten uit de 
buurt van het maaimechanisme.

Let op
– Kan de machine niet bij het starten.
– Bij een poging om de machine in 

hoog gras te starten, kan de motor 
oververhit raken en beschadigd 
worden.

Afbeelding 5
 Plaats de machine op een egaal 

oppervlak met bij voorkeur kort 
of weinig gras. 

 Achter de machine staand de 
blokkeerknop indrukken en 
vasthouden.

 Veiligheidsbeugel aantrekken en 
vasthouden, vergrendelingsknop 
loslaten.

De motor en het snijgereedschap 
lopen. U kunt met de werkzaam-
heden beginnen.

5. Wielaandrijving in- en 
uitschakelen

(alleen bij machines met 
aangedreven wielen)
Afbeelding 9
Wielaandrijving inschakelen 

:
 Trek aan de hendel en houd 

deze vast.
Wielaandrijving uitschakelen 

:
 Laat de hendel los.
6. Motor stoppen
 Laat de veiligheidsbeugel los.

De motor en de messen stoppen 
na korte tijd.

7. Grasvanger 
verwijderen en 
leegmaken

Afbeelding 2
Als er maaigoed op de grond blijft 
liggen of de vulpeilindicatie 
(optioneel, afbeelding 10) aangeeft 
dat de mand vol is:
 Laat de veiligheidsbeugel los en 

wacht tot de motor stilstaat.
 Uitwerpklep optillen en de 

grasvanger verwijderen.
 Grasvanger leegmaken.
8. Werken zonder 

grasvanger
Indien u de grasvanger verwijdert, 
klapt de uitwerpklep naar beneden. 
Bij werkzaamheden zonder 
grasvanger wordt het maaigoed 
rechtstreeks naar beneden 
uitgeworpen.
9. Ombouwen voor 

mulchen
(alleen voor machines met 
mulchtoebehoren/optioneel).
Machines met achterwaartse 
uitworp:
Afbeelding 7A
 Til de uitwerpklep omhoog.
 Grasvanger verwijderen.
 Zet de mulchspie in (afhankelijk 

van het model).
 Laat de uitwerpklep omlaag.

feil
Notiz
Marked festgelegt von feil
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Aanwijzing
Modellen met geïntegreerde 
mulchfunctie hebben geen aparte 
mulchspie nodig. Deze functie 
wordt overgenomen door een 
speciaal gevormde achterklep 
(afbeelding 7B).
Machines met zijwaartse 
uitworp:
 Verwijder de zijwaartse uitworp. 

De botsbescherming/mulch-
sluiting sluit automatisch 
(afbeelding 8A).

10. Machines ombouwen 
voor zijwaartse uitworp

(afhankelijk van uitvoering)
 Indien aanwezig: 

Grasvanger verwijderen en klep 
van achterwaartse uitworp 
omlaag zetten.

 Botsbescherming/mulchsluiting 
omhoog zetten en zijwaartse 
uitworp monteren (afbeelding 
8B).

11. Na beëindiging van 
de werkzaamheden

 Grasvanger leegmaken.
 Netstekker uit het stopcontact 

en uit de machine trekken.
 Laat de motor afkoelen  

(ca. 30 minuten) voordat u de 
machine reinigt, onderhoudt, 
wegzet of voor langere tijd 
opbergt.

Tips voor het verzorgen 
van het gazon
Maaien
Gazon bestaat uit verschillende 
soorten gras. Als u vaak maait, 
bevordert dit de groei van gras met 
stevige wortels. Als u zelden maait, 
ontwikkelen zich lange grassoorten 
en ander onkruid (zoals klaver en 
madeliefjes).
De normale hoogte van een gazon 
bedraagt 4 tot 5 cm. Maai slechts 
een derde van de totale hoogte. 
Dus bij 7–8 cm op normale hoogte 
maaien. Het gazon niet korter 
maaien dan 4 cm omdat het anders 
bij droog weer beschadigd raakt.

Lang gras (bijvoorbeeld na de 
vakantie) in verschillende beurten 
tot normale lengte maaien.
Bij het maaien de maaibanen altijd 
iets laten overlappen.
Mulchen (met toebehoren)
Het gras wordt bij het maaien in 
kleine stukjes van ca. 1 cm 
gesneden en blijft liggen. Het 
gazon krijgt zo de beschikking over 
veel voedingsstoffen. Voor een 
optimaal resultaat moet het gazon 
altijd kort worden gehouden. Zie 
ook het gedeelte „Maaien”.
Neem de volgende aanwijzingen in 
acht bij het mulchen:
– Maai geen nat gras.  
– Maai nooit meer dan 2 cm van de 

totale lengte van het gras.
– Rijd langzaam.
– Reinig het maaimechanisme 

regelmatig.

Transporteren
! Gevaar

Vóór het vervoer op of in een 
voertuig: motor uitschakelen en 
aansluitkabel verwijderen. Motor 
laten afkoelen (ca. 30 minuten).
Zorg ervoor dat de machine bij 
transport op of in een voertuig niet 
kan gaan schuiven.
Vóór het omhoog bewegen of 
dragen van de machine de stekker 
uit het stopcontact trekken.  
Om de machine over oppervlakken 
zoals voetpaden of tuinopritten te 
bewegen eerst de motor stoppen.

Let op
De kabel tussen de motor en 
schakelaar-/stekkercombinatie niet 
vastklemmen of knikken.
Afbeelding 6
 Door de stuurstang samen te 

klappen, kunt u de machine 
makkelijker opbergen. 

Reiniging/Onderhoud
! Gevaar

Ter voorkoming van verwondingen, 
voor alle werkzaamheden aan de 
machine
– de motor uitschakelen,
– wachten tot alle bewegende delen 

volledig tot stilstand gekomen zijn,
– de stekker uit het stopcontact 

trekken,
– motor laten afkoelen  

(ca. 30  minuten).

Onderhoud
! Gevaar

Laat ter bescherming tegen verwon-
dingen door het maaimechanisme 
alle werkzaamheden zoals het 
vervangen of slijpen van het 
maaimes alleen uitvoeren door een 
gespecialiseerd reparatiebedrijf 
(speciaal gereedschap vereist).
Voor elk gebruik
 Aansluitkabel controleren.
 Schroefverbindingen op stevig 

vastzitten controleren.
 Veiligheidsvoorzieningen 

controleren.
 Machine controleren, zie het 

gedeelte "Vóór werkzaamheden 
met de machine".

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

wielaandrijving uitgeschakeld is, 
mag de machine niet vooruit 
bewegen.

– Als de motor draait en de 
wielaandrijving ingeschakeld is, 
moet de machine vooruit rijden.

 Stel indien nodig het ingrijppunt 
met het kartelwiel of de stelmoer 
op de wielaandrijvingshendel of 
de bowdenkabel in.

Eenmaal per seizoen
 Smeer scharnierpunten en 

draaiveer bij de uitwerpklep.
 Laat de machine aan het einde 

van het seizoen nazien en 
onderhouden door een 
onderhoudsbedrijf.
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Reinigen
Let op

– De machine niet met water 
afspuiten. Anders kunnen 
elektrische delen beschadigd 
raken.

– Reinig de machine na elk gebruik.  
Een niet-gereinigde machine 
veroorzaakt materiaalschade en 
functiestoringen.

Grasvanger reinigen
Het eenvoudigst is de reiniging 
meteen na het maaien.
 De grasvanger verwijderen en 

leegmaken.
 De grasvanger kan worden 

gereinigd met een krachtige 
waterstraal uit de tuinslang.

 De grasvanger voor het volgende 
gebruik grondig laten drogen.

Gazonmaaier reinigen
! Gevaar

Werkzaamheden aan de messen 
kunnen verwondingen 
veroorzaken. Draag ter 
bescherming werkhandschoenen.

Reinig de machine indien mogelijk 
altijd meteen na het maaien.
 De machine opzij kantelen,
 reinig de maairuimte en de 

uitwerpklep met een borstel, 
handveger of lap,

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

Opbergen
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 altijd tegen 
roest als u de machine langdurig 
opbergt, bijvoorbeeld in de winter.
Na het seizoen of indien de 
machine langer dan een maand 
niet wordt gebruikt,
 machine en grasvanger reinigen.
 Alle metalen onderdelen ter 

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

Garantie
In elk land gelden de garantie-
bepalingen die door onze maat-
schappij of importeur worden uit-
gegeven. Storingen aan uw appa-
raat verhelpen wij kosteloos in het 
kader van de garantie, indien een 
materiaal- of produktiefout hiervan 
de oorzaak is.  
Neem voor een reparatie binnen 
de garantietermijn contact op met 
uw leverancier of de dichtstbijzijnde 
vestiging.

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

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Motor start niet. Aansluitkabel niet aangesloten of 
defect.

Kabel controleren en aansluiten, 
indien nodig vervangen of door een 
vakman laten repareren.

Zekering van stroomkring 
overbelast.

Zekering inschakelen, een sterkere 
zekering gebruiken of een sterkere 
zekering door een vakman laten 
installeren.

Schakelaar-/stekkercombinatie 
defect.

Door een gespecialiseerd bedrijf 
laten repareren.

Motor bromt, maar loopt niet. Maaier staat in hoog gras. Zet de maaier op een oppervlak met 
laag gras.

Mes geblokkeerd. Stekker uit het stopcontact trekken 
en blokkering ongedaan maken.
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Motor slaat plotseling af. Stekker is losgeraakt. Kabel controleren, controleren of de 
kabel in de trekontlasting is 
bevestigd en de stekker weer in de 
aansluiting steken.

Overlastbeveiliging is 
uitgeschakeld (afhankelijk van 
model).

Netstekker uit stopcontact trekken. 
Verstopping uit uitwerpopening 
verwijderen. Ca. 30 minuten 
wachten. Machine weer 
inschakelen.

Ongewone geluiden (gerammel, 
geratel, geklepper).

Schroeven, moeren of andere 
bevestigingsonderdelen zijn 
losgeraakt.

Onderdelen vastzetten, als de 
geluiden blijven: gespecialiseerd 
bedrijf opzoeken.

Sterke trillingen. Beschadigde messenas of defect 
snijmes.

Machine onmiddellijk uitschakelen.
Defecte onderdelen door gespeciali-
seerd bedrijf laten vervangen.

Wielaandrijving werkt niet. V-riem of transmissie defect. Laat beschadigde delen door een 
reparatiebedrijf vervangen.

Onregelmatig maaien of 
toerental neemt af.

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

Gras blijft liggen of grasbak raakt 
niet vol.

Gras te vochtig. Laat het gazon drogen.

Uitwerpopening verstopt. Stekker uit stopcontact trekken. 
Verstopping verwijderen.

Mes bot. Laat het mes door een 
reparatiebedrijf vervangen of slijpen.

Grasvanger vol. Maaier uitschakelen. Grasvanger 
leeg maken.

Grasvanger vuil. Maaier uitschakelen. 
Ventilatieopeningen in grasvanger 
leeg maken.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing




