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da LÆR MASKINEN AT KENDE
nl LEER HET APPARAAT KENNEN
fi OPI TUNTEMAAN KONEESI
no LÆR MASKINEN Å KJENNE
sv LÄR KÄNNA DIN MASKIN
el ÃÍÙÑÉÓÔÅ ÔÏ ÌÇ×ÁÍÇÌÁ ÓÁÓ

Typ 1
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Beskrivelse af komponenterne

* Alt efter model

Beschrijving van de onderdelen

* Afhankelijk van uitvoering

Koneen osati

* Mallin mukaan

Beskrivelse av delene

* Alt ette utførelse

Beskrivning

* Beroende på utförande

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí

* ÁíÜëïãá ìå ôï ìïíôÝëï

1. Udstødning 11. Afdækning til
2. Startergreb skæretilbehør
3. Tankdæksel 12. Skæretrådsklinge
4. Indsugningspumpe/ 13. Skaftkobling

primer * 14. Stang med greb
5. Afdækning til luftfilter 15. Gashåndtag
6. Chokerhåndtag * 16. Tændingskontakt
7. Tændrør 17. Gearhåndtag
8. Skaft 18. Holder til skulderrem
9. Trådspole
10. Skæreklinge 

med afdækning *

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

1. Äänenvaimennin 10. Leikkuuterä ja suojus *
2. Käynnistyskahva 11. Siimapään suojus
3. Polttoainesäiliön korkki 12. Siiman katkaisuterä
4. Primer-pumppu * 13. Varren kiinnitys
5. Ilmanpuhdistimen kansi 14. Käsikahva
6. Rikastinvipu * 15. Kaasuvipu
7. Sytytystulppa 16. Virtakatkaisin
8. Varsi 17. Varren kahvaosa
9. Siimapää 18. Kantohihnan ripustin

1. Eksos 10. Skjærekniv med påsats *
2. Starterhåndtak 11. Deksel på skjærepåsats
3. Tanklokk 12. Kniv på trådskjærer
4. Oppsugingspumpe/ 13. Stangkopling

primer * 14. Holdestang
5. Deksel på luftfilter 15. Gasspak
6. Chokespak * 16. Tennpluggkontakt
7. Tennplugg 17. Stanghåndtak
8. Skaft 18. Holder for skulderrem
9. Trådspole

1. Avgasrör 10. Kniv med skydd *
2. Starthandtag 11. Skärhuvudsskydd
3. Tanklock 12. Trådkniv
4. Insugningspump/ 13. Skaftkoppling

Flödare * 14. Handtag
5. Luftfilterskydd 15. Gasspak
6. Choke * 16. Tändningsbrytare
7. Tändstift 17. Skafthandtag
8. Skaft 18. Axelremhållare
9. Trådspole

1. ÅîÜôìéóç 10 Ëåðßäá êïðÞò 
2. ËáâÞ ìßæáò ìå êÜëõììá *
3. ÊáðÜêé ñåæåñâïõÜñ 11 ÊÜëõììá åðéèÝìáôïò
4. Áíôëßá áíáññüöçóçò/ êïðÞò

ÄéáóêïñðéóôÞñáò 12. Ëåðßäá êïðÞò ðåôïíéÜò
5. ÊÜëõììá ôïõ ößëôñïõ 13. Æåýîç óôåëÝ÷ïõò

áÝñá 14. ÑÜâäïò-ËáâÞ
6. Mï÷ëüò Choke * 15. ÓêáíäÜëç ãêáæéïý
7. Ìðïõæß 16. Äéáêüðôçò áíÜöëåîçò
8. ÓôÝëå÷ïò 17. ËáâÞ óôåëÝ÷ïõò
9. Êáñïýëé ðåôïíéÜò 18. ÓõãêñÜôçóç 

ëïõñß þìïõ
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 1–4

Beschrijving van de onderdelen – afb. 1–4

Koneen osat – kuvat 1–4

Beskrivelse av delene – fig. 1–4

Beskrivning – bild 1–4

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 1–4

1

a)

b)
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6

5

1

3

4

2 a) b)

3

1. Styr 5. Nederste spændstykke
2. Skrue 6. Møtrik
3. Øverste spændstykke 7. Snaplukning
4. Midterste spændstykke

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

1. Käsikahva 5. Alakiinnike
2. Ruuvi 6. Mutteri
3. Yläkiinnike 7. Pikalukko
4. Välikiinnike

1. Holdestang 5. Nedre klemme
2. Skrue 6. Mutter
3. Øvre klemme 7. Hurtiglås
4. Klemme på midten

1. Handtag 5. Undre klämma
2. Skruv 6. Mutter
3. Övre klämma 7. Snabblås
4. Mellanklämma

1. ÊïíôÜñé ëáâÞò 5. ÊÜôù êëÝìá
2. Âßäá 6. ÐáîéìÜäé
3. ÐÜíù êëÝìá 7. Ôá÷õêëåßèñï
4. Ìåóáßá êëÝìá

4
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Alt efter model –
Beskrivelse af komponenterne – Fig. 7–9

Afhankelijk van de uitvoering
Beschrijving van de onderdelen – afb. 7–9

Mallista riippuen – Koneen osat – kuvat 7–9

Alt etter utførelse – beskrivelse av delene – fig. 7–9

Beroende på utförande – Beskrivning – bild 7–9

ÁíÜëïãá ìå ôçí ðáñáëëáãÞ –
ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 7–9

 3

 4

 1  2

7

 7 2 6

 1
 5

8

 3

9

1. Skaftkobling 5. Primært hul
2. Udløserknap 6. Øverste akselrør
3. Skruegreb 7. Nederste akselrør
4. Styreslids

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

1. Varren kiinnitys 5. Pääreikä
2. Avauspainike 6. Yläputki
3. Kiristinnuppi 7. Alaputki
4. Ohjainura

1. Stangkopling 5. Hovedhullet
2. Utløsningsknapp 6. Øvre akslingsrør
3. Skruhåndtak 7. Nedre akslingsrør
4. Føringsnot

1. Skaftkoppling 5. Spärrhål
2. Spärrknapp 6. Övre axelrör
3. Ratt 7. Undre axelrör
4. Spår

1. Æåýîç óôåëÝ÷ïõò 5. Êýñéá ïðÞ
2. Êïõìðß 6. ÅðÜíù êõìáôïåéäÞò

åíåñãïðïßçóçò óùëÞíáò
3. ÂéäùôÞ ëáâÞ 7. ÊÜôù êõìáôïåéäÞò
4. ÁõëÜêé ïäÞãçóçò óùëÞíáò
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 10–13

Beschrijving van de onderdelen – afb. 10–13

Koneen osat – kuvat 10–13

Beskrivelse av delene – fig. 10–13

Beskrivning – bild 10 – 13

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 10–13

1. Skæretilbehør- 5. Drivaksel
beskyttelsesskærm 6. Drivakselhus

2. Skruer 7. Låsestangskærv
3. Fastgørelse af 8. Akselbøsningshul

beskyttelsesskærm 9. Skæretilbehør
4. Låsestang drivaksel 10. Knivholder

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

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

1. Siimapään suojalevy 6. Kulmavaihde
2. Ruuvit 7. Lukitustangon aukko
3. Suojalevyn kiinnitys 8. Teräakselin lukituskolo
4. Lukitustanko 9. Leikkuupää
5. Teräakseli 10. Teränpidin

 3

 1
 2

10

 4

 7

 8

 6  5
11

1. Beskyttelsesplate 6. Kassen på drivakslingen
for knivpåsats 7. Not for sikringsstang

2. Skruer 8. Hull for akslingshylse
3. Feste for beskyttelsen 9. Knivpåsats
4. Sikringsstand 10. Klingeholder
5. Drivaksling

1. Skydd 6. Drivaxelhus
2. Skruvar 7. Låsstångsöppning
3. Skyddsfäste 8. Axelbussningöppning
4. Låsstång 9. Trimmerhuvud
5. Drivaxel 10. Knivhållare

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 ëåðßäáò

12

 4

10

 9

13
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 14–16

Beschrijving van de onderdelen – afb. 14–16

Koneen osat – kuvat 14–16

Beskrivelse av delene – fig. 14–16

Beskrivning – bild 14–16

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 14–16

 3

 4

 5

 2
 1

14

15

16

1. Møtrik 4. Låsestang
2. Knivholder 5. Drivakselhus
3. Kniv

1. Moer 4. Borgstang
2. Mesborgring 5. Behuizing aandrijfas
3. Snijmes

1. Mutteri 4. Lukitustanko
2. Teränpidin 5. Kulmavaihde
3. Leikkuuterä

1. Mutter 4. Sikringsstang
2. Klingeholder 5. Kasse for drivaksling
3. Skjæreklinge

1. Mutter 4. Låsstång
2. Knivhållare 5. Drivaxelhus
3. Kniv

1. ÐáîéìÜäé 4. ÑÜâäïò áóöÜëéóçò
2. ÓõãêñÜôçóç ëåðßäáò 5. Ðåñßâëçìá Üîïíá
3. Ëåðßäá êïðÞò êßíçóçò
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 17–19

* Alt efter model
Beschrijving van de onderdelen – afb. 17–19

* Afhankelijk van uitvoering

Koneen osat – kuvat 17–19

* Mallin mukaan

Beskrivelse av delene – Fig. 17–19

* Alt ette utførelse

Beskrivning – bild 17–19

* Beroende på utförande

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 17–19

* ÁíÜëïãá ìå ôï ìïíôÝëï1. Gashåndtag 6. Driftsposition (3) *
2. Gashåndtagspærre * 7. Chokerhåndtag *
3. Afbryder 8. Spædepumpe/primer
4. Fuld chokerposition (1) * 9. Startsnor
5. Halv choker

midterposition (2) *

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

tussenpositie (2) *

A
 1

 2
 3

B

17

7
8

64 5

18

19

1. Kaasuvipu 6. Rikastin pois päältä (3) *
2. Kaasuvivun lukitsin * 7. Rikastinvipu *
3. Virtakatkaisin 8. Primer-pumppu
4. Rikastin päällä (1) * 9. Käynnistysnaru
5. Rikastin puolittain päällä (2) *

1. Gasspak 6. Driftsposisjon (3) *
2. Gasspakensperre * 7. Chokespak *
3. Tennbryter 8. Innsugingspumpe/primer
4. Hel chokeposisjon (1) * 9. Startersnor
5. Halv chokeposisjon/

mellomposisjon (2) *

1. Gasspak 6. Driftläge (3) *
2. Gasspaksspärr * 7. Choke *
3. Start- och stoppknapp 8. Insugningspump/Flödare
4. Full choke (1) * 9. Startsnöre
5. Halv choke (2) *

1. ÓêáíäÜëç ãêáæéïý 6. ÈÝóç ëåéôïõñãßáò (3) *
2. ÁóöÜëéóç óêáíäÜëçò 7. Ìï÷ëüò Choke *

ãêáæéïý * 8. Áíôëßá áíáññüöçóçò/
3. Äéáêüðôçò áíÜöëåîçò ÄéáóêïñðéóôÞñáò
4. ÐëÞñçò èÝóç Choke (1) * 9. Óêïéíß ìßæáò
5. Ìéóü Choke

ÅíäéÜìåóç èÝóç (2) *

20

21
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 24–26

Beschrijving van de onderdelen – afb. 24–26

Koneen osat – kuvat 24–26

Beskrivelse av delene – fig. 24–26

Beskrivning – bild 24–26

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 24–26

1. Udvendig spole 4. Stopknap
2. Fjeder 5. Indgrebstænder
3. Indvendig spole

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

22

23

24

1. Siimakelan runko 4. Napautusnuppi
2. Jousi 5. Lukitushampaat
3. Kela

1. Spolehus 4. Trykknapp
2. Fjær 5. Tann for innsmekking
3. Spole

1. Spolhus 4. Knapp
2. Fjäder 5. Låständer
3. Spole

1. Ðåñßâëçìá êáñïõëéïý 3. Êáñïýëé ðåôïíéÜò
ðåôïíéÜò 4. Êïõìðß áöÞò

2. ÅëáôÞñéï 5. ÄïíôÜêéá 
êïõìðþìáôïò

25

26
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 33

Beschrijving van de delen – afb. 33

Koneen osat – kuva 33

Beskrivelse av delene – fig. 33

Beskrivning – bild 33

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 33

27

28

29

30

31

1. Luftfilterafdækning 3. Holdelask
2. Luftfilter

1. Luchtfilterafdekking 3. Vasthoudstrip
2. Luchtfilter

1. Ilmanpuhdistimen kansi 3. Kiinnike
2. Ilmanpuhdistin

1. Deksel for luftfilter 3. Holdelask
2. Luftfilter

1. Luftfilterlock 3. Spärr
2. Luftfilter

1. ÊÜëõììá ößëôñïõ áÝñá 3. Áöôß óõãêñÜôçóçò
2. Ößëôñï áÝñá

32

2
1

3

33
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 37–38

Beschrijving van de delen – afb. 37–38

Koneen osat – kuvat 37–38

Beskrivelse av delene – fig. 37–38

Beskrivning – bild 37–38

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 37–38

1. Luftfilterafdækning 3. Tændrør
2. Tomgangs-

hastighedsregulator

1. Luchtfilterafdekking 3. Bougie
2. Regelaar

onbelast toerental

1. Ilmanpuhdistimen kansi 3. Sytytystulppa
2. Joutokäyntinopeuden

säädin

3534

36

1. Deksel for luftfilter 3. Tennplugg
2. Tomgangsregulering

1. Luftfilterlock 3. Tändstift
2. Tomgångsregulator

1. ÊÜëõììá ößëôñïõ áÝñá 3. Ìðïõæß
2. ÑõèìéóôÞò áñéèìïý

óôñïöþí óôï ñåëáíôß

2

1

37

0,63 mm

 3
38
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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, toeschou-
wers 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 vvor 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.

 Meng de benzine en 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.
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Veiligheidsvoorschriften

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 aan-
geraden.

 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 aan-
gebracht 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 onder-
breekt 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 vervangings-
onderdelen. 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).

Bij gebruik met snijmes (afhankelijk van model)
 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.
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 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, krom-
getrokken, 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 buiten-
gewoon 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 waarschuwingssybool
Geeft een gevaar, waarschuwing of een reden voor voorzichtigheid aan. Kan samen met anders 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 een hoofdbescherming
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 een hoofdbescherming tijdens 
het gebruik van de machine.

Houd omstanders op afstand
Let op: Alle toeschouwers, in het bijzonder kinderen en dieren, moeten zich minstens 15 m van de werk-
omgeving 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 ernstig letsel 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 opervlakken
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. Om ernstig letsel te voorkomen, 
dient u het mes niet aan te raken.

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.

Geen brandstof met specificatie E85 tanken.
Het gebruik van brandstof met de specificatie E85 (ethanolgehalte >15%) kan tot schade aan de motor leiden. 
Het gebruik van niet-toegestane brandstof leidt tot het vervallen van de garantie.
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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.
Aanwijzing: 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. 20) 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 schouderriem 
of draagsysteem (afhankelijk van uitvoering)
Enkele schouderriem
1. Trek de riem door de gesp (afb. 3).
2. Breng de schouderriem over uw hoofd en leg het 

kussentje op uw schouder.
3. Sluit de haak van de schouderriem in de metalen 

houder (afb. 4). Stel de riem op een comfortabele 
lengte in (afb. 5). 

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

instellen (afb. 6a).
3. Schouderriem en buikriem op de juiste lengte en breedte 

instellen (afb. 6a).
4. De haak van het draagsysteem in de metalen houder 

op het apparaat vastklikken en het bevestigingskussen 
op een comfortabele lengte instellen (afb. 6b).

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. 7).

2. De activeringsknop indrukken en vasthouden (afb. 7).
3. De bovenste asbuis goed vasthouden en het snijopzet-

stuk of ander opzetstuk recht uit de schachtkoppeling 
trekken (afb. 8).

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. 7).

3. Het opzetstuk goed vasthouden en tot het vastklikt recht 
in de schachtkoppeling schuiven (afb. 8).

AANWIJZING: Uitrichten van de activeringsknop met de 
geleidingsgroef maakt de inbouw gemakkelijker (afb. 7).

4. Ter bevestiging de schroefgreep naar rechts draaien 
(afb. 9). Controleer voor het gebruik dat de schroefgreep 
vast zit.

Maaiopzetplaat verwijderen en installeren 
(afhankelijk van model)
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. 10). 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. 10).

Maaiopzetstuk verwijderen en maaimes 
aanbrengen (afhankelijk van model)
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. 11).

2. Houd de borgstang op zijn plaats door deze naast 
de schacht van het apparaat vast te houden (afb. 12).

3. Terwijl u de borgstang vasthoudt, verwijdert u de snijkop 
door het met de wijzers van de klok mee van de aan-
drijfas te draaien (afb. 13). 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. 14).
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6. Centreer het snijmes op de behuizing van de aandrijfas 
(afb. 14).

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. 11).

9. Breng de maaihouder en moer op de aandrijfas aan 
(afb. 14). Controleer of het mes correct is aangebracht.

10. Draai de moer tegen de wijzers van de klok in vast met 
een koppel van 37 Nm terwijl u de borgstang vasthoudt 
(afb. 15).

 Indien u geen momentsleutel heeft, gebruik dan 
een dopsleutel van 5/8 inch draai de moer totdat 
de meshouder stevig tegen de asring zit. 
Controleer of de kling correct is geïnstalleerd en draai 
de moer vervolgens nog een kwartslag of een halve slag 
tegen de richting van de wijzers van de klok (afb. 15).

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

Snijmes verwijderen en snijkop installeren 
(afhankelijk van model)
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. 11).

3. Houd de borgstang op zijn plaats door deze naast 
de schacht van het apparaat vast te houden (afb. 12).

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. 16).

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. 11). Plaats de mesborgring op de aandrijfas, 
met de platte bovenkant tegen de behuizing van de 
aandrijfas (afb. 13). Draai de snijkop tegen de wijzers van 
de klok in op de aandrijfas en draai deze stevig vast.

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

Geadviseerde oliesoort
Gebruik alleen kwaliteitsolie, API-classificatie TC (TSC-3), 
die voor luchtgekoelde tweetaktmotoren wordt 
aangeboden. Meng de olie voor tweetaktmotoren volgens 
de voorschriften op de verpakking, 1:40 (2,5 %).

Geadviseerde benzinesoort
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). 

Minimumoctaangetal: 91 ROZ

Vullen met brandstof
 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.

Voorschriften voor het mengen van olie en benzine
Oude of verkeerd gemengde brandstof kan de oorzaak 
zijn van het niet goed lopen van het apparaat. 
Gebruik alleen verse, schone, loodvrije benzine. 
Volg de aanwijzingen voor het juiste mengsel van benzine 
en olie nauwkeurig op.

Maak een correct mengsel van tweetaktmotorolie en lood-
vrije benzine, 1:40 (2,5 %). Meng niet rechtstreeks in de tank.
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Motor starten
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.

1. Meng benzine (brandstof voor ottomotoren) met olie. 
Vul de tank met het mengsel. Zie de voorschriften voor 
het mengen van olie en benzine.

2. Zet de schakelaar in de stand AAN [I] (afb. 17).
Opmerking: Bij enkele modellen staat de schakelaar continu 

in stand AAN [I].

Tip: Druk de aanzuigpomp 20 keer in wanneer u een 
apparaat start dat langdurig niet is gebruikt (of helemaal 
nieuw is, of moeilijk kan worden gestart. 

3. Druk de aanzuigpomp 10 keer langzaam en volledig in. 
De brandstof moet in de pomp zichtbaar zijn (afb. 18). 
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.

Bij machines met chokehendel
4. Chokehendel in stand 1 (afb. 18).

Tip: Let erop dat de choke in stand (1) is vastgeklikt.

5. Plaats de machine op de grond, duw op de gashendel-
blokkering en bedien de gashendel. Houd de gashendel 
ingedrukt. Trek 5 keer in een beheerste en doorgaande 
beweging aan het starterkoord (afb. 19).

6. Chokehendel in stand 2 (afb. 18).
7. Trek 1 tot 5 keer aan het starterkoord in een 

gecontroleerde en continue beweging om 
de motor te starten (afb. 19).

8. 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.

Opmerking: Het apparaat is goed warmgelopen 
als de motor zonder haperen op toeren komt.

9. Als de motor warmgelopen is, zet u de chokehendel 
in stand 3 (afb. 18). Het apparaat is dan gereed voor 
gebruik.

Als... de motor hapert, zet u de chokehendel terug in stand 
2 (afb. 18) en laat u de motor verder warmlopen.

Als... de motor niet start, herhaalt u de stappen 3–7.
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 op de gashendel. Trek flink aan het 
starterkoord. De motor moet na drie tot acht pogingen 
starten.

Bij machines zonder chokehendel
1. Trek aan het starterkoord in een beheerste en continue 

beweging tot de motor start (afb. 19).
Opmerking: Tijdens het starten mag de gashendel niet 

worden bediend.
2. Wacht na het starten van de motor 10–15 seconden 

voordat u de gashendel bedient.
Als... de motor niet start, dient u het starten te herhalen.

Motor stoppen
1. Neem uw hand van de gashendel (afb. 17). 

Laat de motor onbelast lopen om deze te laten afkoelen.
2. De schakelaar (afhankelijk van de uitvoering) in de stand 

UIT [0] brengen en vasthouden (afhankelijk van de uit-
voering) tot de motor uit is (afb. 17).

Grastrimmer vasthouden
Houd het apparaat vast zoals afgebeeld (afb. 20). 
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 
(afhankelijk van model)
Met de aantipknop van de snijkop kunt u trimdraad toe-
voeren zonder de motor te stoppen. Stoot de snijkop 
iets op de grond (afb. 21) terwijl u de grastrimmer met een 
hoog toerental laat lopen om meer draad vrij te geven.

Aanwijzing: 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.

Aanwijzing: 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 20 cm 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. 22).

Gebruik met snijmes (afhankelijk van model)
Houd het apparaat in de werkstand (afb. 20). 
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. 23).
 Maai niet in de zojuist afgemaaide planten wanneer 

u terugdraait.

Onderhoud en reparaties

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.

Trimdraad aanbrengen (afhankelijk van model)
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. 24). 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. 24).

3. Neem de veer uit de binnenste spoel (afb. 24).
4. Gebruik een schone doek voor het reinigen van 

de binnenste spoel, de veer, de as en de binnenkant 
van de buitenste spoel (afb. 25).

5. Controleer de slijtage van de vertanding van de bin-
nenste en buitenste spoel (afb. 26). Verwijder indien 
nodig de braam of vervang de spoelen.
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Aanwijzing: 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 27 om vast te stellen welk 
spoeltype u gebruikt.

Aanwijzing: 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. 28). 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. 29). 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. 30). 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. 30).

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.

Aanwijzing: 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 vasthoud-
sleuven (afb. 31).

13. Steek de einden van de draad door de lagerogen 
in de spoelbehuizing en plaats de spoel met de veer 
in de spoelbehuizing (afb. 24). 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.

Aanwijzing: 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.

Spoel met vooraf opgerolde draad inzetten
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. 24). 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. 24).

3. Neem de veer uit de oude binnenste spoel (afb. 24).
4. Gebruik een schone doek voor het reinigen van de bin-

nenste 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 gemon-

teerd zijn voordat de draadspoel weer ingezet wordt.
6. Steek de draadeinden in de ogen van de buitenste spoel 

(afb. 32).
7. Zet de nieuwe binnenste spoel in de buitenste spoel 

(afb. 32). 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.

Reinig luchtfilter
Reinig en smeer het luchtfilter na tien bedrijfsuren. 
Het is belangrijk om deze delen goed te onderhouden. 
Als het luchtfilter niet wordt gereinigd en onderhouden, 
vervalt elke garantie.

1. Open de afdekking van het luchtfilter: Druk op 
de vasthoudstrip (3) en open de afdekking (1) (afb. 19).

2. Het luchtfilter (2) verwijderen (afb. 33).
3. Was het filter met wasmiddel en water (afb. 34). 

Spoel het filter zorgvuldig uit, laat het afdruipen 
en volledig drogen.

4. Gebruik voldoende schone olie (SAE 30) om het filter 
licht te smeren (afb. 35).

5. Druk op het filter zodat de olie wordt verdeeld en het 
overschot naar buiten wordt geduwd (afb. 36).

6. Bouw het filter in.
7. Luchtfilterafdekking sluiten, daarbij op vastklikken letten.
Opmerking: Het gebruik van het apparaat zonder luchtfilter 

leidt tot het vervallen van de garantie.

Carburateur instellen
Het onbelaste toerental kan met de schroef (afb. 37) 
worden ingesteld. Laat deze instelling alleen door een 
gespecialiseerd bedrijf uitvoeren.
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Bougie controleren en vervangen
Gebruik een Champion RDJ7J bougie (of een bougie 
van gelijke kwaliteit). De juiste elektrodenafstand bedraagt 
0,63 mm. Draai de bougie telkens na 50 bedrijfsuren 
uit en controleer de toestand.

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 0,63 mm 

en stel deze in (afb. 38).
Aanwijzing: Vervang een beschadigde, beroete of vervuilde 
bougie.

6. Draai de bougie in en draai deze vast met een draai-
moment van 12,3–13,5 Nm. Niet te vast aandraaien.

Reinigen
Gebruik een kleine borstel voor het reinigen van de buiten-
zijde van het apparaat. Gebruik geen scherpe reinigings-
middelen. Huishoudreinigingsmiddelen die aromatische 
olieën zoals denneolie en citroen of oplosmiddelen zoals 
kerosine bevatten, kunnen de kunststof behuizing en 
de handgrepen beschadigen. Veeg vochtige plekken 
af met een zachte doek.

Opbergen
 Berg het apparaat nooit op met brandstof in de tank 

of op een plaats waar dampen een vonk of open vuur 
kunnen bereiken.

 Laat de motor afkoelen voordat u het apparaat opbergt.
 Berg het apparaat droog, achter slot of hoog op om 

gebruik door onbevoegden of schade te voorkomen. 
Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.

Langdurig opbergen
Ga als volgt te werk als het apparaat langdurig moet worden 
opgeborgen:

1. Laat de brandstof volledig uit de tank lopen en bewaar 
deze in een tank met hetzelfde tweetaktmengsel. 
Gebruik geen brandstof die langer dan 30 dagen 
is bewaard.

2. Start de motor en laat deze lopen tot de motor afslaat. 
Er blijft dan geen brandstof in de carburateur achter.

3. Laat de motor afkoelen. Draai de bougie uit en giet 30 ml 
motor- of tweetaktolie van hoge kwaliteit in de cilinder. 
Trek langzaam aan het starterkoord om de olie te ver-
delen. Draai de bougie weer in.

Aanwijzing: Draai de bougie uit en giet alle olie uit de cilinder 
voordat de grastrimmer weer moet worden gestart nadat 
deze opgeborgen is geweest.

4. Reinig het apparaat grondig en controleer het op losse 
of beschadigde delen. Repareer beschadigde delen 
of vervang deze en draai losse schroeven, moeren en 
bouten vast. Het apparaat kan nu worden opgeborgen.

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

Vervoer
 Laat het apparaat afkoelen voordat u het vervoert 

of verplaatst.
 Vervoer het apparaat alleen met een lege brandstoftank! 

Tankdop moet stevig afgesloten zijn.
 Zet het apparaat vast, zodat het niet kan wegglijden.

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 leverancier of de vestiging bij u in de buurt.
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Motor start niet

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 Maatregel

Ontstekingsschakelaar staat op UIT Zet de schakelaar op AAN.

Benzinetank leeg Vul de benzinetank.

Aanzuigpomp onvoldoende ingedrukt Druk de aanzuigpomp 10 keer langzaam volledig in

Motor verzopen Bij machines met chokehendel:
Start met chokehendel in bedrijfspositie.

Bij machines zonder chokehendel:
Druk de op de gashendel en trek aan het starterkoord.

Oude of verkeerd gemengde brandstof Maak de tank leeg of vul deze met verse brandstof.

Vuile bougie Vervang of reinig de bougie.

Motor loopt onbelast niet gelijkmatig
Oorzaak Maatregel

Luchtfilter verstopt Reinig of vervang het luchtfilter.

Oude of verkeerd gemengde brandstof Maak de tank leeg of vul deze met verse brandstof.

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

Motor kot niet op toeren
Oorzaak Maatregel

Oude of verkeerd gemengde brandstof Maak de tank leeg of vul deze 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 Maatregel

Snijkop met gras omwikkeld Stop de motor en reinig de snijkop.

Vuil luchtfilter Reinig of vervang het luchtfilter.

Oude of verkeerd gemengde brandstof Maak de tank leeg of vul deze met verse brandstof.

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

Snijkop geeft draad niet vrij
Oorzaak Maatregel

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.




