IN HET BELANG VAN UW VEILIGHEID
ZORG ERVOOR DAT U, VOORDAT U DE MACHINE START, DE HELE ‘BEDIENINGSHANDLEIDING
& MOTORHANDLEIDING” HEEFT GELEZEN EN DEZE VOLLEDIG BEGRIJPT.
ALS DE AANWIJZINGEN NIET STIPT WORDEN OPGEVOLGD, KAN DIT LEIDEN TOT DODELIJK
LETSEL, VERWONDINGEN EN/OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN.
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Laat de motor NIET draaien in een afgesloten ruimte. Uitlaatgassen bevatten koolmonoxide een
geurloos en dodelijk gif.
Kom NIET met handen of voeten in de buurt van draaiende delen.
Benzine NIET bewaren, morsen of gebruiken in de buurt van open vuur of apparaten met een
waakvlam, zoals een fornuis, oven of warmwaterketel, of apparaten waarbij vonken kunnen ontstaan.
De tank NIET binnenshuis vullen, zeker niet in een slecht geventileerde ruimte. Aanbevolen wordt om
de tank buiten te vullen.
De tank NIET vullen terwijl de motor draait. Laat de motor 2 minuten afkoelen alvorens de tank te
vullen. Brandstof opslaan in goedgekeurde veilige, hiertoe bestemde verpakkingen.
Haal de dop NIET van de tank terwijl de motor draait.
De motor NIET aanzetten als u benzine ruikt of er explosiegevaar heerst.
Motor NIET gebruiken als u benzine heeft gemorst. Haal de machine weg uit de buurt van de gemorste
benzine en zorg ervoor dat er geen vuur of vonken ontstaan totdat de benzine is verdampt.
De machine NIET vervoeren met benzine in de tank.
NIET roken terwijl u de benzinetank vult.
De choke van de carburateur NIET gebruiken om de motor uit te zetten. Indien mogelijk het toerental
geleidelijk verminderen alvorens de motor af te zetten.
Motor NIET op te hoge snelheid laten draaien; dit kan letsel en/of schade aan de machine veroorzaken.
NIET knoeien met regulateurveren, regulateurschakels of andere onderdelen die het ingestelde toerental
van de motor kunnen veranderen.
Het door de fabrikant ingestelde toerental van de motor NIET veranderen.
Ontsteking NIET controleren als de bougie of bougiekabel is verwijderd. Gebruik een goedgekeurd
testapparaat.
Motor NIET aanzwengelen als de bougie is verwijderd. Als de motor verzopen is, de gasregelschuif op
‘FAST” zetten en aanzwengelen tot de motor start.
NIET op vliegwiel slaan met een hard voorwerp of metalen gereedschap, omdat het vliegwiel dan
tijdens gebruik uiteen zou kunnen spatten. Gebruik het juiste gereedschap om onderhoud te plegen aan
de motor.
Motor NIET gebruiken zonder geluiddemper. Deze regelmatig controleren en zonodig vervangen. Als
de motor is uitgerust met een deflector voor de geluiddemper, deze regelmatig controleren en zonodig
vervangen.
Motor NIET gebruiken als er een hoop gras, bladeren, vuil of ander ontvlambaar materiaal in de buurt
van de geluiddemper ligt.
Motor NIET gebruiken op onbebouwd land met bomen, struikgewas of gras, tenzij de geluiddemper
een ingebouwde vonkenvanger heeft. De vonkenvanger moet door degene die de machine bedient in
goede staat van onderhoud worden gehouden.
Hete geluiddemper, cilinder en koelribben NIET aanraken, aangezien dit brandwonden kan
veroorzaken.
Motor NIET laten draaien zonder luchtfilter of luchtfilterdeksel.
Machine NIET gebruiken bij te veel trilling!
Machine NIET zonder toezicht laten draaien.
Machine NIET parkeren op steile helling of schuin vlak.

Waarschuwing: altijd doen
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ALTIJD de bougiekabel losmaken wanneer u onderhoud pleegt aan de motor TENEINDE TE
VOORKOMEN DAT DE MOTOR PER ONGELUK START.
Zorg ervoor dat de koelribben van de cilinder en de regulateuronderdelen ALTIJD vrij zijn van gras of
ander afval waardoor het toerental kan worden beïnvloed
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Startkoord ALTIJD langzaam aantrekken totdat u weerstand voelt. Daarna snel aan het koord trekken
om terugslag en daarmee letsel aan hand of arm te voorkomen.
Geluiddemper REGELMATIG controleren op goede werking. Een versleten of lekkende geluiddemper
moet worden gerepareerd of zonodig vervangen.
ALTIJD nieuwe benzine gebruiken. Oude benzine kan tot verharsing van de carburateur en lekkage
leiden.
Olieleidingen en armatuur REGELMATIG controleren op scheuren en lekkage. Zonodig vervangen.
De bedienings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant van de motor ALTIJD opvolgen.
Machine en werkruimte ALTIJD controleren voordat u de machine aanzet.

