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Originele gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften liggen ter inzage bij Boels Verhuur B.V.

GRASMAAIER BENZINE
Snelgids
Neem de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en gebruik de machine niet voordat u de
instructies hebt begrepen.

buurt van de uitlaat.
• Til de grasmaaier nooit op en draag deze nooit terwijl de motor draait.
• Schakel de motor uit en koppel de bougiekabel los:
– voordat u opgehoopt materiaal weghaalt of een verstopte afvoer leegmaakt;
– voordat u de gazonmaaier controleert, reinigt of er andere werkzaamheden aan uitvoert.
– nadat u een vreemd voorwerp hebt geraakt.
• Schakel de motor uit:
– als u de gazonmaaier achterlaat;
– voordat u brandstof bijvult.
• Minder gas tijdens het uitlopen van de motor, en als de motor met een afsluitklep is
uitgerust, moet u de brandstoftoevoer aan het einde van het maaien afsluiten

1. BEDIENINGSFUNCTIES
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Bovenhandgreep
Onderhandgreep
Motorrembeugel
Startgreep

Luchtfilter
Vulopening voor benzine
Hendel voor hoogte-instelling
Hendel koppelingsbeugel

2. WERKTECHNIEKEN
De grasopvangbak monteren
•	Open de achterklep (1) van de
gazonmaaier en bevestig het frame op
de achterklep.
•	De grasopvangbak wordt op zijn
plaats gehouden door de druk die de
achterklep uitoefent op het frame van
de grasopvangbak.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

I. Voorbereiding
• Draag tijdens het maaien altijd stevige schoenen en een lange broek.
• Inspecteer de plek waar de machine zal worden gebruikt, grondig en verwijder alle
voorwerpen die door de machine kunnen worden weggeslingerd.
• WAARSCHUWING
– benzine is licht ontvlambaar.
– Bewaar brandstof in blikken die speciaal voor dat doel zijn bestemd.
– Tank alleen buiten en rook niet tijdens het tanken.
– Tank voordat u de motor start. Draai de dop nooit van de benzinetank af of tank nooit
terwijl de motor draait of heet is.
– Als benzine is gemorst, probeer de motor dan niet te starten maar haal de machine weg
van de plaats waar u benzine hebt gemorst en zorg dat u geen ontstekingsbron creëert
voordat de benzinedampen zijn verdreven.
• Inspecteer vóór gebruik altijd of de messen, mesbouten en maai-inrichting niet versleten of
beschadigd zijn.
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De grasopvangbak legen
•	Schakel de motor uit door de
bedieningshendel los te laten.
•	Til de achterklep op en verwijder de
grasopvangbak met behulp van de
handgrepen.
•	Laat de grasopvangbak niet over het
gras slepen wanneer u hem leegt. Dit
kan onnodige slijtage van het weefsel
van de opvangzak veroorzaken.

Afstellen
De maaier kan op verschillende
maaihoogtes worden ingesteld. Alle
wielen moeten op dezelfde hoogte
ingesteld zijn; anders maait de machine
ongelijkmatig.

II. Bediening
• Laat de motor niet draaien in een besloten ruimte waar gevaarlijke koolmonoxydedampen
zich kunnen verzamelen.
• Maai alleen bij daglicht of goed kunstlicht.
• Gebruik de apparatuur bij voorkeur niet op nat gras.
• Wees uiterst voorzichtig wanneer u achteruitgaat of de gazonmaaier naar u toe trekt.
• Zet het mes stil wanneer de gazonmaaier moet worden gekanteld om over oppervlakken
zonder gras heen te gaan of wanneer de gazonmaaier tussen twee te maaien gebieden moet
worden verplaatst.
• Gebruik de gazonmaaier niet als de beschermkappen of veiligheidsmechanismen niet in orde
of niet aangebracht zijn (bijv. beschermkappen of grasvangmechanismen).
• Verander de instelling van de motorregelaar niet en laat de motor niet met te hoge toeren
draaien.
• Zet alle mes- en aandrijfkoppelingen in hun vrij voordat u de machine start.
• Start de machine of de motor voorzichtig en volgens de instructies en houd uw voeten uit de
buurt van het mes.
• Start de motor niet terwijl u voor de afvoer staat.
• Steek uw handen of voeten nooit onder of in de buurt van draaiende delen. Blijf altijd uit de
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Starten en stoppen
N.B.! Gebruik altijd en alleen maar
de Aspen 4T brandstof van het
verhuurcentrum!
Zet de maaier op een vlakke ondergrond.
Niet op een grindpad of iets dergelijks. Vul
de benzinetank met benzine. Vul de tank
nooit met benzine terwijl de motor
draait.
•	Houd de motorrembeugel tegen het
stuur en trek kort en krachtig aan de
starthendel. Laat het starterkoord
langzaam vieren.
•	Schakel de motor uit door de
motorrembeugel los te laten.
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(1) Bovenhandgreep
(2) Motorrembeugel
(3) Starthendel
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Gebruik
Gebruik de maaier niet op een terrein
met een helling van meer dan 15°. Anders
kunnen er problemen de motorsmering
ontstaan.
Verwijder voorwerpen zoals takken,
speelgoed en stenen van het gazon
voordat u gaat maaien.
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Aandrijving
• Het in- (1) en uitschakelen (2) van de aandrijving gebeurt met de koppelingsbeugel boven op
het stuur.
• Selecteer de rijsnelheid met de versnellingshendel (3).
Hoe dichter de hendel naar de handgreep wordt geduwd, hoe hoger de rijsnelheid.

3. ONDERHOUD
Koppel altijd de bougiekabel los voordat u reparatie-, reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Draai schroeven en bouten na elke 5 bedrijfsuren aan.
Controleer het oliepeil. Wanneer de maaier wordt gekanteld, moet de bougie zich op het hoogste
punt op de maaier bevinden.
Regelmatig
Schakel de motor uit en draai de oliepeilstok los. Het oliepeil moet tussen FULL en ADD staan.
N.B.! De peilstok moet volledig worden ingeschroefd om het juiste oliepeil te meten. Vul niet te
veel olie bij.
Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met) het apparaat!
Het product moet schoon en onbeschadigd worden teruggebracht.
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