
MTD Products Aktiengesellschaft • Saarbrücken • Germany

I15
FORM NO. 769-01577I

MTD OHV Series  











8

15

23

31

38

46

54

61

68

75

82

90

99

107

115

122

130

138

145

152

159

166

175

183

193

202

211

218

226



Gebruiksaanwijzing motor Nederlands

31

Inhoudsopgave
Gebruik van het document . . . . 31
Voor uw veiligheid  . . . . . . . . . . 31
Gegevens over de motor . . . . . 32
Aanwijzingen voor het gebruik . 33
Onderhoud/reiniging  . . . . . . . . 34
Reiniging van de motor  . . . . . . 36
Opslag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Fouten opsporen  . . . . . . . . . . . 37

Gebruik van 
het document
Lees deze gebruiksaanwijzing voor 
het eerste gebruik van de machine 
zorgvuldig door. Volg de aanwij-
zingen op en bewaar de gebruiks-
aanwijzing om deze later te kunnen 
raadplegen. Laat de machine nooit 
gebruiken door kinderen of door 
andere personen die deze 
gebruiks-aanwijzing niet kennen.
In deze gebruiksaanwijzing staan 
veiligheidsvoorschriften en waar-
schuwingen die
– u attent maken op gevaren 

in verband met de motor,
– u wijzen op letselrisico,
– u laten zien hoe letselrisico 

kan worden voorkomen of 
verminderd.

De veiligheidsvoorschriften in deze 
gebruiksaanwijzing zijn als volgt 
aangeduid:

! Gevaar!
Geeft een rechtstreeks dreigend 
gevaar aan. Als deze aanwijzing 
niet in acht wordt genomen, 
dreigen de dood of ernstige 
verwondingen.

Let op!
Geeft een gevaarlijke situatie aan. 
Als de aanwijzing niet in acht wordt 
genomen, kunnen lichte verwon-
dingen of materiële schade 
optreden.

Opmerking
Geeft gebruiksvoorschriften 
en belangrijke informatie aan.

Gegevens op het 
motorhuis
Afbeelding 8
Deze gegevens zijn zeer belangrijk 
om later vervangingsonderdelen 
van de machine te identificeren en 
te bestellen en voor de klanten-
service. Vul alle gegevens van de 
motor in het veld (afbeelding 9) in.

Voor uw veiligheid
Opmerking

In het onderstaande wordt in 
het algemeen over „machine” 
gesproken. De motor kan in 
verschillende machines zijn 
ingebouwd.

! Explosie- en brandgevaar!
Benzine en benzinedampen zijn 
uiterst brandbaar en explosief. 
Door een brand of een explosie 
kunnen ernstige verbrandingen of 
de dood het gevolg zijn Als benzine 
op het lichaam of de kleding terecht 
komt, moet onmiddellijk de huid 
worden afgespoeld en moet van 
kleding worden gewisseld.
– Voor het bijtanken de motor 

uitschakelen en minstens twee 
minuten laten afkoelen voordat 
u het tankdeksel opent.

– De tank alleen in de buitenlucht 
of in een goed geventileerde 
ruimte vullen.

– Gebruik alleen goedgekeurde 
brandstoftanks.

– Vul nooit jerrycans in een 
voertuig, een trekker of op een 
oplegger met kunststofbekle-
ding. Zet jerrycans voor het 
vullen altijd op de vloer en op 
enige afstand tot het voertuig 
neer.

– Verwijder voor zover mogelijk 
motorisch aangedreven 
machines van de vrachtwagen of 
oplegger en tank deze op de 
vloer bij. Als dit niet mogelijk is, 
moeten dergelijke machines met 
een jerrycan in plaats van 
rechtstreeks met de tankslang 
van de benzinepomp worden 
gevuld.

– Laat de tankslang altijd op de 
rand van de vulopening van de 
tank of de jerrycan liggen tot het 
tanken is voltooid. Gebruik de 
vastklik-hendel voor continu 
vullen niet.

– Vul de tank niet te ver. Vul de 
tank tot ca. twee centimeter 
onder de rand van de 
vulopening, zodat de brandstof 
kan uitzetten.

– Houd de brandstof uit de buurt 
van vonken, open vuur, waar-
schuwingslampen, warmte- en 
ander ontstekingsbronnen.

– Tank machines nooit in een 
afgesloten ruimte, omdat zich 
hierbij anders ontvlambare 
dampen vormen.

– Niet roken.
– Controleer brandstofleidingen, 

tank, tankdeksel en verbindings-
plaats regelmatig op scheuren 
of lekkages. Vervang defecte 
onderdelen indien nodig.

– Controleer voor het starten van 
de motor dat de bougie, uitlaat, 
tankdeksel en luchtfilter gemon-
teerd zijn.

– Start de motor niet zonder 
gemonteerde bougie.

– Als er brandstof is gemorst, 
dient u voor het starten van de 
motor te wachten tot de 
brandstof is verdampt.

– Kantel bij het gebruiken van 
machines de motor of het 
apparaat niet zodanig dat er 
brandstof kan uitlopen.

– Gebruik de choke niet om 
de motor te stoppen.

– Vervoer machines altijd met 
een lege tank.

– Bewaar benzine of machines met 
een volle tank niet in de buurt van 
verwarmingsinstallaties, ovens, 
heetwaterboilers of andere 
machines of apparaten die over 
een waakvlam of een andere 
ontstekingsbron beschikken, 
aangezien daardoor benzine-
dampen kunnen worden 
ontstoken.
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Explosie- en brandgevaar!
Bij het starten van de motor 
ontstaan vonken. Deze kunnen 
ontvlambare dampen in de buurt 
ontsteken. Dit kan tot een explosie 
of brand leiden.
– Start de motor niet in de buurt van 

een beschadigde gasinstallatie.
– Gebruik geen onder druk staande 

starthulpmiddelen omdat de 
dampen daarvan ontvlambaar 
zijn.

! Gevaar voor verstikking!
Motoren brengen koolmonoxide 
voort, een geur- en kleurloos, giftig 
gas. Het inademen van koolmono-
xide kan tot duizeligheid, bewuste-
loosheid of de dood leiden.
– Start de motor alleen buiten een 

gebouw en laat deze alleen 
buiten een gebouw lopen.

– Start de motor niet in een 
gesloten ruimte en laat deze niet 
in een gesloten ruimte lopen, ook 
niet als de deuren of vensters 
geopend zijn.

! Verwondingsgevaar!
Onbedoeld starten kan tot ernstig 
letsel resp. tot een brand of een 
elektrische schok leiden.
– Trek de bougiestekker altijd los 

voor instel- of 
reparatiewerkzaam-heden en 
houd deze uit de buurt van de 
bougie.

– Gebruik voor ontstekingstests 
alleen een goedgekeurd 
ontstekingstestapparaat.

– Voer geen ontstekingstest uit 
als de bougie verwijderd is.

! Verbrandingsgevaar! 
Brandgevaar!

Een draaiende motor werkt warmte 
op. Motordelen, in het bijzonder de 
uitlaat, worden extreem heet.  
Bij aanraking kunnen ernstige 
verbrandingen optreden. 
Brandbare vreemde voorwerpen 
zoals bladeren, gras, struiken, 
enz. kunnen vuur vatten.
– Laat uitlaat, cilinderblok en 

koelribben voor het aanraken 
afkoelen.

– Houd kinderen uit de buurt van 
een hete of lopende motor.

– Verwijder brandbare vreemde 
voorwerpen uit de buurt van 
de uitlaat en de cilinder.

! Gevaar voor een elektrische 
schok! Brandgevaar!

Ontstekingsvonken kunnen vuur of 
een elektrische schok 
veroorzaken.

! Verwondingsgevaar!
Draaiende delen kunnen handen, 
voeten, haren, kleding of delen van 
kleding aanraken of meenemen. 
Dit kan tot ernstig letsel leiden.
– Gebruik de machine alleen met 

geïnstalleerde veiligheids-
voorzieningen.

– Houd handen en voeten uit 
de buurt van draaiende delen.

– Bind lang haar voor de 
werkzaam-heden samen en doe 
sieraden af.

– Draag geen loshangende 
kleding, of kleding met 
loshangende draden of delen die 
kunnen blijven vasthaken.

! Verwondingsgevaar!
Het starterkoord trekt bij een 
terugslag (bijvoorbeeld door het 
overslaan van de ontsteking) uw 
hand en arm sneller in de richting 
van de motor als u de startergreep 
kunt loslaten. Letsel kan hiervan 
het gevolg zijn.
– Als u de motor wilt starten, trekt 

u langzaam aan de startergreep 
tot er een weerstand merkbaar 
wordt. Trek vervolgens met een 
ruk verder.

– Verwijder voor het starten van de 
motor alle voorwerpen die op de 
motor liggen.

– Rechtstreeks aangesloten 
onder-delen zoals snijmes, 
ventilatorwiel, aandrijfdelen, enz. 
moeten stevig bevestigd zijn.

! Verwondingsgevaar! 
Beschadiging van het 
gereedschap!

Er mogen geen veranderingen 
worden uitgevoerd aan de fabrieks-
instellingen van de motor.

Symbolen op de machine
Op de motor bevinden zich veilig-
heidsvoorschriften en waarschu-
wingen. Deze worden aangeduid 
met symbolen of pictogrammen. 
De symbolen hebben de volgende 
betekenis:

Let op! 
Waarschuwing voor 
een bron van gevaar.
Lees voor de 
ingebruikneming de 
gebruiksaanwijzing.

Waarschuwing voor 
heet oppervlak.

Waarschuwing voor 
giftige dampen.

Benzine is 
ontvlambaar.

Tank loodvrije 
benzine.

Deze symbolen op de machine 
moeten altijd leesbaar blijven.

Gegevens over de motor
Vergelijk afbeelding 1 met uw 
machine en maak uzelf vertrouwd 
met de plaatsen van de verschil-
lende bedieningselementen en 
stelvoorzieningen.
Afbeelding 1

1 Tankdeksel
2 Startergreep
3 Olievuldop/peilstok
4 Olieaftapschroef
5 Motorafscherming
6 Luchtfilter
7 Primer (afhankelijk van 

model)
8 a) Bougie

b) Bougiekap
9 Uitlaat

!
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Aanwijzingen voor 
het gebruik
Controle voor het gebruik
Geadviseerde oliesoorten

Let op!
De machine wordt zonder brandstof 
en zonder olie in de motor geleverd. 
Als de motor zonder voldoende olie 
wordt gebruikt, kan deze hierdoor 
ernstig beschadigd worden. 
Deze schade is van de garantie 
uitgesloten.
 Vul de olietank van de motor voor 

het starten met olie. 
Voeg niet te veel olie toe. 
De olietank heeft een inhouds-
vermogen van ca. 0,6 liter.

Gebruik alleen viertaktolie van de 
classificatie SF, SG, SH, SJ of 
hoger.
Kies olie met de juiste viscositeit, 
afhankelijk van de buitentempera-
tuur, volgens de onderstaande 
tabel.

a) Enkelvoudige viscositeit.
b) Meervoudige viscositeit.
SAE 10W-30 wordt geadviseerd 
voor algemeen gebruik bij normale 
temperaturen. Als olie met enkel-
voudige viscositeit wordt gebruikt, 
moet een oliesoort voor de 
gemiddelde temperatuur in het 
toepassingsgebied uit de tabel 
worden gekozen.

Let op!
Door het gebruik van een minder-
waardige olie of van olie voor 
tweetaktmotoren kan de 
levensduur van de motor worden 
verkort of de motor worden 
beschadigd.

Oliepeil controleren
Let op!

Tijdens de controle moet de 
machine op een recht oppervlak 
worden neergezet en moet de 
motor uitgeschakeld zijn.
Afbeelding 2
 Schroef het olievuldop (3) los 

en veeg de oliepeilstok af. 
 Steek de oliepeilstok 

in de vulopening.
Type A: 
Een kwartslag indraaien.
Type B:  
Insteken, maar niet indraaien.

 Oliepeilstok naar buiten trekken 
en oliepeil controleren.
Als het peil te laag is, dient 
u langzaam een beetje olie toe 
te voegen tot aan de bovenste 
markering („max.”) op de 
peilstok. 

 Schroef de oliepeilstok stevig 
vast voordat u de motor start.

Let op!
Voeg niet te veel olie toe. Anders 
kan dit tot beschadiging van de 
motor, rookontwikkeling, 
startproblemen, roet op de bougie 
of olie in het luchtfilter leiden.
Geadviseerde brandstoffen
! Gevaar!

– Benzine is onder bepaalde om-
standigheden uiterst ontvlambaar 
en explosiegevaarlijk.

– Tank alleen in een goed 
geventileerde omgeving en nadat 
de motor is uitgeschakeld. Rook 
niet in de omgeving waar wordt 
getankt en verwijder alle 
ontstekingsbronnen.

– Vul de benzinetank niet te ver (er 
mag zich geen brandstof in de 
vulopening bevinden). Let er na 
het tanken op dat de tankdop 
gesloten en goed vastgedraaid is.

– Tijdens het tanken mag geen 
brandstof worden gemorst. 
Gemorste brandstof of benzine-
dampen kunnen ontbranden. Als 
er brandstof is gemorst, moet het 
desbetreffende gebied eerst 
opdrogen voordat de motor weer 
wordt gestart.

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

! Gevaar voor beschadiging 
van de motor

– Meng brandstof niet met olie.
– Gebruik alleen schone, verse en 

loodvrije brandstof.
– Gebruik alleen brandstof met een 

octaangetal van 87 of hoger.
– Geen brandstof volgens 

specificatie E85/E15 gebruiken.
– Houd een brandstofvoorraad aan 

die binnen 30 dagen kan worden 
verbruikt.

– Let erop dat er geen vuil, stof of 
water in de tank terechtkomt.

Benzinepeil controleren
Let op!

Laat de motor voor het tanken 
minstens twee minuten afkoelen.
 Maak de omgeving rond de 

vulopening schoon voordat u de 
tankdop verwijdert en met tanken 
begint.

 Vul de tank tot ongeveer 2 cm 
onder de rand van de 
vulopening, zodat de brandstof 
kan uitzetten.

Motor starten
! Gevaar!

Houd handen en voeten altijd uit 
de buurt van bewegende delen. 
Gebruik geen onder druk staande 
starthulpmiddelen. De dampen zijn 
ontvlambaar.

! Gevaar! 
Alle bedieningsvoorschriften in de 
gebruiksaanwijzing van de 
machine waarin deze motor is 
gemonteerd, moeten in acht 
worden genomen.

Opmerkingen:
Enkele modellen hebben
– geen choke resp. geen primer:

De motor stelt zich automatisch 
op de start in.

– geen gashendel:
Het toerental wordt automatisch 
ingesteld. De motor loopt altijd 
met het optimale toerental.
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Afbeelding 3
Motor op de start 
voorbereiden
Bij een koude motor:
 Bedien de choke (indien aan-

wezig) afhankelijk van het model:
– Zet de choke (1) in de stand 

START/ /
of
– Trek de choke (2) naar buiten
of
– Zet de gashendel (3) in stand 

.
of
 Druk de primer (7, afbeelding 1; 

indien aanwezig) in:
– bij temperaturen boven 10 °C: 

1–3x indrukken
– bij temperaturen onder 10 °C: 

3–5x indrukken

Opmerkingen:
– Bij het indrukken het 

ontluchtings-gat op de 
primerknop met uw vinger 
afsluiten.

– Als de motor niet start, de primer 
niet nogmaals bedienen.

Bij een warme motor:
 Zet de gashendel (3; indien 

aanwezig) op MAX/ .

Opmerking
Ook bij een warme motor kan het 
eventueel noodzakelijk zijn om
– de choke (indien aanwezig) 

te bedienen
of
– de primer (indien aanwezig) 1x te 

bedienen.
Starten met 
handstartvoorziening
 Ga achter de machine staan, 

duw de veiligheidsbeugel (4; 
indien aanwezig) omlaag en 
houd deze tegen de stang 
gedrukt.

 Trek licht aan de startergreep (5) 
tot een weerstand merkbaar is. 
Vervolgens snel en krachtig 
aantrekken om de compressie 
te overwinnen en terugslag te 
voorkomen. Herhaal deze 
handelingen indien nodig.

Let op!
Laat de startergreep niet tegen de 
motor terugschieten. Breng deze 
langzaam terug om beschadiging 
van de starter te voorkomen.
Starten met elektrische 
startvoorziening (afhankelijk 
van model)
 Verbreek de verbinding van 

het oplaadapparaat met het 
stroomnet en de machine.

 Ga achter de machine staan, 
duw de veiligheidsbeugel (4; 
indien aanwezig) omlaag en 
houd deze tegen de stang 
gedrukt.

 Draai de sleutel op het 
dashboard (6) naar rechts en 
houd deze vast tot de motor 
aanspringt. 
– Een startpoging maximaal 

5 seconden.
– Wacht 20 seconden tot 

de volgende poging.
Na het starten van de motor
 Als de motor loopt resp. zodra de 

motor is opgewarmd, de choke 
(indien aanwezig) op  
RUN/ /  zetten resp. 
terugduwen.

 Zet de gashendel (indien 
aanwezig) in de gewenste stand:

= hoog motortoerental
= langzaam motortoerental

Motor stoppen
Afbeelding 3
 Laat de veiligheidsbeugel 

(indien aanwezig) los.
of
 Zet de gashendel (indien 

aanwezig) op STOP/ .

Opmerking
Trek de contactsleutel (indien 
aanwezig) uit het contact als u de 
machine parkeert of verlaat.

Onderhoud/reiniging

! Gevaar!
Schakel de motor uit en laat deze 
afkoelen voordat u onderhouds- of 
reinigingswerkzaamheden uitvoert. 
Trek altijd de bougiestekker los om 
onbedoeld starten te voorkomen.

Let op!
– De motor is door de fabrikant 

optimaal ingesteld met 
betrekking tot vermogen en 
verbruik. Elke verandering van 
deze instellingen mag uitsluitend 
plaatsvinden door de fabrikant of 
door een erkend vakman.

– Als de motor voor het vervoer 
van de machine, voor een 
inspectie of voor het verwijderen 
van gras gekanteld moet worden, 
moet deze altijd zodanig worden 
gekanteld dat de bougie naar 
boven wijst, zodat er geen 
schade aan de motor door 
brandstof of olie kan ontstaan.

– Onderdelen moeten voldoen aan 
de door de fabrikant vastgestelde 
eisen.

– Gebruik daarom alleen originele 
onderdelen of de door de 
fabrikant goedgekeurde onder-
delen. Laat reparaties alleen 
uitvoeren door een gespecia-
liseerde werkplaats.

Om gelijkblijvende hoge prestaties 
in stand te houden, zijn regelmatige 
controles en bijstellingen van de 
motor noodzakelijk. Regelmatig 
onderhoud waarborgt een lange 
bedrijfsduur. 
De vereiste onderhoudsintervallen 
en de uit te voeren onderhouds-
werkzaamheden zijn in de volgende 
tabel vermeld. De intervallen 
volgens bedrijfsuren of andere 
tijdsaan-duidingen moeten worden 
aange-houden afhankelijk van wat 
het eerst het geval is. Bij gebruik 
onder verzwaarde omstandigheden 
is vaker onderhoud noodzakelijk.
Laat de machine aan het einde van 
het seizoen door een gespecia-
liseerde werkplaats controleren 
en onderhouden.
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Onderhoudsschema

Onderhoudswerkzaam-
heden

Na de eerste 
5 bedrijfsuren

Voor elk 
gebruik of elke 

5 uren

Eenmaal per 
seizoen of 

elke 25 uren

Eenmaal per 
seizoen of 

elke 50 uren

Eenmaal per 
seizoen of elke 

100 uren
Motorafdekking reinigen 

Motorolie controleren 

Motorolie verversen  1) 

Luchtfilter controleren 

Luchtfilter onderhouden 2)

Bougies controleren 

Bougies onderhouden 

Benzinefilter vervangen 

Omgeving van uitlaat 
reinigen



Oliecontrole
 Controleer het oliepeil voor 

elke start van de motor.
 Het juiste oliepeil moet altijd 

worden aangehouden. 
Zie „Oliepeil controleren".

Olie verversen
! Gevaar!

Oude motorolie kan tot huidkanker 
leiden als het vaak en langdurig met 
de huid in aanraking komt. Hoewel 
de kans hierop zeer klein is, voor 
zover men niet dagelijks met oude 
olie omgaat, is het toch raadzaam 
om na werkzaamheden met oude 
olie zijn handen zo snel mogelijk 
en grondig met water en zeep te 
wassen.

Let op!
Tap de olie af als de motor nog 
warm, maar niet meer heet is. 
Bij deze temperatuur stroomt de 
olie snel en volledig uit.
Afbeelding 4
 Verwijder de olievuldop (3).
 Laat de olie in een geschikte 

bak lopen door
– de olieaftapschroef (4) te 

openen,
of
– kantel de machine op de 

zijkant (luchtfilterzijde naar 
boven).

! Gevaar!
Laat de motor lopen tot de benzine-
tank leeg is voordat u de machine 
kantelt om de olie te laten 
weglopen.
 Draai de olieaftapschroef 

(indien deze is verwijderd) weer 
in en draai de schroef stevig vast.

 Vul de olietank met de geadvi-
seerde olie en controleer het 
oliepeil.

 Bevestig de olievuldop weer.
Opmerking

Voer oude olie altijd volgens de 
geldende milieuvoorschriften af. 
Geadviseerd wordt om de oude 
olie in een dichte tank naar een 
inzamelplaats voor oude olie te 
brengen. De oude olie mag niet 
bij het restafval worden gegooid 
en mag niet over de vloer of grond 
worden uitgegoten om de olie te 
laten wegsijpelen.
Onderhoud van 
het luchtfilter
Een vuil luchtfilter houdt de lucht-
stroom naar de carburateur tegen. 
Om een defect van de carburateur 
te voorkomen, moet het luchtfilter 
regelmatig worden gereinigd. 
In een zeer stoffige omgeving kan 
het nodig zijn om vaker onderhoud 
uit te voeren.

! Gevaar!
Gebruik voor het reinigen van het 
luchtfilter nooit benzine of oplos-
middel met een laag vlampunt. Er 
bestaat brand- of explosiegevaar.

Let op!
Laat de motor nooit zonder 
luchtfilter lopen. Beschadiging van 
de motor of een verhoogde slijtage 
van de motor kan het gevolg zijn.
Modellen zonder primer:
Afbeelding 5a
 Verwijder de vleugelschroef en 

verwijder het deksel van het 
luchtfilter. Verwijder de twee 
filterelementen en maak deze 
van elkaar los. Controleer de 
elementen zorgvuldig op gaten 
of scheuren en vervang ze indien 
ze beschadigd zijn.

 Schuimstofelement (1):
Reinig het element in een 
oplossing van 
huishoudreinigings-middel en 
warm water en spoel het 
vervolgens af. Of was het in niet-
ontvlambaar oplosmiddel of in 
oplosmiddel met een hoog 
vlampunt. Laat het element 
voldoende lang drogen.

1) Bij zware belasting onder hoge omgevingstemperaturen.
2) Bij gebruik in stoffige omgeving vaker reinigen.
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 Papierelement (2):
Klop het papierelement meer-
maals licht op een hard 
oppervlak om het vuil te 
verwijderen of blaas 
verontreinigingen met perslucht 
van binnen door het filter uit. 
Probeer nooit om het vuil er uit 
te borstelen. Het wordt hierdoor 
alleen vaster in de vezels gewre-
ven. Vervang het papierelement 
als het te vuil geworden is.

 Filter weer inzetten en afdekking 
monteren.

Modellen met primer:
Afbeelding 5b
 Druk op het aangegeven 

oppervlak (3) van de 
luchtfilterafdekking (4) en 
verwijder het deksel.

 Reinig het filterelement (5) en 
vervang het als het beschadigd is.
Reinig het element in een 
oplossing van 
huishoudreinigings-middel en 
warm water en spoel het 
vervolgens af. Of was het in niet-
ontvlambaar oplosmiddel of in 
oplosmiddel met een hoog 
vlampunt. Laat het element 
voldoende lang drogen. Leg het 
element in schone motorolie, 
laat de olie opzuigen duw de 
overtollige olie eruit.
De motor zal daarna bij de eerste 
start iets roken als er nog te veel 
olie in het schuimstofelement 
achtergebleven is.

 Filter weer inzetten en afdekking 
monteren.

Onderhoud van de bougie
! Gevaar!

Laat de motor afkoelen.
Voer geen ontstekingstest uit als 
de bougie verwijderd is. Start de 
motor niet als de bougie verwijderd 
is.
Om de motor correct te laten lopen, 
moet de elektrodenafstand van de 
bougie correct zijn ingesteld en vrij 
van verontreinigingen zijn.
Afbeelding 6
 Trek de bougiestekker (1) los 

en draai de bougie (2) met een 
bougiesleutel naar buiten.

 Controleer de bougie optisch. 
Vervang de bougie als deze 
duidelijk versleten is of als de 
isolator beschadigd is. 

 Reinig de bougie met een 
draadborstel als deze opnieuw 
moet worden gebruikt.

 Meet de elektrodenafstand met 
een voelermaat. Stel de afstand 
eventueel bij door de zij-
elektrode iets te verbuigen. De 
elektroden-afstand moet 0,70 tot 
0,80 mm bedragen (afbeelding 
7).

 Controleer dat de dichtring van 
de bougie zich in een goede 
toestand bevindt. Draai de 
bougie  vervolgens met de hand 
in om beschadiging van de 
schroef-draad te voorkomen.

 Als de bougie handvast zit, 
moet deze met een 
bougiesleutel worden 
vastgedraaid.

Let op!
Draai de bougie niet te vast. Let op 
de volgende waarde voor het 
vastdraaien van een bougie met 
een bougiesleutel:
– Nieuwe bougie maximaal een 

halve slag
– gebruikte bougie maximaal  

1/8 of 1/4.
Een niet correct vastgedraaide 
bougie kan zeer heet worden en 
de motor beschadigen.

Onderhoud van het 
benzinefilter
Deze onderhoudswerkzaamheden 
alleen door een gespecialiseerde 
werkplaats volgens 
onderhoudsschema laten 
uitvoeren.

Reiniging van de motor
Als de motor eerst gedraaid heeft, 
moet deze voor de reiniging 
minstens een uur afkoelen. 
Verwijder regelmatig gras en vuil 
van de motor. Reinig de 
vingerbescher-ming en de 
omgeving van de uitlaat. Gebruik 
hiervoor een borstel of perslucht.

Let op!
Spuit de motor niet met water af 
om deze te reinigen. Anders kan 
de brandstof verontreinigd worden. 
Water uit een tuinslang of een 
hogedrukreiniger kan in het 
luchtfilter of de uitlaatopening 
binnendringen en de motor 
beschadigen.

! Gevaar!
Ophoping van vuil rond de uitlaat 
kan tot brand leiden. Controleer en 
reinig de omgeving van de uitlaat 
voor elk gebruik.

Opslag

Opmerking
Voor opslag langer dan 30 dagen 
kan aan de brandstof een 
stabilisator worden toegevoegd. 
Neem contact op met uw 
vakhandel of de 
klantenservicewerkplaats.
Bij motoren die langer dan 30 
dagen worden opgeborgen, mag 
zich geen brandstof in de tank 
bevinden. Anders kan er aanslag in 
de brandstofinstallatie ontstaan, 
met name op belangrijke delen van 
de carburateur.
 Laat de motor lopen tot de tank 

geen brandstof meer bevat en 
de motor stil blijft staan.

 Vervang de olie. Zie „Olie 
verversen”.

 Verwijder de bougie en laat ca. 
15 ml motorolie in de cilinder 
lopen. Monteer de bougie weer 
en trek langzaam aan het starter-
koord zodat de olie zich verdeelt.

 Verwijder gras en vuil van de 
motor, onder de motorafscher-
ming en rondom de uitlaat. 

 Lak alle plaatsen waarvan de 
verf is afgebladderd en bestrijk 
plaatsen die kunnen roesten 
met een dunne laag olie.

 Bewaar de motor op een schone, 
droge en goed geventileerde 
plaats en niet in de buurt van 
machines die met een vlam of 
waakvlam werken, zoals 
verwarmings-installaties, 
heetwaterboilers of wasdrogers.
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Ook moeten plaatsen worden 
gemeden waar zich een 
elektromotor bevindt die vonken 
voortbrengt of waar elektrische 
gereedschappen worden 
gebruikt.

 Voor zover mogelijk mogen mag 
geen opslagplaats met een hoge 
luchtvochtigheid worden 
gekozen, aangezien deze de 
vorming van roest bevordert.

 De machine moet waterpas 
worden bewaard. Als de machine 
schuin staat, kan er brandstof of 
olie naar buiten komen.

Handelwijze na langdurige 
opslag
 Controleer de motor zoals 

beschreven in het gedeelte 
„Controle voor het gebruik”.

 Als de brandstof voor de opslag is 
afgetapt, moet de tank met verse 
benzine worden gevuld. Als er 
een jerrycan met benzine 
aanwezig is, moet er op worden 
gelet dat er zich verse benzine in 
bevindt.

 Als de cilinder tijdens de opslag 
is gesmeerd, ontwikkelt de motor 
tijdens het starten een beetje 
rook. Dit is normaal.

Garantie
De door onze maatschappij of de 
importeur in uw land uitgegeven 
garantiebepalingen zijn van 
toepassing.
Storingen aan uw machine 
verhelpen wij kosteloos in het kader 
van de garantie, indien een 
materiaal- of fabricage-fout 
daarvan de oorzaak is. Neem 
in een garantiegeval contact op met 
uw leverancier of de vestiging bij u 
in de buurt.

Fouten opsporen
Fout Mogelijke oorzaak Oplossing
Motor start niet. Veiligheidsbeugel niet bediend. Bedien de veiligheidsbeugel (indien aanwezig).

Geen brandstof in de tank. Tank vullen met schone, verse en loodvrije 
brandstof.

Benzine te oud. Oude brandstof buitenshuis in een geschikte bak 
laten lopen. Tank vullen met schone, verse en 
loodvrije brandstof.

Motor in koude toestand, choke/primer 
(indien aanwezig) niet bediend.

Bedien de choke/primer.

Gashendel niet op „START” of op 
maximaal toerental gezet.

Gashendel op „START” of maximaal toerental 
zetten.

Bougiestekker niet vastgestoken. Bougiestekker weer op de bougie steken.
Bougie vuil of defect. Bougie reinigen.

Elektrodenafstand bijstellen of bougie vervangen.
Verstopte benzineleiding. Benzineleiding laten reinigen*).

Motor loopt 
onregelmatig 
(stottert).

Choke (indien aanwezig) bediend. Chokehendel terugzetten.
Bougiestekker los aangebracht. Bougiestekker stevig vaststeken.
Benzine te oud.
Water of vuil in brandstofinstallatie.

Oude brandstof buitenshuis in een geschikte bak 
laten lopen. Tank vullen met schone, verse en 
loodvrije brandstof.

Ontluchtingsgat in tankdeksel verstopt. Tankdeksel reinigen.
Luchtfilter vuil. Luchtfilter reinigen.
Bougie gesmoord, defect of 
elektrodenafstand te groot.

Elektrodenafstand bijstellen of bougie vervangen.

Motor raakt 
oververhit.

Te weinig motorolie. Carter met juiste hoeveelheid olie vullen.
Luchtstroom beperkt. Gemaaid gras en verontreinigingen uit de buurt van 

de koelribben van de motor en het compressorhuis 
verwijderen.

Motor slaat af bij 
hoog toerental.

Elektrodenafstand te klein. Bougie demonteren en elektrodenafstand bijstellen.

Opmerking
Neem voor reparaties die buiten de bovengenoemde werkzaamheden vallen contact op met de klantenservice 
van uw leverancier bij u in de buurt.

*) Laat deze werkzaamheden alleen door een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren.




