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Voor uw veiligheid

Neem de veiligheids- en 
bedieningsvoorschriften 
in acht
Lees deze gebruiksaanwijzing 
zorgvuldig door voordat u de 
machine in gebruik neemt. 
Neem tijdens het gebruik alle 
veiligheidsvoorschriften in acht.
U dient er voor te zorgen dat
– u zelf vertrouwd bent met alle 

voorschriften,
– dat alle gebruikers van de 

machine op de hoogte zijn van 
de voorschriften en deze hebben 
begrepen.

Neem ook de veiligheids- en 
gebruiksvoorschriften in acht in 
de gebruiksaanwijzing van de 
gazontractor waarop dit apparaat 
wordt gemonteerd.

Veiligheidsvoorschriften
Altijd vóór werkzaamheden 
aan de machine
Bescherm u tegen verwondingen. 
Altijd voor werkzaamheden aan dit 
apparaat
– Zet de motor uit.
– Trek de sleutel uit het contact.
– Ontgrendel de vastzetrem.
– Wacht tot alle bewegende delen 

volledig tot stilstand gekomen zijn. 
De motor moet afgekoeld zijn.

– Trek de bougiestekker van de 
motor los, zodat onbedoeld starten 
van de motor niet mogelijk is.

Tijdens het gebruik
Verwondingsgevaar – Personen, 
vooral kinderen, en huisdieren uit 
de buurt houden van de plaats 
waar het apparaat wordt gebruikt.

Veiligheidsvoorziening
De uitwerpklep A (zie afbeelding) 
is een veiligheidsvoorziening die 
u beschermt tegen verwondingen. 
De tractor mag alleen worden 
gebruikt met een gemonteerde 
uitwerpklep.

Aanwijzing
Bij het sluiten van de grasvang-
voorziening wordt de uitwerpklep 
naar binnen geduwd, zodat gras 
naar de grasvangvoorziening kan 
worden getransporteerd.

Juist gebruik van 
de machine

Deze machine is bestemd voor 
gebruik
– als grasvangvoorziening voor 

gazontractoren
– overeenkomstig de beschrijvingen 

en veiligheidsvoorschriften in deze 
gebruiksaanwijzing.

Elk ander gebruik geldt als onjuist 
gebruik. Voor hieruit voortkomende 
schade is de fabrikant niet aan-
sprakelijk. Het risico hiervoor draagt 
alleen de gebruiker.
De fabrikant is niet aansprakelijk 
voor schade als gevolg van eigen-
machtige wijzigingen aan de 
machine.

Uitpakken en monteren

Monteer het apparaat zoals getoond 
op de afbeeldingen aan het begin 
van deze handleiding.

Bediening

Grasvanger bevestigen
Type 1 en 2:

Grasvanger in de houder op de 
zitmaaier bevestigen en naar 
beneden duwen tot deze vastklikt.

Type 1:

Type 2:

Verwijder de grasvanger
Type 1 en 2:

Pak de grasvanger aan beide 
grepen vast en verwijder deze 
naar boven toe.

Grasvangvoorziening 
leegmaken
Als er maaigoed op de grond blijft 
liggen: schakel het maaimecha-
nisme uit, vergrendel de vastzetrem 
en maak de grasvangvoorziening 
leeg.

Type 1:
Hendel naar boven tot aan de 
aanslag uit de grasvanger trekken.
Draai de hendel naar voren. 
De grasvangvoorziening wordt 
geopend.
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Type 2:
Grasvanger aan beide handvaten 
vastpakken en naar voren draaien 
of naar boven toe verwijderen.

Grasvangvoorziening 
sluiten
Type 1 en 2:

Draai de grasvangvoorziening 
omlaag tot deze vastklikt resp. 
opnieuw vastmaken.

Zonder grasvanger werken
Indien u de grasvanger verwijdert, 
wordt de uitwerpklep omgeklapt. 
Bij het werken zonder grasvanger 
wordt het maaigoed rechtstreeks 
naar beneden uitgeworpen.

Met aanhanger rijden

oáàÇ=~ääÉÉå=ãÉí=ìáíÖÉëÅÜ~âÉäÇ=
ã~~áïÉêâ

Verwijder de grasvanger.
Maak de aanhanger aan de 
aanhangvoorziening A vast 
en borg deze.

Reiniging

iÉí=çé
dÉÄêìáâ=ÖÉÉå=ÜçÖÉÇêìâêÉáåáÖÉêK=
^åÇÉêë=â~å=ÇÉ=Öê~ëî~åÖò~â=
ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ïçêÇÉåK
De reiniging is het eenvoudigst 
meteen na het maaien.

Verwijder de grasvanger en maak 
deze leeg.
De grasvangzak en de uitwerp-
klep kunnen met een krachtige 
waterstraal van de tuinslang 
worden gereinigd.
De uitwerpklep kan bovendien 
met een borstel worden gereinigd.
Laat de grasvanger drogen 
voordat u deze weer gebruikt.

Garantie

In elk land gelden de garantie-
bepalingen die door onze 
maatschappij of importeur worden 
uitgegeven. Storingen aan uw 
apparaat verhelpen wij kosteloos 
in het kader van de garantie, indien 
een materiaal- of produktiefout 
hiervan de oorzaak is. Neem voor 
een reparatie binnen de garantie-
termijn contact op met uw 
leverancier of de dichtstbijzijnde 
vestiging.

Hulp bij storingen

!

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing

Maaigoed wordt niet meer naar 
de grasvangzak verplaatst.

Uitwerpklep verstopt. Grasvanger verwijderen, uitwerpklep 
reinigen (zie het punt „Reiniging”).

Rijsnelheid te hoog. Verminder de rijsnelheid.

Maaihoogte te laag. Stel de maaihoogte hoger in.

Maaigoed wordt onvoldoende 
naar de grasvangzak verplaatst.

Weefsel van de grasvangzak is 
verstopt of dichtgeplakt, daardoor 
is de ventilatie onvoldoende.

Grasvanger verwijderen en grasvangzak 
reinigen (zie het punt „Reiniging”).




