
 
 
 
 

Handleiding Veegmachine Kersten 

Veiligheidsvoorzieningen 

 De machine mag enkel gebruikt worden voor de daartoe geschikte bestemming. Ander 
gebruik dan voorgeschreven in gebruiksinstructies kan schade en/of letsel toebrengen. 

 Bij het opstarten van de machine moeten alle aandrijvingen uitgeschakeld zijn. 
 De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de 

gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten. 
 Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande pictogrammen. 
 De operator staat steeds achter de machine en is de risico’s indachtig. 
 Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke 

bewerking of her-instelling stil. 
 Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht. 
 Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende 

afkoelen alvorens deze aan te raken. 

Gebruiksaanwijzingen 

Opstarten 

 Controleer oliepeil motor (A). Desnoods bijvullen met olie 
15W40, tot aan de rand van het vuldopje. 

 Vul brandstoftank met Aspen 4 of loodvrije benzine EURO95. 
 Plaats alle bedieningen in “neutraal” voordat u de machine 

start. 
 C: Zet de gashendel op het stuur in de positie “start”, 

halverwege. Open de benzinekraan op de motor (rechts), zet 
de chokeklep in de stand “gesloten“ (links). Zet de 
keuzeschakelaar op de motor op de stand ON (B). Trek zacht 
aan de startkoord tot u weerstand voelt, laat de startkoord terug opwinden. 

 Trek hard aan de startkoord om de motor te starten. Van zodra de motor draait, chokeklep 
geleidelijk in de stand “open” (rechts) zetten. Bij een warmdraaiende motor moeten 
gasklep, benzinekraan en chokeklep in de posities staan zoals op foto C weergegeven. 

Werken 
1. Breng opvangbak door middel van de draaigrepen op een gelijkmatige bodemafstand van circa 

4 cm. ( beide schaalverdelingen moeten gelijk staan) 
2. Breng stuurhefboom op gepaste werkhoogte ( grote vleugelmoeren) alvorens te starten. 
3. Start de motor. 
4. Zet de gashendel volledig open. Werk steeds op volle gas. 
5. Trek aan de linker hendel ;De machine zal vooruit rijden. 
6. Trek aan de rechter hendel ; De bezem wordt ingeschakeld. 
7. Bij loslaten van de hendels valt desgewenste handeling uit ( aandrijving tractie en/of bezem) 
8. Hef de veegmachine nooit op met gemonteerde opvangbak. 
9. Bij langdurig gebruik in stoffige omgeving regelmatig luchtfilter reinigen door uit te blazen (met 

perslucht). 
Stopzetten 

 Zet de motor uit door de schakelaar (B) naar stand “OFF of 0” te verplaatsen 
 De opvangbak leeg maken en de opvangbak en de machine reinigen na elk gebruik. 

 
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een 
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland. 


