
Handleiding Veeg- en zuigmachine 75cm 

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. Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot het maximumpeil op 
de peilstok..  

 Vul brandstoftank met Aspen 4 of loodvrije benzine EURO95 
 Plaats alle bedieningen in “neutraal” voordat u de machine wil starten. 
 Zet de contactsleutel in de stand I (nr.9 figuur 1) 
 Zet de chokeklep (nr.6 figuur 1) in de stand “gesloten”. 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” zetten. 
Werken 

 Door de hendel op het handvat nr.1 (figuur 2) wordt de wielaandrijving 
ingeschakeld en zal de machine vooruit rijden. 

 De roterende borstel aan de zijkant van het toestel kan men laten zakken en 
omhoog brengen met hendel nr.2 (figuur 2)  

 Het filterpatroon kan gedurende gebruik, gereinigd worden door hendel                 
nr.10 (figuur 1) heen en weer te bewegen.      Fig.1 

 Om de opvangbak te ledigen, kan men deze loskoppelen met hendel nr.3 
(figuur 2) en afnemen. Als de opvangbak verwijdert is kan, indien nodig, ook 
het filterpatroon losgemaakt worden om uit te kloppen op de grond. Het 
filterpatroon nooit met water reinigen. 

 Bij langdurig gebruik dient de luchtfilter van de motor regelmatig uitgeblazen 
te worden met perslucht. 

 Wees zeker aandachtig dat er geen koorden, plastiekresten of andere 
materialen onder de machine komen, die kunnen verstrikt raken in de borstel 
of de aanzuigturbine.         
          Fig.2 

Stopzetten 
 Zet de motor uit door de contactsleutel naar stand “OFF of 0” te verplaatsen. 
 De machine volledig 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. 


