
Handleiding Bosmaaier met 2takt motor 

Veiligheidsvoorzieningen  

 Draag kleding en beschermingsuitrusting (zoals op de pictogrammen aangegeven) 
 Houd de bosmaaier tijdens het werk altijd stevig met beide handen vast. Gebruik steeds de draagriem. 
 De machine mag enkel bediend worden door volwassenen 
 Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels die kunnen weggeslingerd worden. 
 Zorg dat de borgmoer van de bevestiging van het mes goed vast zit voor je de motor start. 
 Laat de motor voor belasting veel toeren maken en werk altijd op volle vermogen/ vol gas. 
 Raak de motor tijdens of onmiddellijk na het werk niet aan, om brandwonden te voorkomen. Werk alleen aan 

de motor wanneer deze volledig afgekoeld is. 
 Schakel de motor uit wanneer u de machine draagt voor transport of moet manipuleren: bijvullen benzine, 

wisselen  mes, …. Laat de bosmaaier nooit onbeheerd achter. Raak nooit het mes aan met draaiende motor. 
Wacht om het mes aan te raken, na het uitschakelen van de motor, tot het mes stilstaat . Richt het mes nooit 
in de richting van mensen of dieren. 

 Let tijdens het werken op voor KICKBACK. Als u objecten met het mes raakt terwijl het mes draait kan de 
machine wegslaan. Om dit te vermijden: houdt de machine stevig vast en vermijdt contact van het mes met 
vaste hindernissen. 

 Tijdens het gebruik van de bosmaaier mogen er zich geen mensen of dieren binnen een straal van 15m 
bevinden. Gevaar voor wegslingerende voorwerpen. 

 De bosmaaier mag enkel bij voldoende licht en voldoende zicht, op de werkplek, gebruikt worden. 
 Nooit met een beschadigde of afwezige beschermkap gebruiken. 

Gebruiksaanwijzingen 

Opstarten 
 Leg de bosmaaier op de grond. Nooit starten terwijl de machine aan het 

draagharnas bevestigd is.  
 Vul de brandstoftank met 2takt benzine van ASPEN (rode bus) 
 Druk dodemanshendel (C) in en houd gashendel (B) ingedrukt.  
 Laat de hendels (C ) en (B) los terwijl knop (E) op stand 1 staat. 
 De gashendel (B) staat nu geblokkeerd, waardoor de motor gemakkelijker en sneller zal starten. 
 Zet de chokeschakelaar op de motor, in de stand gesloten (1). Vul de 

brandstofaanzuig door het handpompje in te drukken (maximum 5 keer).  
o Bij een standaard startsysteem: Trek aan het startkoord tot je 

weerstand voelt, laat het starttouw terug opwinden en trek krachtig 
tot de motor is gestart. 

o Bij een startsysteem met een veer: trek rustig het startkoord aan tot 
de opgespannen veer de motor laat starten. 

 Nadat de motor gestart is, ontgrendel onmiddellijk de gashendel door kort gas te geven (B).  
 Als de chokeschakelaar niet automatisch op de stand open (0) komt, doe dat dan manueel. 
 De motor gaat stationair draaien en het mes draait niet mee. 
 Haak de machine aan het draagharnas zodat die in evenwicht hangt. 
 Neem altijd de twee handgrepen stevig vast bij het werken met de bosmaaier. 
 Bij gebruik van het maaiblad om lang gras te maaien, gebruik de bosmaaier als een zeis. Geef gas en 

beweeg van rechts naar links terwijl je het hoge gras maait. Geef geen gas en beweeg, zonder het gras te 
maaien van links naar rechts. 

 
DE MOTOR UITSCHAKELEN  

 Druk, om de motor uit te schakelen, de knop (E) in de STOP-stand 
 Houd de machine vast tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen, dan pas de machine losmaken van het 

draagharnas. 
 
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. 


