
Handleiding Gazonverluchter/verticuteermachine E. 
 

Veiligheidsvoorzieningen  

 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: veiligheidsbril, gehoorbescherming, handschoenen 
en veiligheidsschoenen. 

 Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Inspecteer het werkterrein, verwijder 
stenen, takken, draad en andere vreemde voorwerpen. 

 Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke 
bewerking stil. 

Gebruiksaanwijzingen Elektromotor  

Opstarten 
 Controleer de spanning, 230V. 
 Steek de stekker in een geaard stopcontact.  

Gebruik steeds een geaarde verlengkabel met een 
minimum doorsnede van 2,5 mm². 

 Plaats de keuzehendel voor de hoog-laag stand (1) 
op hoog. 

 Druk de schakelveiligheidshendel op de 
handvatbeugel en de hoofdschakelaar tegelijk in om 
te kunnen werken. 

 
Werken 

 Diepte-instelling: plaats de keuzehendel voor de 
hoog-laag stand (1) op laag. 

 De messen mogen de grond tijdens het werken niet 
raken. Zie je na het verticuteren groeven in de 
grond, dan zijn de messen te diep ingesteld en moet je de juiste diepte instellen met de 
regelschroef (2). 

 Werk in twee stappen. Verticuteer het gazon volledig in één richting, ruim het losse mos op en 
herneem het verticuteren in de andere richting, dwars op de eerste werkgang. 

 
Stopzetten 

 Zet de hoofdschakelaar af. 
 Houd de machine vast tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen. 
 Plaats de keuzehendel voor de hoog-laag stand (1) op hoog. 
 De machine reinigen na elk gebruik. 

 

Transport 

 Met de beugels (3) kan je de handvatbeugel inplooien en maak je de machine compacter om 
te transporteren in een ruime auto of kleine bestelwagen. 
 

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. 


