
Handleiding Bladblazer 

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 zoals aangegeven op bovenstaande pictogrammen. 
 Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de 

gevarenzone rond het toestel. 
 Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke 

bewerking 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 2-takt motor 

     
Opstarten 

 Vul de brandstoftank met ASPEN 2,  tweetaktbenzine. 
 Zet de schakelaar (1) in de stand “I”. De balg van de bezinepomp 

minstens 5x indrukken, ook als deze met benzine is gevuld.  
 Bij koude motor de chokeklep op stand “dicht” draaien (zie onderste 

afbeelding). Bij warme motor de chokeklep op “open” draaien.  

 Het apparaat stevig op de grond plaatsen- erop letten, dat niemand 
anders zich in de buurt van de uitstroommond bevindt. Een veilige 
houding  aannemen: het apparaat met de linkerhand op het huis 
vasthouden en met één voet ervoor zorgen dat het apparaat niet 
verschuift. De starthandgreep met de rechterhand eerst langzaam 
aantrekken tot je weerstand voelt. De koord terug laten oprollen en 
dan met een harde en krachtige ruk de motor op gang trekken. 

 Als de motor even aanslaat en terug uitvalt, de chokeklep op de 
motor in de stand “choke open” plaatsen. Trek opnieuw aan de 
startkoord tot de motor draait.  

 Als het niet lukt om de motor te starten omdat die “verzopen” is (te 
veel benzine) dan druk je de gashendel helemaal in en druk je de schakelaar op het handvat 
naar boven (pictogram van een slot), start de motor. Na een 5 tal pogingen moet de motor aan 
slaan. 

 Nadat de motor gestart is, kort de gashendel indrukken – de chokeknop springt automatisch in 
de werkstand “I” of de chokeknop met de hand in de werkstand “I” plaatsen en de motor draait 
op vrijloop. 

 
Stopzetten   

 Druk, om de motor uit te schakelen, de schuifschakelaar in stand “0”. 
 Houd de machine vast tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen. 
 Reinig de machine na 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. 


