
Handleiding zitveeg- en zuigmachine 95cm 

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 iconen. 

 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. 

 Verboden voor personenvervoer. Enkel de bestuurder mag op het toestel zitten. 

 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. 

Bedieningselementen 
Figuur 1: algemeen 
1.Bediening klapschort grof vuil (open/dicht) 
2.Vergrendeling bedrijfsrem 
3.Pedaal bedrijfsrem 
4.Rijpedaal achteruit 
5.Rijpedaal vooruit 
6.Bedieningspaneel 
7.Hendel stoelverplaatsing        Fig.1 
          

Figuur 2: Bedieningsconsole 
1.Hendel voor hoofdborstel 
3.Claxon 
4.Trekknop zuiger/schudinrichting 
5.Trekknop chokeklep  
9.Hendel voor zijborstel 
13.Controlelampje blazer 
15.Trekknop toerentalregeling motor      Fig.2              
16. Contactschakelaar    
      
       

 
Figuur 3:  
1.Vuilvergaarbakken 
3.Beugel om de vuilvergaarbakken omhoog/omlaag te brengen voor lediging 
en terugplaatsing. 

Gebruiksaanwijzingen       Fig.3 

Opstarten 

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

 Vul brandstoftank met loodvrije benzine EURO95 en zet de brandstofkraan open. Deze kraan 
bevindt zich aan de luchtfilter. 

 Plaats alle bedieningen in “neutraal” voordat u de machine wil starten. 
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 Het toestel is uitgerust met een zetelcontact en zal dus niet starten als er niemand op de zetel 
zou zitten. 

 Zet de chokeklep  in de stand “gesloten”.(enkel bij koude motor) 

 Draai aan de contactsleutel tot de motor aanslaat en duw de bedieningsknop van de 
chokeklep dan langzaam terug in. 

 Indien de motor binnen de 10 seconden niet zou aanslaan, laat de contactsleutel dan los en 
wacht zeker 30 seconden om een nieuwe startpoging te doen. Controleer ondertussen zeker 
of er benzine genoeg is in de brandstoftank, of de brandstofkraan wel open staat en of het 
gebruik van de chokeklep wel nodig is (motor is misschien nog warm en dan verhindert een 
gesloten chokeklep het starten). 

 

Werken met de machine 

 Wanneer gedurende de werking, de luchtfilter van de afzuiging (blazer) vervuild is, zal het gele 
lampje 13 Fig.2 oplichten. Trek dan de knop van de schudinrichting 4 Fig.2 even omhoog tot 
stand 2 en laat weer los. De schudinrichting zal de filter dan meerdere malen uitschudden 
(trillende beweging). 

 

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

 De machine volledig reinigen en de vuilvergaarbakken ledigen 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. 
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