
Handleiding onkruidborstelmachine MUG-II 

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 iconen. 

 Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de 
gevarenzone rond het toestel. 

 Zorg ervoor dat er geen personen of dieren aanwezig zijn in een straal van 5 meter rond de 
machine. 

 Let op voor losliggende steentjes of andere projectielen, die door de bewegende borstel 
kunnen weggeslingerd worden. Dit kan schade veroorzaken in de omgeving rond de machine. 

 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 

Afstellen van de borstel 

 De borstelmachine dient voor het gebruik juist afgesteld te worden. 

 Schuinstelling van de borstel d.m.v. twee hendels op de borstelkop.(Fig.1) 

 Voor- en achterover stellen van de borstel d.m.v. de verstelmogelijkheid onder de 
schermkap.(Fig.2) 

 Instelling van de hoogte i.f.v. de slijtage van de borstelstaven.(Fig.3) 

 Instelling van de hoogte van het handvat.(Fig.4) 
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Opstarten en werken 

 Controleer oliepeil motor (A). Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot aan de rand 
van het vuldopje. 

 Vul brandstoftank met loodvrije benzine EURO95 

 Duw op het handvat tot de borstel boven de grond staat.  

 Zorg ervoor dat de dodemanshendel ingedrukt blijft. 

 C: Zet de gashendel halverwege. Open de benzinekraan op 
de motor (rechts), zet de chokeklep in de stand “gesloten“ (links). Zet de 
keuzeschakelaar op de motor op de stand ON (B). 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” (rechts) zetten.  Bij een warmdraaiende motor moeten gasklep 
en chokeklep in de posities staan zoals op foto C weergegeven. 

 Laat nu de borstel langzaam zakken tot deze de grond raakt en de werken kunnen aangevat 
worden. Pas het toerental van de borstel aan met de gashendel op het handvat. 

 
 
Stopzetten 

 Duw het handvat omlaag, zodat de borstel vrij boven de grond staat. 

 Laat de dodemanshendel los om het toestel stil te leggen.  

 Men dient de machine stevig vast te houden tot alle bewegende delen tot 
stilstand zijn gekomen. 

 Zet de brandstofkraan dicht en laat het toestel afkoelen alvorens verdere te 
manipuleren. 
 

  
 
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. 


