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VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN 
 

 

WAARSCHUWING: Lees voor uw eigen veiligheid deze handleiding voordat u het 
nieuwe apparaat in gebruik neemt. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot 
ernstig persoonlijk letsel. Besteed een paar momenten om vertrouwd te raken met uw 
blazer voor elk gebruik. Als u dit apparaat aan een andere persoon geeft, overhandig 
dan ook deze handleiding. 

 
Gebruik dit gereedschap zoals beschreven in deze handleiding. Elke foutieve 
behandeling en elk gebruik dat in strijd is met de instructies, brengt geen enkele 
aansprakelijkheid van de fabrikant met zich mee. 

 
Het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies en het gebruik kan een risico op 
elektrische schokken, brand en/of letsel voor personen met zich meebrengen. 

 

LEES UW GEBRUIKERSHANDLEIDING GRONDIG VOORDAT U HET APPARAAT IN 
GEBRUIK NEEMT. 
. 

 Sta nooit toe dat kinderen, personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale 
capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis of personen die niet vertrouwd zijn 
met deze instructies de machine gebruiken, de plaatselijke voorschriften kunnen de 
leeftijd van de bediener beperken. 

 Houd kinderen, andere omstanders en huisdieren uit de buurt van de machine tijdens 
het gebruik. 

 Vergeet niet dat de bediener of gebruiker verantwoordelijk is voor ongelukken of 
risico's voor personen of hun bezittingen. 

 Haal het gereedschap niet zelf uit elkaar. Demontage, reparatie of controle mag 
uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. 

 WEAR CLOSE FITTING, TOUGH WORK CLOTHING die bescherming biedt, zoals 
een lange broek, veiligheidsschoenen, zware werkhandschoenen, een helm, een 
veiligheidsbril voor het gezicht of een veiligheidsbril voor de ogen. Het gereedschap is 
extreem luidruchtig en vereist het gebruik van gehoorbescherming, zoals een goede 
kwaliteit oordopjes of andere geluidsschermen. 

 Draag de machine altijd aan het handvat; gebruik nooit een ander onderdeel van de 
machine. 

 TANK OP EEN VEILIGE PLAATS. Open de brandstoftankdop langzaam om eventuele 
druk in de brandstoftank weg te nemen. Veeg altijd de eenheid van de brandstof of de 
gemorste olie af voordat u begint. Om brandgevaar te voorkomen, moet u voor het 
starten minstens 3 meter van de tankruimte verwijderd zijn. 

 TURN UNIT OFF voor het neerzetten en ook voor het installeren of verwijderen van de 
hulpstukken. 

 KEEP ALLE SCREWS EN FASTENERS TIGHT en het apparaat in goede 
bedrijfstoestand. Gebruik dit apparaat nooit als het verkeerd is afgesteld of als het 
niet volledig en veilig is gemonteerd. 

 KEEP HANDLEIDINGEN DROGEN, schoon en vrij van brandstofmengsel. 

 STORE EQUIPMENT AWAY FROM POSSIBLE IGNITION SOURCES, zoals 
gasgestookte boilers, wasdrogers, of oliegestookte ovens, draagbare kachels, enz. 

 KEEP de motor ALTIJD vrij van puinophopingen. 

 De werking van de uitrusting moet altijd beperkt blijven tot volwassen en goed 
geïnstrueerde personen. 

 ALLE PERSONEN MET RESPIRATORY PROBLEMEN en personen die in een zeer 
stoffige omgeving met een ventilator werken, dienen te allen tijde een 



stofdeeltjesmasker te dragen. Papieren stofmaskers zijn bij de meeste verf- en 
ijzerwarenwinkels verkrijgbaar. 

 Bedien de machine alleen op redelijke uren - niet 's morgens vroeg of 's avonds laat 
als er mensen gestoord kunnen worden. Houd u aan de tijden die in de plaatselijke 
verordeningen zijn vermeld. 

 Vermijd het gebruik van de machine bij slecht weer, vooral wanneer er een risico is op 
onweer en bliksem. 

 In geval van een ongeluk moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de machine. 
Schakel de machine uit en controleer het probleem. Gebruik het apparaat niet als het 
beschadigd is. 

 Als de machine een ongewoon geluid of een ongewone trilling begint te maken, 
schakel dan onmiddellijk de stroombron uit en laat de machine stoppen. Neem de 
volgende stappen voordat u de machine opnieuw opstart en in werking stelt: 
a) Inspecteren op schade; 
b) Vervang of repareer beschadigde onderdelen; 
c) Controleer of er losse onderdelen zijn en zet deze vast. 

 Als de machine verstopt raakt, sluit u de stroombron af voordat u het puin reinigt. 

 Gebruik de machine nooit met defecte afschermingen of schilden, of zonder 
veiligheidsvoorzieningen. 

 Houd de stroombron schoon van puin en andere ophopingen om schade aan de 
stroombron of mogelijke brand te voorkomen. 

 Draag deze machine niet terwijl deze in werking is. Schakel het apparaat altijd uit en 
transporteer het altijd aan de handgreep en om ongelukken en een brandstoflek te 
voorkomen. 

 Stop de machine en zorg ervoor dat alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn 
gekomen. 
a) Wanneer u de machine verlaat; 
b) Voor het opruimen van verstoppingen of het ontstoppen van de stortkoker; 
c) Voor het controleren, reinigen of werken aan de machine. 

 Kantel de machine niet terwijl de stroombron draait. 

 Bedien de machine met het laagst mogelijke motortoerental om de klus te klaren. Op 
deze manier kunnen trillingen en geluidsniveaus en de slijtage van het gereedschap 
tot een minimum worden beperkt. 

 Gebruik harken en bezems om het puin los te maken voor het blazen. 

 In stoffige omstandigheden de oppervlakken licht bevochtigen. 

 Gebruik het volledige blaasmondstuk zodat de luchtstroom dicht bij de grond kan 
werken. 

 WAARSCHUWING: de machine niet in de buurt van open ramen enz. bedienen; 

 WAARSCHUWING: GEBRUIK GEEN ANDERE KRACHTEN dan aanbevolen in uw 
handleiding. Volg altijd de instructies in het hoofdstuk Brandstof en smering van deze 
handleiding. Gebruik nooit benzine, tenzij deze op de juiste wijze is gemengd met 2- 
takt motorsmeermiddel. Dit leidt tot permanente schade aan de motor, waardoor de 
garantie van de fabrikant komt te vervallen. 

 NIET ROKEN tijdens het tanken of het bedienen van apparatuur. 

 GEEN BELANGRIJKE EENHEID ZONDER een MUFFLER en een correct 
geïnstalleerd geluiddempingsschild. 

 Laat uw handen of lichaam niet in contact komen met een hete geluiddemper of 
bougiekabel. 

 DUE TO THE DANGER van uitlaatgassen, nooit de ventilator bedienen in een 
afgesloten of slecht geventileerde ruimte. 

 NOOIT BLOEMEN in de richting van mensen, dieren, gebouwen, auto's, of open 
ramen, enz. 



 De unit mag NIET worden gebruikt zonder ingebouwde inlaatdeksel om contact met de 
waaier te voorkomen. 

 Zet een hete motor NIET neer waar brandbaar materiaal aanwezig is. 

 DE EENHEID NIET VOOR LANGERE TIJD IN WERKING STELLEN. Rust regelmatig 
uit om schade door trillingen, schade aan de oren of schade aan het apparaat te 
voorkomen. 

 Bedien de machine in een aanbevolen positie en alleen op een stevige, vlakke 
ondergrond. 

 Gebruik de machine niet op een verharde ondergrond of een grindoppervlak waar 
uitgeworpen materiaal letsel kan veroorzaken. 

 WAARSCHUWING: GEEN ONDERDELEN VAN DIT PRODUCT TOEVOEGEN, 
VERWIJDEREN OF WIJZIGEN. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan 
het apparaat, waardoor de garantie van de fabrikant komt te vervallen. 

 NIET TE OPEREREN EENHEID TERWIJL MOE, ZIEK OF ONDER INVLOED VAN 
ALCOHOL OF DRUGS. 

 
 

 Bedien het apparaat NIET in de buurt van of in de buurt van ontvlambare vloeistoffen 
of gassen, zowel binnen als buiten. Er kan een explosie en/of brand ontstaan. 

 Draag GEEN losse kleding, sjaals, halskettingen, onafgewerkte lange haren en 
dergelijke. Als u dit wel doet, kan er letsel ontstaan door voorwerpen die in de 
draaiende delen worden getrokken. 

 Vul NIET een draaiende motor of een motor die heet is. 

 Controleer vóór gebruik altijd visueel of de bevestigingsmiddelen goed vastzitten, of de 
behuizing onbeschadigd is en of er bewakers en schermen aanwezig zijn. Vervang 
versleten of beschadigde onderdelen in sets om het evenwicht te bewaren. Vervang 
beschadigde of onleesbare labels. 

 Controleer voor het starten van de machine of de buis leeg is. 

 Houd uw gezicht en lichaam uit de buurt van het mondstuk. 

 Laat geen handen of enig ander lichaamsdeel of kledingstuk in de afvoergoot of in de 
buurt van een bewegend deel toe. 

 Houd te allen tijde het juiste evenwicht en voet aan de grond. Overdrijf niet. Ga nooit 
op een hoger niveau staan dan de basis van de machine wanneer er materiaal mee 
wordt geblazen. 

 Blijf bij het gebruik van deze machine altijd uit de buurt van de afvoerzone. 
 

 Om het risico op gehoorverlies in verband met het geluidsniveau te verminderen, is 
gehoorbescherming nodig.

 Om het risico op letsel door contact met draaiende onderdelen te verminderen, dient u de 
motor te stoppen voordat u aanbouwdelen installeert of verwijdert. Werk niet zonder de 
beschermkap op zijn plaats. Maak de bougie altijd los voordat u onderhoud uitvoert of
toegang krijgt tot bewegende delen. 

 Richt de blaasmond niet in de richting van mensen of huisdieren.
 Laat het apparaat nooit draaien zonder dat de juiste apparatuur is bevestigd. Installeer 

altijd de blaaspijpen bij gebruik als blazer.
 bedien de machine alleen op redelijke uren - niet 's morgens vroeg of 's avonds laat als 

er mensen gestoord kunnen worden;
 Bedien de machine niet in de buurt van open ramen.
 Gebruik harken en bezems om het puin los te maken voor het blazen.
 Demp de oppervlakken in stoffige omstandigheden licht of gebruik misterbevestiging;
 Beperk de gebruiksduur van het gereedschap. Neem een rusttijd tussen 2 bewerkingen. 

Werk niet eerder of later in de nacht. Stel het apparaat gedurende langere tijd bloot aan



lawaai en trillingen. Geluid kan schade aan de oren veroorzaken. 
 Deze machine is extreem luidruchtig. Draag altijd een gehoorbescherming als u het 

apparaat gebruikt.
 In geval van een ongeluk of pech moet u stoppen met het gebruik van de machine.

Schakel het gereedschap uit en wacht tot het volledig stopt. Controleer het probleem. In 
geval van verstopping, verwijder de verstopping voorzichtig. In geval van storing, breng 
het gereedschap naar een dienst na verkoop voor inspectie en reparatie. Gebruik het 
gereedschap alleen als het veilig gedeblokkeerd is. 

 Bedien de machine alleen op redelijke uren - niet 's morgens vroeg of 's avonds laat als 
er mensen gestoord kunnen worden.

 

Onderhoud en opslag 
Wanneer de machine wordt stilgelegd voor onderhoud, inspectie of opslag, of om een 
accessoire te vervangen, schakel dan de stroombron uit en zorg ervoor dat alle bewegende 
delen volledig tot stilstand zijn gekomen. Laat de machine afkoelen voordat u inspecties, 
aanpassingen, enz. uitvoert. Onderhoud de machine met zorg en houd hem schoon. 

 

 Bewaar de machine op een droge plaats buiten het bereik van kinderen.

 Laat de machine altijd afkoelen voordat u deze opbergt.

 Vervang versleten of beschadigde onderdelen voor de veiligheid. Gebruik alleen 
originele vervangingsonderdelen en accessoires.

 Probeer nooit de vergrendelde functie van de bewaker te omzeilen.
 

Risico's van residuen 
Zelfs als u dit product met inachtneming van alle veiligheidseisen gebruikt, blijven er 
potentiële risico's op letsel en schade bestaan. De volgende risico's kunnen voortvloeien uit 
de structuur en het ontwerp van dit product. Wees altijd waakzaam bij het gebruik van dit 
product, zodat u de risico's in een vroeg stadium kunt herkennen en beheren. Snelle 
interventie kan ernstig letsel en materiële schade voorkomen. Schakel het apparaat uit als er 
storingen zijn. Laat het controleren door een gekwalificeerde professional en laat het, indien 
nodig, repareren voordat u het weer gebruikt. 

 

 Er zijn schadelijke gevolgen voor de gezondheid als gevolg van de uitstoot van 
trillingen als het product voor langere tijd wordt gebruikt of niet goed wordt beheerd en 
onderhouden.

 Er bestaat het risico op letsel en materiële schade als gevolg van de aanhechtingen of 
het breken van de plotselinge impact van verborgen voorwerpen.

 Risico op letsel aan personen en goederen door rondvliegende voorwerpen.

 Langdurig gebruik van dit product stelt de gebruiker bloot aan trillingen en kan een 
zogenaamde "witte vinger"-ziekte veroorzaken. Om het risico te verminderen, draagt u 
handschoenen en houdt u uw handen warm.

 Als een van de symptomen van het "witte vinger-syndroom" zich voordoet, zoek dan 
onmiddellijk medische hulp. Symptomen van de "witte vinger" zijn onder andere 
gevoelloosheid, verlies van gevoeligheid, tintelingen en pijn, krachtverlies, 
kleurveranderingen of huidaandoeningen. Deze symptomen verschijnen meestal op 
de vingers, handen of polsen. Het risico neemt toe bij lage temperaturen.

 Inademing van opgeblazen materiaaldeeltjes.

 Onbeheerde projecties.

 Contact met vreemde voorwerpen.

 Contact met het gereedschap in bedrijf.

 Gehoorverlies bij gebrek aan correcte gehoorbescherming.



 Symbolen 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lees instructiehandboek 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Risico op projectie, houd omstanders weg 

 
 
 
 
 
 

Draag oculaire bescherming en gehoorbescherming 
 
 
 
 

 

Geluidsvermogensniveau garanderen 

 
 
 

Risico op brand 
 

Heet oppervlak 



 
 
 
 
 
 
 

Risico van inademing van uitgeput gas 
 
 

 Beoogd gebruik 

 Deze blazer is bedoeld om bladeren, stof of tuinafval in de gewenste richting te 
blazen. Hij mag niet worden gebruikt voor het blazen van water, chemische producten, 
brandbaar materiaal, metaal of hout en andere gevaarlijke voorwerpen.

 Dit product is uitsluitend bestemd voor particulier huishoudelijk gebruik. Het moet 
buitenshuis worden gebruikt.

 Dit product is niet bedoeld voor gebruik in een gesloten ruimte en op plaatsen waar 
uitgeputte gassen en vlammen aanwezig kunnen zijn.

 Het gebruik van dit product in geval van regen of een vochtige omgeving is verboden.

 Elk ander gebruik kan leiden tot beschadiging van het apparaat, tot materiële schade 
of tot persoonlijk letsel.



BESCHRIJVING 
 
 

 
 

1.  Framedrager 10. Geluiddemper 

2. Zijdeksel 11. Schokdemper 

3. Windkap 12. Flexibele elleboog 

4. Bougiekapje 13. Flexibele buis 

5. . Benzinemotor 14. Kraag voor schakelaar 

6. Starthandvat 15. Nr.1 windpijp 

7. Brandstoftankdop 16. Nr. 2 windpijp 

8. Brandstoftank 17.  Nr. 3 windpijp 

9. Gemakkelijke starter 18. Handgreep met schakelaar 

 
 
 
 
 
 
 

BELANGRIJK 

1. Monteer nr. 1 windbuis (15) aan de flexibele buis (13) door deze tegen de 

klok in te draaien en vervolgens de klem (B) vast te schroeven. 

2. Montage van de flexibele buis (13) aan de flexibele elleboog (12) op de 

blower door het vastschroeven van de klem (A1) 

3. Draai de vleugelmoer (C) volledig met de hand los en installeer vervolgens 

de handgreep met schakelaar (D). 

op de windbuis nr. 1 (15) door inkepingen (E) in de handgreepklem te 

schuiven; de handgreep moet van de bediener af worden gekanteld. 



4. Plaats de handgreep voor een comfortabele bediening en schroef de 

vleugelmoer (C) stevig vast. 

5. Monteer nr. 1 windbuis (15) tot nr. 2 windbuis (16) en bevestig deze met 

 de bovenste schroef. 

6. Monteer de windbuis nr. 2 (16) tot nr. 3 (17) en bevestig deze met de 

bovenste schroef. 
 
 

 

 

 
Aanpassen van rugzak en harnas en bedieningshendel 

1.  Plaats de blazer op je rug door je armen door de schouderbanden te 

laten glijden alsof je een rugzak aan het aantrekken bent. 

2.  Zodra de riemen zijn aangepast voor het comfort van de gebruiker, haalt u 

de blazer van uw rug en plaatst u hem rechtop op een vlakke ondergrond. 

3.  Stel het rugzakharnas en de bedieningshendel in. 

 
 

BRANDSTOFVOORZIENING EN SMERING 

Brandstof 

Gebruik gewone loodvrije benzine gemengd met 40:1 aangepaste 2-takt 

motorolie voor de beste resultaten. Gebruik mengverhoudingen in de 

onderstaande brandstofmengtabel. 



WAARSCHUWING: Gebruik nooit rechte benzine in uw toestel. Dit zal 

permanente schade aan de motor veroorzaken en de garantie van de 

fabrikant voor het product ongeldig maken. Gebruik nooit een 

brandstofmengsel dat meer dan 90 dagen is opgeslagen. 

 
WAARSCHUWING: Als er ander 2-circuits smeermiddel dan Talon Custom 

Lubricant wordt gebruikt, moet het premium kwaliteit olie zijn voor 2-circuits 

luchtgekoelde motoren gemengd in een 30:1 verhouding. Gebruik geen 2-takt 

olieproducten met een aanbevolen mengverhouding van 100:1. Als 

onvoldoende smering de oorzaak is van motorschade, vervalt de garantie van 

de fabrikant. 

 
Mengbrandstof 

Giet de olie en brandstof in een container. Meng ze grondig gedurende 1 min. 

 

Brandstof in de machine toevoegen 

Open de brandstoftank door de dop te verwijderen. Giet de mengbrandstof op 

de juiste wijze in de brandstoftank. Veeg gemorste brandstof af. Sluit de 

brandstoftank. 

 
Aanbevolen brandstoffen 

Sommige conventionele gasolines worden gemengd met oxygenaten zoals 

alcohol of een ethersamenstelling om te voldoen aan de normen voor schone 

lucht. De motor is ontworpen om naar tevredenheid te werken op elke benzine 

voor gebruik in de auto, inclusief zuurstofhoudende benzine. 

 
Voorzorgsmaatregelen bij het tanken 

 Wees altijd uiterst voorzichtig met brandstof! Brandstof is zeer 

ontvlambaar. 

 Probeer nooit de ventilator te tanken als de onderdelen van het 

brandstofsysteem beschadigd zijn of lekken. 

 Probeer nooit te tanken terwijl de motor draait of nog warm is, laat hem 

afkoelen voordat u gaat tanken. 

 Rook of steek nooit een vuur aan in de buurt van de ventilator of de 

brandstof. 

 Vervoer en opslag van brandstoffen altijd in een goedgekeurde 

container. 

 Plaats nooit brandbaar materiaal in de buurt van de motordemper. 

 Gebruik de blazer nooit zonder dat er een goed functionerende 

geluiddemper en vonkenvanger is geïnstalleerd. 

 Bedien de ventilator nooit als deze niet goed is gemonteerd en niet in 

goede staat verkeert. 



 Gebruik geen benzine die ethanol of methanol bevat, omdat deze de 

brandstofleidingen en andere motoronderdelen kan beschadigen. 

 Meng alleen genoeg brandstof voor uw directe behoeften. Als brandstof 

langer dan 30 dagen moet worden opgeslagen, moet deze eerst worden 

behandeld met een stabilisator of een soortgelijk product. 

Starten / Stoppen van de machine 

Koude start 

1.  Zet de schakelaar in stand I. 

 
2.  Zet de chokehendel in de sluitstand ( B) 

2. Pomp de brandstof op door de aanzuigpomp (C) 10 keer in te drukken. 

5. Trek 4-6 keer aan de startgreep totdat de motor start (D) 

6. Zet de chokehendel in de open stand ( E) 

6. Druk op de vergrendelknop en vervolgens op de trekker (B) om de handeling te starten. 
 

 

HET STARTEN 

 

1. Zet de gashendel in de sluitstand en zet de stopschakelaar in de 

stand "I". 

 
2. Duw dan het gaspedaal in de open stand. 

3. Trek aan de terugslagstarter en de motor moet starten. 



STOPMOTOR 

Laat de joystick los, laat de machine stationair draaien. Druk vervolgens op de 

schakelaar om de machine te stoppen. 

 
Blaasoperaties 
1. Gebruik de blazer voor bomen, struiken, bloemperken en moeilijk te reinigen plaatsen. 
2.  Gebruik het apparaat in de buurt van gebouwen en voor andere normale 
reinigingsprocedures. 
3. Gebruik de ventilator rond muren, overstekken, hekken en schermen. 
4. Wij raden aan een gezichtsmasker te dragen wanneer u de blazer op stoffige plaatsen 
bedient. 
5. Ga uit de buurt van het puin staan, op een zodanige afstand dat u de richting van het 

geblazen puin gemakkelijk kunt controleren. Blaas nooit puin in de richting van 
omstanders. 

6. Om de snelheid van de luchtstroom te regelen, kan de ventilator op elk toerental tussen 
stationair en vol gas werken. 

Ervaring met het apparaat zal u helpen bij het bepalen van de hoeveelheid luchtstroom 
die nodig is voor elke toepassing. 
7. Om het geluidsniveau te verminderen, moet het aantal apparaten dat op een bepaald 
moment wordt gebruikt, worden beperkt. 
8. Controleer uw apparatuur voor gebruik, met name de geluiddemper, de luchtinlaten en 
de luchtfilters. 
9. Gebruik harken en bezems om het puin los te maken voor het blazen. In stoffige 

omstandigheden de oppervlakken licht bevochtigen wanneer er water beschikbaar is. 
10. Bespaar water door gebruik te maken van power blowers in plaats van slangen voor 

vele gazon- en tuintoepassingen, waaronder goten, schermen, patio's, roosters, 
veranda's en tuinen. 

11. Gebruik een tussenbuis plus mondstuk naar keuze, zodat de luchtstroom dicht bij de 
grond kan werken. 
12. Na gebruik van blowers en andere apparatuur, CLEAN UP! 13. Gooi het vuilnis weg in 
vuilnisbakken. 

 

Gebruiksaanwijzing 
1. Volg de instructies "STARTEN VAN EEN KOUDE MOTOR". 
2. Als het apparaat eenmaal loopt, leg het dan op je rug door je armen door de 

schouderbanden te laten glijden alsof je een rugzak aan het aantrekken bent. 
3. Bij de voorbereiding van het opruimen van een gebied met puin, moet u zich altijd zo 

positioneren dat u de richting waarin het puin wordt geblazen, kunt controleren. 
4. De bedieningshendel en de flexibiliteit van de blaaspijpassemblage zorgen ervoor dat u de 

moeilijkst bereikbare plaatsen kunt vrijmaken. 
5. De handgreep, de gashendel, de vergrendelknop en de aan/uit-ontstekingsschakelaar zijn 

allemaal gemonteerd op een draaigreep die een breed scala aan bedieningsposities en 
comfort biedt. 



ONDERHOUD 
 

Reinigen van het luchtfilter 

Vuile luchtfilters verminderen het motorvermogen en verhogen het brandstofverbruik en 

maken het starten moeilijker. 
 

 

Draai de chokeknop naar 

Laat de twee schroeven (1) los en trek het filterdeksel (2) eraf. 

Verwijder het filter uit het deksel en controleer het - als het vuil of beschadigd is, maak 

dan het filter schoon of plaats een nieuwe. 

Monteer het hoofdfilter en de voorfilterelementen in het filterdeksel. 

Plaats het deksel op de filterbasis en draai het stevig vast. 

 
Carburator 

Uw carburateur wordt alleen gecontroleerd door een professionele 

reparateur, probeer het nooit zelf te doen. 

 
De bougies controleren 

Als de motor op vermogen is, moeilijk te starten is of slecht loopt bij stationair 

toerental, controleer dan eerst de bougie. 

Verwijder de bougie - zie "Starten / Stoppen van de motor". 

Controleer de elektrodenafstand (A) en stel deze zo nodig opnieuw in - zie 

"Specificaties". 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het opslaan van de machine 

Voor periodes van ongeveer 3 maanden of langer 

Tap de brandstoftank af en reinig deze in een goed geventileerde ruimte. 

Laat de motor draaien tot de carburateur droog is - dit helpt voorkomen dat de 

carburateurdiafragma's aan elkaar kleven. 
 

Reinig de machine grondig - let vooral op de cilindervinnen en het luchtfilter. 

Bewaar de machine op een droge, hoge of afgesloten plaats - buiten het bereik van 

kinderen en andere onbevoegden. 

Stel de container niet onnodig lang bloot aan direct zonlicht. UV-stralen kunnen het 

verpakkingsmateriaal bros maken, wat kan leiden tot lekkage of breuk. 

 

Specificaties 

model BL-7600............................. 
Bougiestekker L7RTC Gap (0,6~0,7) mm 
Brandsto...................................................f................. gemengd (Benzine en tweetaktolie) 
Oli. ................................................................. e 40:1 Hoog 
Stationair toerental. ......................................................... 3000/min 
Maximale snelheid. ........................................................... 7500/min 

Verplaatsing ....................................................... 76cm³ 
Luchtvolum .......................................................... e 1080m3/h 
Luchtsnelhei. .......................................... d 0.3m/s 

Macht… ............................................ 2,2kW 


