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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 letsel. Neem even de tijd om uzelf vertrouwd te maken met uw blazer voor elk 
gebruik. Als u deze tool aan een andere persoon geeft, geef dan ook deze handleiding 
mee. 

 
Gebruik dit gereedschap zoals beschreven in deze handleiding. De fabrikant kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor een onjuiste behandeling of gebruik dat in strijd is 
met de instructies. 

 
Het niet opvolgen van de veiligheids- en bedieningsinstructies kan leiden tot gevaar 
voor elektrische schokken, brand en/of letsel voor personen. 

 

LEES UW GEBRUIKERSHANDLEIDING ZORGVULDIG VOORDAT U HET APPARAAT 
GEBRUIKT. 
. 

 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 handleiding, de machine bedienen, aangezien de plaatselijke voorschriften 
de leeftijd van de bediener kunnen beperken. 

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

 Vergeet niet dat de exploitant of gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen of 
risico's voor personen of eigendommen. 

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

 Draag nauwsluitende, slijtvaste werkkleding die u beschermt, zoals een lange broek, 
veiligheidsschoenen, werkhandschoenen, helm, gezichtsbescherming of een 
veiligheidsbril voor de ogen. Het instrument is extreem luidruchtig en vereist het 
gebruik van gehoorbescherming, zoals oordopjes van goede kwaliteit 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 tankdop langzaam om de druk die zich in 
de tank heeft opgebouwd te ontlasten. Veeg altijd de brandstoftank of de gemorste olie 
op voordat u begint. Om het risico op brand te vermijden, moet u zich ten minste 3 
meter van de tankplaats verwijderen voordat u begint. 

 Schakel het apparaat uit voordat u het installeert en ook voordat u accessoires 
installeert of verwijdert. 

 Houd alle schroeven en bevestigingen goed vast en zorg ervoor dat het apparaat in 
goede staat verkeert. Bedien dit apparaat nooit als het verkeerd is afgesteld of als 
het niet volledig en veilig is gemonteerd. 

 KEEP HANDLINGEN DROGEN, schoon en vrij van brandstofmengsel. 

 VERWIJDERKING VAN DE OPSLAGSTUKKEN VAN MOGELIJKE BRONNEN, zoals 
gaswaterkachels, wasdrogers, of oliegestookte kachels, draagbare kachels, enz. 

 KEEP de motor ALTIJD vrij van puinophopingen. 

 Apparatuur mag altijd alleen worden gebruikt door volwassen en goed geïnstrueerde 
personen. 

 ALLE PERSONEN MET RESPIRATORIEPROBLEMEN en personen die een ventilator 
gebruiken in een zeer stoffige omgeving moeten te allen tijde een stofmasker 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. Neem de tijden in acht die in de plaatselijke 
verordeningen zijn vastgelegd. 

 Vermijd het gebruik van het apparaat in slechte weersomstandigheden, vooral 
wanneer er gevaar bestaat voor onweer en blikseminslag. 

 In geval van een ongeval, stop het gebruik van de machine onmiddellijk. Schakel de 
machine uit en controleer het probleem. Gebruik de machine niet als deze beschadigd 
is. 

 Als de machine ongewone geluiden of trillingen begint te maken, schakel dan 
onmiddellijk de stroomtoevoer uit en laat de machine stoppen. Neem de volgende 
stappen voordat u de machine opnieuw opstart en in werking stelt: 
a) Inspecteer de schade; 
b) Vervang of repareer beschadigde onderdelen; 
c) Controleer de losse onderdelen en zet ze vast. 

 Als de machine verstopt is, schakelt u de stroom uit voordat u het vuil opruimt. 

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

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

 Transporteer deze machine niet terwijl deze in bedrijf is. Schakel het gereedschap 
altijd uit en draag het altijd aan het handvat om ongelukken en brandstoflekkage te 
voorkomen. 

 Stop de machine en zorg ervoor dat alle bewegende delen zijn gestopt. 
a) Elke keer dat u de machine verlaat; 
b) Voordat de blokkades worden opgeheven of de parachute wordt gedeblokkeerd; 
c) Voor het controleren, reinigen of werken aan de machine. 

 Kantel de machine niet als de stroombron is ingeschakeld. 

 Bedien de machine met het laagst mogelijke motortoerental om de werkzaamheden uit 
te voeren. 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 oppervlakken licht bevochtigen. 

 Gebruik het verlengstuk van de blaasmond zodat de luchtstroom dicht bij de grond kan 
werken. 

 WAARSCHUWING: Gebruik de machine niet in de buurt van open ramen, enz; 

 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 als deze niet goed gemengd is met een 2-takt 
motorsmeermiddel. Dit kan de motor permanent beschadigen en de garantie van de 
fabrikant ongeldig maken. 

 NIET ROKEN tijdens het tanken of het bedienen van apparatuur. 

 BELANGRIJK DE UITRUSTING NIET ZONDER ZONDER SILENTIE en zonder een 
correct geïnstalleerd uitlaatschild. 

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

 Wegens het gevaar van uitlaatgassen mag de ventilator nooit in een afgesloten of 
slecht geventileerde ruimte worden gebruikt. 

 Richt de BLOWER NOOIT op mensen, dieren, gebouwen, auto's of open ramen, enz. 

 Bedien de unit NIET zonder de inlaatkap die is geïnstalleerd om contact met het wiel 
te voorkomen. 



 Plaats een hete motor NIET in een gebied waar brandbare materialen aanwezig zijn. 

 HET APPARAAT 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. 

 BEDIEN HET APPARAAT NIET ALS U MOE, ZIEK OF ONDER INVLOED VAN 
ALCOHOL OF DRUGS BENT. 

 
 

 Gebruik uw apparaat niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen, zowel 
binnen als buiten. Er kan een explosie en/of brand ontstaan. 

 Draag GEEN losse kleding, sjaals, nekkettingen, lang ongebonden haar, enz. Er is 
een risico op letsel door het zuigen van voorwerpen in draaiende delen. 

 Vul een draaiende of hete motor NIET bij. 

 Controleer voor gebruik altijd visueel of de beugels goed vastzitten, of de behuizing 
niet beschadigd is en of de afschermingen en schermen op hun plaats zitten. Vervang 
versleten of beschadigde onderdelen in assemblages om het evenwicht te bewaren. 
Vervang beschadigde of onleesbare etiketten. 

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

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

 Laat geen handen of andere delen van het lichaam of de kleding achter in de 
afvoergoot of in de buurt van een bewegend deel. 

 Houd altijd een goed evenwicht en een goede voet aan de grond. Ga niet te ver. Ga 
nooit hoger staan dan de basis van de machine als er materiaal mee wordt geblazen. 

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

 Om het risico van gehoorverlies in verband met het geluidsniveau te verminderen, is 
gehoorbescherming noodzakelijk.

 Om het risico op letsel door contact met draaiende onderdelen te verminderen, dient u de 
motor te stoppen voordat u accessoires installeert of verwijdert. Bedien de motor niet 
zonder de beschermingsinrichting. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u 
onderhoud of toegang krijgt tot bewegende delen.

 Richt de ventilatormond niet op mensen of huisdieren.
 Gebruik het apparaat nooit zonder de juiste apparatuur. Wanneer het apparaat als een 

blower wordt gebruikt, installeer dan altijd de blaaspijpen.
 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 voordat het wordt afgeblazen.
 Demp de oppervlakken licht in stoffige omstandigheden of gebruik een meneer;
 Beperk de levensduur van het gereedschap. Neem een rustperiode tussen 2 operaties. 

Werk niet eerder of later in de nacht. Laat u niet voor langere tijd blootstellen aan lawaai 
en trillingen. Geluid kan de oren beschadigen.

 Deze machine is extreem luidruchtig. Draag altijd gehoorbescherming als u het apparaat 
gebruikt.

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



Schakel de stroom uit en wacht tot hij volledig tot stilstand komt. Controleer het probleem. 
Als het geblokkeerd is, verwijder het dan voorzichtig. Als er een storing optreedt, breng 
het gereedschap dan naar een servicecentrum voor inspectie en reparatie. Bedien de 
machine alleen als deze veilig is vrijgegeven. 

 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 alvorens inspecties, 
aanpassingen, enz. uit te voeren. Onderhoud de machine zorgvuldig en houd hem schoon. 

 

 Bewaar het apparaat 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 reserveonderdelen en accessoires.

 Probeer nooit de functie van het veiligheidsslot te omzeilen.
 

Restrisico's 
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 alert bij het gebruik van dit product, 
zodat u de risico's op tijd kunt herkennen en beheren. Snelle actie kan ernstig letsel en 
materiële schade voorkomen. Schakel het gereedschap uit in geval van een storing. Laat het 
door een gekwalificeerde professional controleren en indien nodig repareren voordat u het 
weer gebruikt. 

 

 De uitstoot van trillingen heeft nadelige gevolgen voor de gezondheid als het product 
langdurig wordt gebruikt of als het niet goed wordt beheerd en onderhouden.

 Er bestaat een risico op letsel en materiële schade als gevolg van aanhechtingen of 
breuk door een plotselinge botsing 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 
"witte vinger"-ziekte veroorzaken. Om het risico te beperken, draagt u handschoenen 
en houdt u uw handen warm.

 Als een van de symptomen van het "witte vinger-syndroom" zich voordoet, moet 
onmiddellijk een arts worden geraadpleegd. Symptomen van "witte vinger" zijn onder 
meer gevoelloosheid, verlies van gevoel, tintelingen, tintelingen en pijn, verlies van 
kracht, veranderingen in kleur of huidaandoening. Deze symptomen verschijnen 
meestal op de vingers, handen of polsen. Het risico neemt toe bij lage temperaturen.

 Inademing van geblazen materiaaldeeltjes.

 Ongecontroleerde projecties.

 Contact met vreemde voorwerpen.

 Contact met het gereedschap in bedrijf.

 Gehoorverlies bij gebrek aan goede gehoorbescherming.

 

 Symbolen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lees de gebruiksaanwijzing 
 

  Risico op projectie, houd de toeschouwers weg 

  Draag oog- en gehoorbescherming 

 
 
 
 

Verzekeren van het geluidsvermogensniveau 

 
 
 

Brandgevaar 
 

Warm oppervlak 

  Risico van inademing van uitgeput gas 



 Beoogd gebruik 

 Deze blazer is ontworpen om bladeren, stof of tuinafval in de gewenste richting te 
blazen. Het mag niet worden gebruikt om water, chemicaliën, brandbare materialen, 
metaal of hout en andere gevaarlijke voorwerpen te blazen.

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

 Dit product is niet bedoeld voor gebruik in een afgesloten ruimte en in gebieden waar 
gassen en vlammen aanwezig kunnen zijn.

 Het gebruik van dit product in regenachtige of vochtige omstandigheden is verboden.

 Elk ander gebruik kan leiden tot schade aan het apparaat, eigendommen of personen.



BESCHRIJVING 

 

 
 

 
1. Frame-ondersteuning             10. Geluiddemper 

2. Zijdelingse dekking               11. Schokbreker 

3. Winddekking 12. Flexibele elleboog 

4. Bougiedop 13. Flexibele slang 

5. Benzinemotor 14. Klem voor schakelaar 

6. Starthandvat 15. Luchtkanaal nr. 1 

7. Brandstoftankdop 16. Luchtleiding nr. 2 

8. Brandstoftank 17. Luchtleiding nr. 3 

9. Gemakkelijke start                  18. Handgreep met schakelaar 



BELANGRIJK 

1. Monteer de windslang nr. 1 (15) aan de flexibele slang (13) door deze 

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

2. Sluit de flexibele slang (13) aan op de flexibele elleboog (12) van de 

ventilator door de klem (A1) vast te schroeven. 

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

handgreep met de schakelaar (D). 

op windslang nr. 1 (15) door de inkepingen (E) in de greep van de 

handgreep te schuiven; de handgreep dient van de bediener af te 

schuiven. 

4. Plaats de handgreep voor comfortabel gebruik en draai de vleugelmoer 

(C) stevig vast. 

5. Monteer de windslang nr. 1 (15) aan de windslang nr. 2 (16). 

6. Monteer de windslang nr. 2 (16) aan de windslang nr. 3 (17) en zet deze 

vast met de bovenste schroef. 
 
 

 

Verstelling van de rugzak en het harnas en de bedieningshendel 

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

schuiven alsof je een rugzak draagt. 

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

verwijdert u de ventilator van uw rug en plaatst u deze rechtop op een vlakke 

vloer. 



3. 3. Stel het rugzakharnas en de bedieningshendel in. 

 
 

BIJTANKEN EN SMEREN 

Brandstof 

Voor de beste resultaten gebruikt u gewone loodvrije benzine gemengd met 

aangepaste 40:1 2-takt motorolie. Gebruik de mengverhoudingen in de 

onderstaande brandstoftabel. 

 
WAARSCHUWING: Gebruik nooit pure benzine in uw toestel. Dit zal de motor 

permanent beschadigen en de garantie van de fabrikant van het product 

ongeldig maken. Gebruik nooit een brandstofmengsel dat langer dan 90 

dagen is opgeslagen. 

 
WAARSCHUWING: Indien een ander 2-takt smeermiddel dan Talon Custom 

Lubricant wordt gebruikt, moet het een luchtgekoelde 2-takt motorolie van 

topkwaliteit zijn die in een verhouding van 30:1 wordt gemengd. Gebruik geen 

2-takt motorolie met een aanbevolen mengverhouding van 100:1. Als 

onvoldoende smering schade aan de motor veroorzaakt, vervalt de garantie 

van de motorfabrikant. 

 
Mengsel van brandstoffen 

Giet de olie en brandstof in een container. Meng ze goed voor 1 minuut. 

 

Brandstof toevoegen aan de machine 

Open de brandstoftank door de dop te verwijderen. Giet het brandstofmengsel 

op de juiste wijze in de tank. Veeg eventuele lekken op. Sluit de brandstoftank. 

 
Aanbevolen brandstoffen 

Sommige conventionele gasolines worden gemengd met zuurstofhoudende 

verbindingen zoals alcohol of een ethersamenstelling om te voldoen aan de 

normen voor luchtzuiverheid. De motor is ontworpen om naar tevredenheid te 

werken met elke autobenzine, inclusief zuurstofhoudende benzine. 

 
Voorzorgsmaatregelen bij het tanken 

 Wees altijd uiterst voorzichtig met brandstof! Brandstof is licht 

ontvlambaar. 

 Probeer nooit de ventilator aan te drijven als de onderdelen van het 

brandstofsysteem beschadigd zijn of lekken. 

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

afkoelen voordat u gaat tanken. 



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

brandbare stoffen. 

 Vervoer en opslag van brandstof altijd in een goedgekeurde container. 

 Plaats nooit brandbaar materiaal in de buurt van de motordemper. 

 Gebruik de ventilator nooit zonder dat er een goed werkende 

geluiddemper en vonkenvanger is geïnstalleerd. 

 Gebruik de ventilator nooit als deze niet goed gemonteerd en in goede 

staat is. 

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

brandstofleidingen en andere motoronderdelen kan beschadigen. 

 Meng alleen zoveel brandstof als u nodig heeft voor uw directe 

behoeften. Als de 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 

 

Koud begin 

1. Zet de schakelaar in stand I. 

2. Zet de gashendel in de gesloten stand (B). 

3. Pomp de brandstof op door de aanzuigpomp (C) tien keer in te drukken. 

4. Trek 4 tot 6 keer aan de starthendel totdat u het geluid van de motor hoort. 

5. Zet de chokehendel in de open stand (E), trek 4 keer aan de starthendel. 

6 keer achter elkaar, tot de motor start (D) 

7. Druk op de vergrendelknop en druk vervolgens op de knop (F) om het 

apparaat in werking te stellen. 
 



 
 
 
 
 
 

HOT START 

1. Zet de gashendel (A) in de gesloten stand. 

2. Zet de stopschakelaar in stand "I". 

3. Druk vervolgens de versnellingshendel in de open stand.  

Trek de starthendel naar achteren en de motor moet starten. 

 
 

MOTORUITSCHAKELING 

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

schakelaar om de machine te stoppen. 

 
Blaasoperaties 
1. Gebruik de ventilator voor bomen, struiken, bloemperken en moeilijk te reinigen gebieden. 
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 u aan een gezichtsmasker te dragen wanneer u de ventilator op stoffige 
plaatsen gebruikt. 
5. Blijf uit de buurt van puin, op een afstand die u in staat stelt om de richting van het 

geblazen puin gemakkelijk te controleren. Blaas nooit puin in de richting van 
voorbijgangers. 

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

De ervaring die u met het toestel hebt opgedaan, zal u helpen bij het bepalen van het 
vereiste luchtdebiet voor elke toepassing. 
7. Om het geluidsniveau te verminderen, moet het aantal apparaten dat tegelijkertijd wordt 
gebruikt, worden beperkt. 
8. Controleer uw apparatuur voordat u deze gebruikt, 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 het gebruik van elektrische blazers in plaats van slangen voor vele 

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

11. Gebruik de tussenbuis plus het mondstuk van uw keuze, zodat de luchtstroom dicht bij de 
grond kan werken. 
12. Na gebruik van blowers en andere apparatuur, CLEAN! Gooi het vuilnis in de vuilnisbak. 

 

gebruikshandleiding 



1. Volg de instructies "STARTEN VAN EEN KOUDE MOTOR". 
2. Als het apparaat eenmaal is ingeschakeld, leg je het op je rug door je armen in de riemen 

te schuiven alsof je een rugzak aan het aantrekken bent. 
3. Wanneer u zich voorbereidt op het opruimen van een gebied met puin, moet u zich altijd zo 

positioneren dat u de richting waarin het puin wordt geblazen, kunt bepalen. 
4. De bedieningshendel en de flexibiliteit van de gehele blaaspijp maken het mogelijk om 

zelfs de moeilijkst bereikbare plaatsen te ontruimen. 
5. De handgreep, de gashendel, de vergrendelknop en het contactslot zijn allemaal 

gemonteerd op een draaigreep die een breed scala aan bedienings- en comfortposities 
biedt. 

 

ONDERHOUD 
 

Reinigen van het luchtfilter 

 

 

  
Vuile luchtfilters die het motorvermogen verminderen, verhogen het brandstofverbruik en 

maken het starten moeilijker. 
 

 

Draai de chokeknop naar 

Draai de twee schroeven (1) los en verwijder het filterdeksel (2). 

Verwijder het filter uit het deksel en controleer het. Als hij vuil of beschadigd is, maak 

hem dan schoon of installeer een nieuwe. 

Monteer het hoofdfilter en de voorfilterelementen in het filterdeksel. 

Plaats het deksel op de basis van het filter en zet het stevig vast. 

Carburateur 

Uw carburateur moet alleen worden gecontroleerd door een 

professionele reparateur, probeer het nooit zelf te doen. 

 
Controle van de bougie 

 Als de motor niet werkt, moeilijk te starten is of stationair draait, 

controleer dan eerst de bougie. 

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

1 

2 



Controleer de afstand tussen de elektroden (A) en stel deze zo nodig bij - zie 

"Specificaties". 

 
 
 
 

Opslag van de machine 

Voor periodes van ongeveer 3 maanden of meer 

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

Laat de motor draaien tot de carburateur droog is - dit voorkomt dat de 

carburateurmembranen aan elkaar plakken. 
 

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

Bewaar het apparaat op een droge, verhoogde of afgesloten plaats buiten het bereik 

van kinderen en andere onbevoegden. 

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

zorgen dat het verpakkingsmateriaal bros wordt, wat kan leiden tot lekkage of breuk. 

Specificaties 

MODEL ............................. E BU-KO-8800  

Lengt.................................  ............................ e 1730mm 
Breedte ............................................................... r 530 mm 
Hoogte ............................................................... 520 mm 
N. ...................................................... ettogewicht max. 13 kg 
Bougieschakelaa ........................................................ r CMR7H Gap (0,6~0,7) mm 
Gemengde.................................................................... brandstoffen (benzine en tweetaktolie) 
Olie. .................................................................. e 40:1 Top 
Stationair toerental. ......................................................... 3000/min 
Maximumsnelheid. ........................................................... e 7300/min 
Verplaatsing ....................................................... 88 cc 
Luchtvolum .......................................................... e 1490m3/h 
Luchtsnelhei. .......................................... d 102m/s 

Macht… .................................................. 3.1kW 

Gemeten geluidsdrukniveau: 98,5 dB(A) K= 3 dB(A) 

Gemeten geluidsvermogensniveau: 108,3 dB(A) K= 3 dB(A) 

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau: 116 dB(A) 

Trillingswaarde: 4.194 m/s² K=1,5 m/s² 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


