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Warning
Read this instruction manual carefully before putting the Brush
Cutter into operation and strictly observe the safety regulations!
Preserve instruction manual carefully!

Avertissement
Lire attentivement ce manuel d’instruction avant d’utiliser la
Débroussailleuse et observer rigoureusement les règles de
sécurité!
Conserver ce manuel dans un endroit sûr!

Waarschuwing
Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der lnbetriebnahme der
Montorsense sufmerksam durch und halten Sie die
Sicherheitsvorschriften genau ein!
Bewahren Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig auf!

MS-352.4 R

ISTRUZIONI D’USO
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Attenzione
Leggete attentamente questo manuale di istruzioni prima di far
funzionare il Decespugliatore, ed osservate rigorosamente le
regole sulla sicurezza!
Conservate con cura questo manuale di instruzioni!

Waarschuwing
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens de
Bosmaaier in gebruik te nemen en neem de
veiligheidsvoorschriften strict in acht!
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!

Advertencia
Lea atentamente este manual de instrucciones antes de poner
en funcionamiento el Desbrozadora y cumpla estrictamente los
reglamentos de seguridad.
Guarde cuidadosamente este manual de instrucciones.

Advertência
Leia este manual cuidadosamente antes de pôr o Cortador de
grama tipo mochila em funcionamento e observe rigorosamente
as normas de segurança.
Conserve este manual de instruções com cuidado.
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Thank you very much for selecting the DOLMAR Brush Cutter.  We
are pleased to be able to you the DOLMAR Brush Cutter which is
the result of a long development programme and many years of
knowledge and experience.

Please read, understand and follow this booklet which refers in
detail to the various points that will demonstrate its outstanding
performance.  This will assist you to safely obtain the best
possible result from your DOLMAR Brush Cutter.
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SYMBOLS

It is very important to undestand the following symbols when reading this instructions manual.

WARNING/DANGER/CAUTION

Read instruction Manual

Forbidden

No Smoking

No open flame

Protective gloves must be worn

Keep the area of operation clear of all
persons and pets

Wear protective helmet, eye and ear
protection

Engine-Manual start

Emergency stop

First Aid

ON/START

OFF/STOP

Flying object hazard

Fuel (Gasoline)

Keep distance

Kickback (for Brush Cutter only)

CE mark

Top pemissible tool speed

Recycling

English
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SAFETY INSTRUCTIONS

General Instructions

– To ensure correct and safe operation, the user must read,
understand and follow this instruction manual to assure
familiarity with the handling of the brush cutter.  Users insuffi-
ciently informed will risk danger to themselves as well as others
due to improper handling.

– It is recommended only to loan the brush cutter to people who
have proven to be experienced with brush cutters.
Always hand over the instruction manual.

– Use brush cutters with the utmost care and attention.

– First-time users should ask the dealer for basic instructions to
familiarize oneself with the handling of an engine powered
cutter.

– Children and young persons aged under 18 years must not be
allowed to operate the brush cutter.  Persons over the age of
16 years may however use the tool for the purpose of being
trained only while under the direct supervision of a qualified
trainer.

– Use brush cutters with the utmost care and attention.

– Operate the brush cutter only if you are in good physical
condition.  Perform all work conscientiously and carefully.  The
user has to accept responsibility for others.

– Never use the brush cutter while under the influence of alcohol
or drugs.

– Do not use the unit when you are tired.

– Save these instructions for future referral.

Personal protective equipment

– The clothing worn should be functional and appropriate, i.e. it
should be tight-fitting but not cause hindrance.  Do not wear
jewelry, clothing or long hair which could become entangled
with bushes or shrubs.

– In order to avoid head-, eye-, hand- or foot injuries as well as to
protect your hearing the following protective equipment and
protective clothing must be used during operation of the brush
cutter.

– Always wear a helmet when working in the forest.  The
protective helmet (1) is to be checed at regular intervals for
damage and is to be replaced at least every 5 years.  Use only
approved protective helmets.

– The visor (2) of the helmet (or approved goggles) protects the
face from flying sticks, stones or other object.  During operation
of the brush cutter always wear goggles, or a visor to prevent
eye injuries.

– Wear adequate noise protection equipment to avoid hearing
impairment (ear muffs (3), ear plugs etc.), especially during
extended work periods.

– The work overalls (4) protect against flying stones and
splinters.
We strongly recommend that the user wear work overalls.

– Special gloves (5) made of thick leather are part of the pre-
scribed equipment and must always be worn during operation
of the brush cutter.

– When using the brush cutter, always wear sturdy shoes (6)
with a non-slip sole.  This protects against injuries and ensures
good footing.

Starting up the brush cutter

– Please make sure that there are no children or other people
within a working range of 50 ft. or 15 meters, also pay attention
to any animals in the working vicinity.

– Before operating, always check that the brush cutter is
safe for operation:
Check the security of the cutter blade.  Be sure the blade
mounting nut is firmly secured.  The throttle lever should be
checked for smooth and easy action.  Check for proper
functioning of the throttle lever lock.  The cutter blade must not
rotate during idling.
Consult idle adjustment instructions on page 16.  Check for
clean and dry handles and test the function of the STOP switch.
Keep handles free of oil and fuel.

– Before operation, check and follow local; regulations concern-
ing sound level and hours of operations.

– Only start the brush cutter positioned on the ground.

– Do not start it on the back.

1

2

3

4

5 6
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Start the brush cutter only in accordance with the instructions.

Do not use any other methods for starting the engine!

– Use the brush cutter and the tools supplied only for applications
specified.

– Start the brush cutter engine only after the entire tool has been
assembled.  Operation of the tool is permitted only after all the
appropriate accessories are attached!

– Before starting, make sure that the cutter blade will not contact
any objects such as branches, stones, etc.

– The engine is to be stopped immediately if there are any engine
problems.

– Should the cutter blade hit stones or any other objects immedi-
ately stop the engine and inspect the cutter blade.

– Inspect the cutter blade at frequent regular intervals for damage
(detect hairline cracks by means of a tapping-noise test).

– A familiar ringing sound should be heard.

– Operate the brush cutter only with the shoulder strap attached.
It should be properly adjusted before putting the brush cutter
into operation.  It is essential to adjust the shoulder strap to the
user’s size to prevent fatigue occurring during use or loss of
control of the tool.  Never hold the tool with one hand during
use.

– During operation always hold the brush cutter with both hands.
Always ensure a safe, well-balanced footing.

– Operate the brush cutter in such a manner as to avoid inhalation
of the exhaust gases.  Never run the engine in enclosed rooms
(risk of suffocation and gas poisoning).  Carbon monoxide is an
odorless gas.  Always ensure there is adequate ventilation.

– Stop the engine when resting and when leaving the brush
cutter unattended.  Place it in a sale location to prevent danger
to others, setting fire to combustible materials, or damage to the
machine.

– Never lay down the hot brush cutter onto dry grass or onto any
combustible materials.

– The cutter blade must be used with its appropriate guard.
Never run the tool without this guard!

– All protective parts and guards supplied with the machine must
be used during operation.

– Never operate the engine with a faulty exhaust muffler.

– Stop the engine during transport.

– During transport over long distances the tool protection included
with the equipment must always be used.

– Put the brush cutter in upright position and fix it during care or
truck transportation to avoid damage.

– When transporting the brush cutter, ensure that the fuel tank is
completely empty, to avoid fuel leakage.

Refuelling

– To reduce the risk of fire and bum injury, handle fuel with care it
is highly flammable, Stop the engine during refuelling, keep well
away from open flame and do not smoke.

– Avoid skin contact with petroleum products.  Do not inhale fuel
vapor.  Always wear protective gloves during refuelling.
Change and clean protective clothing at regular intervals.

– Take care not to spill either fuel or oil.  Always wipe unit dry
before starting engine.  Allow wet cloths to dry before dispos-
ing in proper, covered container to prevent spontaneous
combustion.

– Avoid any fuel contact with your clothing.  Change your clothing
immediately if fuel has spilled on it (danger hazard).

– Inspect the fuel cap at regular intervals making sure that stays
securely fastened.

– Carefully tighten the locking screw of the fuel tank.  Change
locations to start the engine (at least 10ft. or 3 meters away
from the place of refueling).

– Never refuel in closed rooms.  Fuel vapors accumulate at
ground level (risk of explosions).

– Only transport and store fuel in approved containers.  Make
sure stored fuel is not accessible to children.

– Do not attempt to refuel a hot or a running engine.

– When mixing gasoline with two-stroke engine oil, use only
gasoline which contains no ethanol or methanol (types of
alcohol).  This will help to prevent damage to fuel lines and other
engine parts.

•Resting
•Transport
•Refuelling
•Maintenance
•Tool  Repiacement

3m (10FT)
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Method of operation

– Use the brush cutter only in good light and visibility.  During cold
seasons beware of slippery or wet areas, ice and snow (risk
of slipping).  Always ensure a safe footing.

– Do not overreach.  Keep proper footing, balance and hand
control of the unit at all times.

– Never cut above waist level.

– Never stand on a ladder while running the brush cutter.

– never climb up into trees to perform any cutting operation with
the brush cutter.

– Never work on unstable surfaces or steep terrain.

– Remove all objects such as stones, nails, broken glass, wire,
etc. found within the working ares.
Foreign articles may damage the cutting tool, can cause
dangerous kickbacks, or could be thrown about dangerously.

– Before commencing cutting the cutting tool must have reached
full working speed.

– Never operate this tool while it is turned upside-down or when
it is at an extreme angle.

– !WARNING! — The cutter area is still dangerous while the
machine is coasting to a stop.

Kickback

– When operating the brush cutter, uncontrolled kickback can
occur.

– This particularly is the case when attempting to cut within a
blade segment between 12 and 2 o’clock as viewed from the
operator’s position.

– Never touch this segment of the brush cutter to solid objects,
such as bushes, stumps, trees, etc., with a diameter greater
than 3 cm.

– The brush cutter will then be deflected at great force and speed
with the potential risk of serious injuries.

– Never operate the brush cutter using the blade seg-
ment between the 12 and 2 o’clock position.

Kickback prevention

To avoid kickbacks, observe the following:

– Operation within the blade segment between 12 and 2 o’clock
can cause serious potential hazards, especially when using
metal cutting blades.
Use of this brush cutter utilizing blade segment positions from
11 to 12 o’clock and 2 to 5 o’clock can still cause a likely
potential for some kickback.

– Cutting operations attempted within the blade segments
between 11 and 12 o’clock, and between 2 and 5 o’clock,
should only be performed by trained and experienced opera-
tors, and only at their own risk.  Smooth and easy cutting with
almost no kickback is possible using the blade segment be-
tween 8 and 11 o’clock.

Cutting Tools

Use only the correct cutting tool for the specific job in hand.

Cutter blade (Star Blade (4 teeth), Eddy Blade (8 teeth)):

For cutting thick materials, such as weeds, high grass, bushes,
shrubs, underwood, thicket, etc. (max. 2 cm dia. thickness).
Perform this cutting work by swinging the brush cutter evenly in
half-circles from right to left (similar to using a scythe).

Maintenance instructions

– The condition of the cutter, in particular of the cutter blade,
guard and of the shoulder strap must be checked before
commencing work.  Particular attention is to be paid to the
cutting blades which must be correctly sharpened.

– Turn off the engine and remove spark plug connectors when
replacing or sharpening cutting blade, and also when cleaning
the cutter or cutting tool.

Caution: Kickback

Diagrammatic figure

Diagrammatic figure

12 2
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Never straighten or weld damaged cutting blades.

– Be kind to the environment.  Operate the brush cutter with as
little noise and pollution as possible.  In particular check the
correct adjustment of the carburetor.

– Clean the brush cutter at regular intervals and check that all
screws and nuts are securely tightened.

– Never service or store the brush cutter in the vicinity of open
flames, sparks, etc.

– Always store the brush cutter in a well-ventilated locked room
and with an emptied fuel tank.

Observe and follow all relevant accident prevention instructions
issued by the trade associations and by insurance companies.
Do not perform any modifications to the brush cutter as this will
risk your safety.

The performance of maintenance or repair work by the user is
limited to those activities s described in this instruction manual.  All
other work is to be done by Authorized Service Agents.

Use only genuine spare parts and accessories supplied by
DOLMAR.

Use of non-approved accessories and tools means increased risk
of accidents and injuries.  DOLMAR will not accept any liability for
accidents or damage caused by the use of any non-approved
cutting tools attachments or accessories.

First Aid

In case of accident make sure that a well-stocked first-aid kit is
available in the vicinity of the cutting operations.  Immediately
replace any item taken from the first aid box.

When asking for help, please give the following informa-
tion:

– Place of accident

– What happened

– Number of injured persons

– Extent of injuries

– Your name

Packaging

The DOLMAR brush cutter is delivered in two protective
cardboard boxes to prevent shipping damage.
Cardboard is a basic raw material and is therefore consequently
reusable or suitable for recycling (waste paper recycling).
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EC-DECLARATION OF CONFORMITY

Model; MS-352.4 R

We declare under our sole responsibility that this product is in compliance with the following standards of

standardized documents, ISO14865, ISO14740, EN55012 in accordance with Council Directives, 89/392/

EEC, amended 98/37/EEC, 93/68/EEC, 89/336/EEC, amended 92/31/EEC.

Measured Sound Power: 108.4 dB

Guarantee Sound Power: 113.3 dB

These sound power levels wear measured in accordance with Council Directive, 2000/14/EC.

Conformity assessment procedure: Annex V.

CE2007

Shigeharu kominami      Rainer Bergfeld

Managing Director         Managing Director

Responsible Manufacturer:

Makita Corporation.

3-11-8,Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN

Authorized Representative in Europe:

DOLMAR Gmbh

Jenfelder Str. 38, 22045 Hamburg, Germany
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Model MS-352.4 R 

Loop handle 

 

Cutter blade Nylon cutting head 

Dimensions : length x width x height (without pipe case length) mm 430 x 280 x 430 

Mass (without guard and cutting blade) kg 10.2 

Volume (fuel tank) L 0.65 

Cutting attachments (cutter blade dia.) mm 255 

Engine displacement cm
3

33.5 

Maximum engine performance kw 1.07 at 7000 min-1 

Engine speed at recommended max. spindle speed min-1 10000 

Maximum spindle speed (corresponding) min-1 7500 

Fuel consumption kg/h 0.458 

Specific fuel consumption g/kwh 426 

Idling speed min-1 3000 

Clutch engagement speed min-1 4100 

Carburetor (Diaphragm - carburetor) type WALBRO WYL 

Ignition system type Solid state ignition 

Spark plug type NGK CMR6A 

Electrode gap mm 0.7 – 0.8 

Idling m/s
2

0.6 0.7 Right handle 

(Rear grip) Racing or W.O.T m/s
2

4.0 5.59 

Idling m/s
2

0.85 0.82 

Vibration per 

ISO 7916
1)
 

Left handle 

(Frontgrip) 
Racing or W.O.T m/s

2
4.78 8.12 

Sound pressure level average to ISO 7917
1) 

dB 89.3 97.1 

Sound power level average to ISO 10884
1) 

dB 104.3 108.4 

Fuel Automobile gasoline 

Engine oil 
SAE 10W-30 oil API Classification, 

Class SF or higher (4-stroke engine for automobile). 

Gear ratio 15/20 

 

 

TECHNICAL DATA

1) This data takes equally into account idling and full speed or wide open throttle operating modes.
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DESIGNATION OF PARTS
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GB DESIGNATION OF PARTS 

1 Fuel Tank 
2 Rewind Starter 

3 Air Cleaner 

4 I-O Switch (on/off) 

5 Spark Plug 

6 Exhaust Muffler 

7 Handle 

8 Control Lever 

9 Control Cable 

10 Shaft 

11 Protector 

12 Gear Case/Head Case 

13 Cutter Blade 

14 Shoulder Strap 

15 Fuel Filler Cap 

16 Starter Knob 

17 Primmer Pump 

18 Choke Lever 

19 Exhaust Pipe 

20 Oil Gauge 

21 Flexible Pipe 

22 Nylon Cutting Head 

 

�

�

��������
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CAUTION : Before performing any work on the brush
cutter, always switch off the motor and pull the
spark plug connectors off the spark plug.
Beware of hot engine pars and sharp blade
edges.
Always wear protective gloves!

CAUTION : Start the brush cutter only after having as-
sembled it completely.

1. Joining flexible pipe with engine and pipe case holder
Insert on end of a flexible pipe (1) into a clutch housing (2) on
an engine until it locks with a slight “click” noise.
Insert the other end of the flexible pipe into a pipe case (3)
holder of a brush cutter until it locks.
Each end of the flexible pipe is interchangeable.
Make sure that a squsre end of a flexible shaft fits into the joint
of a drive shaft.

CAUTION : If you have difficulty to insert the flexible pipe
properly, the square end of the flexible shaft
may not fit the drive shaft joint.  Do not force to
push to avoid damage on the flexible shaft end.
Repeat the same procedure again until flexible
shaft and pipe fit properly.

2. Mounting of control cable
– Remove the air cleaner cover.

– Place the control cable (4) in the adjusting bolt (5), and shift the
swivel (6) so that the cable will be put in the swivel groove.  At
this time, the round-hole side of the swivel will be oriented
toward the inner wire end-metal fitting.

– Release the swivel, and confirm that the inner wire-end metal
fitting will be placed in the hole.

– Mount the air cleaner cover.

ASSEMBLY OF ENGINE AND DRIVE SHAFT

 Round-hole

 End fitting

 Control cable

 Swivel

 Insert
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CONNECTION OF SWITCH CORD

– Connect the switch cords to the two cords from the engine by
inserting one into the other.

– Fix the cord connector by clamp (7).

ADJUSTMENT OF CONTROL CABLE

– Adjust the control cable by adjusting bolt so that it will have 1 to
2 mm play when the throttle lever is set to the low-speed
position by carburetor adjusting bolt. (Be careful that the cutter
blade will not turn in idling.)

Make the throttle wire and I-O switch cords go along the flexible
pipe and fix three point them on clip wire (8) tightly.  If you do not
fix the throttle wire and I-O switch cords surely, there is fear that
they catch on the branch and so on it is dangerous.

���
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MOUNTING OF HANDLE

– Fix a barrier to the left side of the machine together with the
handle for operator’s protection.

– Do not adjust position of the loop handle too close to the control
grip.  Keep not less than 25cm distance between the handle
and the grip.
(a distance collar is provided for this purpose.)

MOUNTING OF PROTECTOR

To meet the applicable safety provisions, only the tool/protector
combinations as indicated in the table must be used.  Failure to do
so may result in serious injury or death to user or bystanders.

Be sure to use genuine DOLMAR cutter blade or nylon
cutting head.

– The cutter blade must be well clean, sharp and free of cracks
or breakage.
If the cutter blade contacts any hard objects or stones during
operation, stop the engine and check the blade immediately.

– Clean and sharpen or replace the cutter blade at least every
three hours of operation.

– The outside diameter of the cutter blade must not exceed 255
mm (10-1/32”).  Never use any blades surpassing 255 mm (10-
1/32”) in outside diameter.

CAUTION : The appropriate guard must always be in-
stalled, for your own safety and in order to
comply with accident-prevention regulations.
Operation of the equipment without the
protector being properly in place must never
be attempted.

– Fix protector to a gear case by 4 bolts firmly
Never use a blush cutter without a protector or with a broken
protector.

MOUNTING OF CUTTER BLADE OR

NYLON CUTTING HEAD

Turn the machine upside down, and you can replace the cutter
blade or nylon cutting head easily.

Mounting of cutter blade

– Fit a cutting blade and other parts in the order as in the illustra-
tion.  Thrust a bar or allen wrench into a hole of the gear case
until the cutting blade is locked and will not turn.  Tighten a nut
by turning to counter-clockwise with a combination wrench.
(Note that the nut is tightened or loosened in the opposit
direction of a usual nut.)

– The nut must be re-tightened every time before use.

– For this brush cutter, we recommend the cutting attachments on
the right.

– Never attempt to cut a tree, a log, wood or other hard materials.

[Tightening torque: 28 – 48 N�m]

NOTE : Always wear gloves when handling the cutter
blade.

Mounting of nylon cutting head

– The blade cap, bolt cover and nut are not necessary for

mounting the nylon cutting head.  The nylon cutting head should

go on top of the grass cover.

– Insert the allen wrench through the hole in the gear case and

rotate the blade holder until it is locked with the alln wrench.

– Then screw the nylon cutting head onto the shaft by turning it

counter-clockwise.

– Remove the allen wrench.

Star Blade
Protector for metal
 blades

Eddy Blade

PART NO.
6418501400

PART NO.
6418501900

PART NO.
6118502000

 Nut

 Bolt cover

 Blade cap

 Blade

 Grass cover

 Blade holder

 Protector plate

 Protector

 Gear case

PART NO.6348003000 PART NO.174345800

Nylon cutting head

to engine
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Inspection and Refill of Engine Oil

– Perform the following procedure, with the engine cooled down.

– While keeping the engine level, remove the oil gauge, and confirm that the oil is filled within the upper and lower limit marks.
When the oil is in short in such a way that the oil gauge touches the oil only by its tip, in particular with the oil gauge remaining inserted in the
crankcase without screwing-in (Fig. 1), refill new oil near the port (Fig. 2).

– For reference, the oil refill time is about 15 h (refill frequency: 15 times).

– If the oil changes in color or mixes with dirt, replace it with new one. (For the interval and method of replacement, refer to P. 17)

Recommended oil:  SAE 10W-30 oil of API Classification, Class SF or higher (4-stroke engine for automobile)

Oil volume:              Approx. 0.1 L

Note:   If the engine is not kept upright, oil may go into around the engine, and may be refilled excessively.
           If the oil is filled above the limit, the oil may be contaminated or may catch fire with white.

Point 1 in Replacement of Oil "Oil Gauge"

– Remove dust or dirt near the oil refill port, and detach the oil gauge.

– Keep the detached oil gauge free of sand or dust. Otherwise, any sand or dust adhering to the oil gauge may cause irregular oil
circulation or wear on the engine parts, which will result in troubles.

– As an example to keep the oil gauge clean, it is recommended to insert the oil gauge on its knob side into the engine cover, as shown in
Fig.3.

(1) Keep the engine level, and detach the oil gauge.

(2) Fill oil up to the edge of the oil refill port. (Refer to Fig.2 of the preceding

page).

Feed oil with the lubricant refill container.

(3) Securely tighten the oil gauge. Insufficient tightening may cause oil leakage.

Point 2 in Replacement of Oil: “If oil spills out”

– If oil spills out between the fuel tank and engine main unit, the oil is sucked into through the cooling air intake port, which will contaminate
the engine. Be sure to wipe out spilt oil before start of operation.

BEFORE START OF OPERATION

Fig.2

Upper limit of oil level
(Lower part of oil refill port
threaded part)

If oil adheres around

this tip refill new oil.

Fig.1

Oil gauge

Fig.3
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Handling of Fuel

It is necessary to handle fuel with utmost care. Fuel may contain substances similar to solvents. Refueling must be performed in a sufficiently

ventilated room or in the open air. Never inhale fuel vapor, and keep fuel away from you. If you touch fuel repeatedly or for a long time, the skin

becomes dry, which may cause skin disease or allergy. If fuel enters into the eye, clean the eye with fresh water. If your eye remains still irritated,

consult your doctor.

Storage Period of Fuel

Fuel should be used up within a period of 4 weeks, even if it is kept in a special container in a well-ventilated shade.

If a special container is not used or if the container is not covered, fuel may deteriorate in one day.

STORAGE OF MACHINE AND REFILL TANK

– Keep the machine and tank at a cool place free from direct sunshine.

– Never keep the fuel in the cabin or trunk.

Fuel

The engine is a four-stroke engine. Be sure to use an automobile gasoline (regular gasoline or premium gasoline).

Points for Fuel

– Never use a gasoline mixture which contains engine oil. Otherwise, it will cause excessive carbon accumulation or mechanical troubles.

– Use of deteriorated oil will cause irregular startup.

Refueling

WARNING: INFLAMMABLES STRICTLY PROHIBITED

Gasoline Usedl:  Automobile gasoline (unleaded gasoline)

– Loosen the tank cap a little so that there will be no difference in atmospheric
pressure.

– Detach the tank cap, and refuel, discharging air by tilting the fuel tank so that
the refuel port will be oriented upward. (Never refill fuel full to the oil refill
port.)

– Wipe well the periphery of the tank cap to prevent foreign matter from
entering into the fuel tank.

– After refueling, securely tighten the tank cap.

• If there is any flaw or damage on the tank cap, replace it.

• The tank cap is consumable, and therefore should be renewed every two to
three years.

REFUELING

Fuel tank cap

Fuel upper limit

Fuel tank
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POINTS IN OPERATION AND HOW TO STOP

Observe all applicable accident prevention regulations!

STARTING

Move at least 3m away from the place of refuelling.  Place the brush cutter on a clean piece of ground taking care that the cutting tool does
not come into contact with the ground or any other objects.

A:Cold start

1) Set this machine on a flat space.

2) Set the I-O switch (1) to OPERATION.

3) Choke lever

Close the choke lever.

Choke opening:

– Full closing in cold or when the engine is cold.

– Full or half opening in restart just after stop of operation.

4) Primer pump

Continue to push the primer pump until fuel enters into the primer pump. (In
general, fuel enters into the primer pump by 7 to 10 pushes.)

If the primer pump is pushed excessively, an excess of gasoline returns to
the fuel tank.

5) Recoil starter

– Pull the start knob gently until it is hard to pull (compression point). Then,
return the start knob, and pull it strongly.

– Never pull the rope to the full. Once the start knob is pulled, never
release your hand immediately. Hold the start knob until it returns to its
original point.

6) Choke lever

When the engine starts, open the choke lever.

– Open the choke lever progressively while checking the engine operation.
Be sure to open the choke lever to the full in the end.

– In cold or when the engine is cooled down, never open the choke lever
suddenly. Otherwise, the engine may stop.

7) Warm-up operation

Continue warm-up operation for 2 to 3 minutes.

I-O switch (1)

Lock-off lever

Throttle lever(6)

OPERATION

Caburettor

Primer Pump
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Note: – If the starter handle is pulled repeatedly when the choke lever remains at "CLOSE" position, the engine will not start easily due to
excessive fuel intake.

– In case of excessive fuel intake, remove the spark plug and pull the starter handle slowly to remove excess fuel.  Also, dry the
electrode section of the spark plug.

Caution during operation:

If the throttle lever is opened fully in a no-load operation, the engine rotation is increased to 10,000rpm or more.  Never operate the engine at
a higher speed than required and at an approximate speed of 6,000 - 8,500rpm.

B: Startup after warm-up operation

1) Push the primer pump repeatedly.

2) Keep the throttle lever at the idling position.

3) Pull the recoil starter strongly.

4) If it is difficult to start the engine, open the throttle by about 1/3.

Pay attention to the cutter blade which may rotate.

Attention in Operation
When the engine is operated upside down, white smoke may come out from the muffler.

STOPPING

1) Release the throttle lever (6) fully, and when the engine rpm has lowered,
set the I-O switch to STOP the engine will now stop.

2) Be aware that the cutting head may not stop immediately and allow it to
slow down fully.

 I-O switch (1)

 STOP

 Throttle lever (6)

When it is necessary to adjust the low-speed rotation (idling), perform it by the carburetor adjusting screw.

ADJUSTMENT OF LOW-SPEED ROTATION (IDLING)

CHECKUP OF LOW-SPEED ROTATION

– Set the low-speed rotation to 3000min-1.
If it is necessary to change the rotation speed, regulate the adjusting screw
(illustrated on the left), with Phillips screwdriver.

– Turn the adjusting screw to the right, and the engine rotation will increase.
Turn the adjusting screw to the left, and the engine rotation will drop.

– The carburetor is generally adjusted before shipment. If it is necessary to
readjust it, please contact Authorized Service Agent.

RESHARPNING THE CUTTER BLADE

CAUTION : The cutter blade mentioned below must only be
resharpened by an authorized facility.  Manual
resharpening will result in imbalances of the cutting
tool causing potentially dangerous vibrations and
damage to the equipment.

– Cutter blade (Star blade (4 teeth), Eddy blade (8 teeth))
An expert resharpening and balancing service is provided by
Authorized Service Agents.

NOTE : To increase the service life of the cutter blade (star blade,
eddy blade) it may be turned over once, until both cutting
edges have become dull. Never continue to use a dull
blade or kickback and serious injury may result.

 Adjusting screw

 Carburetor
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SERVICING INSTRUCTIONS

CAUTION : Before doing any work on the brush cutter, always stop the engine and pull the plug cap off the spark plug (see "checking the spark plug").
Always wear protective gloves!

To ensure a long service life and to avoid any damage to the equipment, the following servicing operations should be performed at regular intervals.

Daily checkup and maintenance

– Before operation, check the machine for loose screws or missing parts.  Pay particular attention to the tightness of the cutter blade or
nylon cutting head.

– Before operation, always check for clogging of the cooling air passage and the cylinder fins.
Clean them if necessary.

– Perform the following work daily after use:

• Clean the brush cutter externally and inspect for damage.

• Clean the air filter.  When working under extremely dusty conditions, clean the filter the severall times a day.

• Check the blade or the nylon cutting head for damage and make sure it is firmly mounted.

• Check that there is sufficient difference between idling and engagement speed to ensure that the cutting tool is at a standstill while the
engine is idling (if necessary reduce idling speed).
If under idling conditions the tool should still continue to run, consult your nearest Authorized Service Agent.

– Check the functioning of the I-O switch, the lock-off lever, the control lever, and the look button.

REPLACEMENT OF ENGINE OIL

Deteriorated engine oil will shorten the life of the sliding and rotating parts to a great extent. Be sure to check the period and quantity of  replacement.

ATTENTION: In general, the engine main unit and engine oil still remain hot just after the engine is stopped. In replacement of oil,
confirm that the engine main unit and engine oil are sufficiently cooled down. Otherwise, there may remain a risk of scald.

Note: If the oil filled above the limit, it may be contaminated or may catch fire with white smoke.

Interval of replacement:  Initially, every 20 operating hours, and subsequently every 50 operating hours

Recommended oil:           SAE10W-30 oil of API Classification SF Class or higher (4-stroke engine oil for automobile)

In replacement, perform the following procedure.

1) Confirm that the tank cap is tightened securely.

2) Detach the oil gauge.

Keep the oil gauge free from dust or dirt.

3) Place waste or paper near the oil refill port.

4) Detach the oil gauge, and drain oil, tilting the main unit toward the oil refill
port
Drain oil in a container.

 Waste or paper

 Fuel tank cap

 Oil gauge
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5) Keep the engine level, and feed new oil up to the edge of the oil refill port.
In refill, use a lubricant refill container.

6) After refill, securely tighten the oil gauge. Insufficient tightening of the oil
gauge will lead to oil leakage.

POINTS ON OIL

– Never discard replaced engine oil in garbage, earth or sewage ditch. Disposal of oil is regulated by law. In disposal, always follow the
relevant laws and regulations. For any points remaining unknown, contact Authorized Service Agent.

– Oil will deteriorate even when it is kept unused. Perform inspection and replacement at regular intervals (replace with new oil every 6
months).

CLEANING OF AIR CLEANER

DANGER: INFLAMMABLES STRICTLY PROHIBITED

Interval of Cleaning and Inspection: Daily (every 10 operating hours)

– Turn the choke lever to the full close side, and keep the carburetor off
from dust or dirt.

– Remove the air cleaner cover-fixing bolts.

– Pull the cover lower side and detach the air cleaner cover.

– If oil adheres to the element (sponge), squeeze it firmly.

– For heavy contamination:

1) Remove the element (sponge), immerse it in warm water or in water-
diluted neutral detergent, and dry it completely.

2) Clean the element (felt) with gasoline, and dry it completely.

– Before attaching the element, be sure to dry it completely. Insufficient
drying of the element may lead to difficult startup.

– Wipe out with waste cloth, oil adhering around the air cleaner cover and
plate breather.

– Immediately after cleaning is finished, attach the cleaner cover and
tighten it with fixing bolts. (In remounting, first place the upper claw, and
then the lower claw.)

Points in Handling Air Cleaner Element

– Clean the element several times a day, if excessive dust adheres to it.

– If operation continues with the element remaining not cleared of oil, oil in
the air cleaner may fall outside, resulting in oil contamination.

CHECKING THE SPARK PLUG

– Only use the supplied universal wrench to remove or to install the spark plug.

– The gap between the two electrodes of the spark plug should be 0.7-0.8mm
(0.028"-0.032").  If the gap is too wide or too narrow, adjust it.  If the spark
plug is clogged with carton or fouled, clean it thoroubhly or replace it.

CAUTION : Never touch the spark plug connector while the engine is running
(danger of high voltage electric shock).

 Plate

 Fixing bolt

 Air cleaner cover

 Element (sponge)

 Breather Part

 Element (felt)

 Pick this part and remove the element (felt).

0.7 mm - 0.8 mm
(0.028”-0.032”)
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SUPPLY OF GREASE TO GEAR CASE

– Supply grease (Shell Alvania 2 or equivalent) to the gear case through the
grease hole every 30 hours.  (Genuine DOLMAR grease may be purchased
from your DOLMAR dealer.)

CLEANING OF FUEL FILTER

WARNING: INFLAMMABLES STRICTLY PROHIBITED

Interval of Cleaning and Inspection: Monthly (every 50 operating hours)

Suction head in the fuel tank

– The fuel filler (1) of the suction head is used to filler the fuel required by the
carburetor.

– A periodical visual inspection of the fuel filter is to be conducted.  For that
purpose open the tank cap, use a wire hook and pull out the suction head
through the tank opening.  Filters found to have hardened, been polluted or
clogged up are to be replaced.

– Insufficient fuel supply can result in the admissible maximum speed being
exceeded.  It is therefore important to replace the fuel filter at least quarterly to
ensure satisfactory fuel supply to the carburetor.

REPLACEMENT OF FUEL PIPE

CAUTION: INFLAMMABLES STRICTLY PROHIBITED

Interval of Cleaning and Inspection: Daily (every 10 operating hours)

Replacement: Annually (every 200 operating hours)

Replace the fuel pipe every year, regardless of operating frequency. Fuel leakage
may lead to fire.
If any leakage is detected during inspection, replace the oil pipe immediately.

INSPECTION OF BOLTS, NUTS AND SCREWS

– Retighten loose bolts, nuts, etc.

– Check for fuel and oil leakage.

– Replace damaged parts with new ones for safety operation.

CLEANING OF PARTS

– Keep the engine always clean.

– Keep the cylinder fins free of dust or dirt. Dust or dirt adhering to the fins will cause seizure.

REPLACEMENT OF GASKETS AND PACKINGS

In reassembling after the engine is dismounted, be sure to replace the gaskets and packings with new ones.

SUPPLY OF GREASE TO THE FLEXIBLE SHAFT

- Pull out the flexible shaft from the flexible lining for every 20 hours,
and apply grease on the flexible shaft.

- The flxible shaft may be broken if no grease is applied.

Grease hole

Fuel filter (1)

Hose clamp
Fuel pipe

Fuel pipe

Any maintenance of adjustment work that is not been included and described in this manual is only to be performed by Authorized Service
Agents.

Flexible shaft
Flexible liner

Apply grease



20

STORAGE

WARNING: When draining the fuel, be sure to stop the engine and confirm that the engine cools
down.
Just after stopping the engine, it may still hot with possibility of burns, inflammability and fire.

ATTENTION: When the machine is kept out of operation for a long time, drain up all fuel from the
fuel tank and carburetor, and keep it at a dry and clean place.

Fault location

– Drain up fuel from the fuel tank and carburetor according to the following

procedure:

1) Remove the fuel tank cap, and drain fuel completely.

If there is any foreign matter remaining in the fuel tank, remove it

completely.

2) Pull out the fuel filter from the refill port using a wire.

3) Push the primer pump until fuel is drained from there, and drain fuel

coming into the fuel tank.

4) Reset the filter to the fuel tank, and securely tighten the fuel tank cap.

5) Then, continue to operate the engine until it stops.

– Remove the spark plug, and drip several drops of engine oil through the

spark plug hole.

– Gently pull the starter handle so that engine oil will spread over the engine,

and attach the spark plug.

– Attach the cover to the cutter blade.

– During storage, keep the rod horizontal or keep the machine upright with the

blade edge oriented upward. (In this case, pay full attention to prevent the

machine from falling.)

Never store the machine with the cutter blade edge oriented downward.

Lubricating oil may spill out.

– Keep the drained fuel in a special container in a well-ventilated shade.

Attention after long-time storage

– Before startup after long-time shutdown, be sure to replace oil (refer to P 17). Oil will deteriorate while the machine is kept out of

operation.

Fault System Observation Cause 

Engine not starting or with 

difficulty 

Ignition system Ignition spark O.K. Fault in fuel supply or compression system, mechanical 

defect 

  No ignition spark STOP-switch operated, wiring fault or short circuit, spark 

plug or connector defective, ignition module faulty 

 Fuel supply Fuel tank filled Incorrect choke position, carburetor defective, fuel supply 

line bent or blocked, fuel dirty. 

 Compression No compression when 

pulled over 

Cylinder bottom gasket defective, crankshaft seals 

damaged, cylinder or piston rings defective or improper 

sealing of spark plug 

 Mechanical fault Starter not engaging Broken starter spring, broken parts inside of the engine 

Warm start problems  Tank filled ignition spark 

existing 

Carburetor contaminated, have it cleaned 

Engine starts but dies Fuel supply Tank filled Incorrect idling adjustment, carburetor contaminated 

   Fuel tank vent defective, fuel supply line interrupted, 

cable or STOP-switch faulty 

Insufficient performance Several systems 

may simultaneously 

be affected 

Engine idling poor  Air filter contaminated, carburetor contaminated, muffler 

clogged, exhaust duct in the cylinder clogged 
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*1 Perform initial replacement after 20h operation.

*2 For the 200 operating hour inspection, request Authorized Service Agent or a machine shop.

*3 After emptying the fuel tank, continue to run the engine and drain fuel in the carburetor.

Operating time 

 

Item 

 
Before 

operation

After 

lubrication

Daily 

(10h) 
30h 50h 200h 

Shutdown

/rest 

Corres-po

nding P

Inspect/clean �       13 
Engine oil 

Replace     �
*1

   17 

Tightening parts 
(bolt, nut) 

Inspect �       19 

Clean/inspect �       � 

Fuel tank 

Drain fuel       �
*3

 20 

Throttle lever Check function  �      15 

Stop switch Check function  �      15 

Cutting blade Inspect �  �     12 

Low-speed rotation Inspect/adjust   �     16 

Air cleaner Clean   �     18 

Ignition plug Inspect   �     18 

Cooling air duct Clean/inspect   �     19 

Inspect   �     19 

Fuel pipe 

Replace      �
*2

  � 

Gear-case grease Refill    �    19 

Fuel filter Clean/replace     �   19 

Oil tube Inspect      �
*2

   

Clearance between air intake 
valve and air discharge valve 

Adjust      �
*2

  � 

Engine overhaul       �
*2

  � 

Carburetor Drain fuel       �
*3

 20 
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TROUBLESHOOTING

Before making a request for repairs, check a trouble for yourself. If any abnormality is found, control your machine according to the description of
this manual. Never tamper or dismount any part contrary to the description. For repairs, contact Authorized Service Agent or local dealership.

When the engine does not start after warm-up operation:

If there is no abnormality found for the check items, open the throttle by about 1/3 and start the engine.

State of abnormality Probable cause (malfunction) Remedy 

Failure to operate primer pump Push 7 to 10 times. 

Low pulling speed of starter rope Pull strongly. 

Lack of fuel Feed fuel. 

Clogged fuel filter Clean 

Broken fuel tube Straighten fuel tube 

Deteriorated fuel 

 

Deteriorated fuel makes starting more difficult. 

Replace with new one. (Recommended 

replacement: 1 month) 

Excessive suction of fuel 

 

 

 

 

Set throttle lever from medium speed to high 

speed, and pull starter handle until engine 

starts. Once engine starts, cutter blade 

starts rotating. Pay full attention to cutter 

blade. 

If engine will not start still, remove spark plug, 

make electrode dry, and reassemble them as 

they originally are. Then, start as specified. 

Detached plug cap Attach securely 

Contaminated spark plug Clean 

Abnormal clearance of spark plug Adjust clearance 

Other abnormality of spark plug Replace 

Abnormal carburetor Make request for inspection and maintenance.

Starter rope cannot be pulled Make request for inspection and maintenance 

Engine does not start 

Abnormal drive system Make request for inspection and maintenance 

Insufficient warm-up Perform warm-up operation 

Choke lever is set to “CLOSE” although engine 

is warmed up 
Set to “OPEN” 

Clogged fuel filter Clean 

Contaminated or clogged air cleaner Clean 

Abnormal carburetor Make request for inspection and maintenance 

Engine stops soon 

Engine speed does not increase 

Abnormal drive system Make request for inspection and maintenance 

Loosened cutter blade-tightening nut Tighten securely 

Twigs caught by cutter blade or 

dispersion-preventing cover 
Remove foreign matter  

Cutter blade does not rotate 

Abnormal drive system Make request for inspection and maintenance.

Broken, bent or worn cutter blade Replace cutter blade 

Loosened cutter blade-tightening nut Tighten securely 

Shifted convex part of cutter blade and cutter 

blade support fitting 
Attach securely 

Main unit vibrates abnormally. 

Abnormal drive system Make request for inspection and maintenance 

High idling rotation Adjust 

Detached throttle wire Attach securely 

Cutter blade does not stop immediately. 

Abnormal drive system Make request for inspection and maintenance 

Detached connector Attach securely 

Abnormal electric system Make request for inspection and maintenance.

Engine does not stop. 

 

 

 

  

 

Stop engine immediately�

Stop engine immediately�

Stop engine immediately�

Run engine at idling, and set choke 

lever to CLOSE.�
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SYMBOLEN

Het is erg belangrÿk dat u weet wat de volgende symbolen betekenen wanneer u dere gebruiksaanwÿzing leest.

WAARSCHUWING/!GEVAAR/LET OP

Lees, begrijp en volg de
Gebruiksaanwijzing op

Verboden

Niet roken

Open vlammen verboden

Draag veiligheidshandschoenen

Personen en huisdleren niet
Toegelaten in de werkomgeving

Draag een veiligheidshelm,
Oog-en oorbescherming

Motor-Handbediend starten

Noodstop

Eerste Hulp Bij Ongevallen
(EHBO)

AAN/START

UIT/STOP

Brandstof (Benzine)

Afstand houden

Terugslag (enkel voor bosmaaier)

CE-kenteken

Max. toelaatbaar toerental maaiblad

Recycling

Wij danken u ten zeerste voor de aankoop van de DOLMAR
Bosmaaier. Wij zijn blij u de DOLMAR Bosmaaier te kunnen
aanbieden die het resultaat is van een lang
ontwikkelingsprogramma en vele jaren opgedane kennis en
ervaring.

Gelieve dit handboekje zorgvuldig door te lezen,te begrijpen en op
te volgen. Het geeft een gedetailleerde uitleg van de verschillende
punten waardoor u zich een denkbeeld kunt vormen van de
voortreffelijke prestaties van de machine. Dit zal u in staat stellen
de beste resu!taten te verkrijgen van uw DOLMAR Bosmaaier.

Inhoudsopgave Bladzijde

Symbolen ..................................................................................... 86

Veiligheidsvoorschriften ......................................................... 87-90

Technische gegevens ................................................................. 92

Naam van de onderdelen ............................................................. 93

Monteren van motor en aandrijfstang ..................................... 94-95

Installeren van de handgreep ...................................................... 96

Installeren van de beschermkap .................................................. 96

Installeren van het mesblad ......................................................... 96

Voor gebruik ........................................................................... 97-98

Aandachtspunten bij de bediening en hoe u de machine moet stoppen

............................................................................................. 99-100

Aanscherpen van het mesblad snijgereedschap ...................... 100

Onderhoudsvoorschap ...................................................... 101-103

Opbergen ........................................................................... 104-105

Storingzoeken ............................................................................ 106

Gevaar voor rondvliegende
Voorwerpen

Dutch
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Algemene voorschriften
– Om een juiste en veilige bediening te verzekeren, dient de gebruiker

deze gebruiksaanwijzing te lezen en te begrijpen om zich vertrouwd
te maken met de bediening van de bosmaaier. Gebruikers die
onvoldoende vertrouwd zijn met de machine kunnen zowel zichzelf
als anderen in gevaar brengen door onjuiste bediening.

– Het is aan te bevelen dat u de bosnaaier alleen uitleent aan
personen die voldoende ervaring hebben met bosmaaiers.
Overhandig ook altijd de gebruiksaanwijzing.

– Gebruik de bosmaaier uitsluitend met alle beschermingen
aangebracht.

– Personen die nooit eerder met een bosmaaier hebben gewerkt,
dienen bij hun dealer te informeren naar basisrichtlijnen om
zichvertrouwd te maken met het hanteren van een
motoraangedreven maaier.

– Gebruik van de bosmaaier mag niet worden toegestaan aan
kinderen en personen beneden de 18 jaar. Personen boven de
16 jaar kunnen de machine echter gebruiken voor
opleidingsdoeleinden en dit uitsluitend onder het toezicht van
een bevoegd opleider.

– Gebruik de bosmaaier met uiterste voorzichtigheid en
oplettendheid.

– Gebruik de bosmaaier alleen wanneer u in goede lichameliike
gezondheid verkeert. Voer alle werkzaamheden zorgvuldig en
voorzichtig uit. De gebruiker is aansprakelijk voor anderen.

– Gebruik de bosmaaier nooit onder invloed van alcohol of
geneesmiddelen.

– Gebruik de machine niet wanneer u vermoeid bent.

– Bewaar deze voorschriften voor naslag in de toekomst.

Persoonlijke veiligheidsuitusting
– Draag doelmatige en geschikte kleren die nauw passen zonder u

in uw bewegingen te belemmeren. Draag geen juwelen, kleding
of lang haar, die kunnen blijven vasthangen in struikgewas of
heesters.

– Tijdens het bedienen van de bosmaaier dient u de volgende
veiligheidsuitrusting en veiligheidskleding te dragen om hoofd-,
oog-, hand-of voetverwondingen te voorkomen en om uw
gehoor te beschermen.

– Draag altijd een helm wanneer u in het bos werkt. Controleer de
veiligheidshelm (1) regelmatig op beschadiging en vernieuw
deze op zijn laatst na 5 jaar gebruik. Gebruik uitsluitend
goedgekeurde veiligheidshelmen.

– Het vizier (2) van de helm (of een goedgekeurde veiligheidsbril)
beschermt uw gezicht tegen rondvliegende twijgjes, steentjes
of andere voorwerpen. Draag tijdens het gebruik van de
bosmaaier altijd een veiligheidsbril of een vizier om
oogverwondingen te voorkomen.

– Om verslechtering van uw gehoor te voorkomen, draag een
doeltreffende bescherming tegen het lawaai (oorbeschermers
(3), oordopjes enz.), vooral tijdens lange werkperioden.

– De werkoverall (4) beschermt tegen rondvliegende splinters en
steentjes. Het is sterk aan te bevelen dat de gebruiker een
werk-overall draagt.

– Speciale handschoenen (5), gemaakt van dik leer, zijn een
onderdeel van de voorgeschreven veiligheidsuitrusting en
dienen daarom tijdens het gebruik van de bosmaaier altijd te
worden gedragen.

– Draag tijdens het gebruik van de bosmaaier altijd stevige
schoenen (6) met slipvrije zolen. Dit zal u beschermen tegen
verwondingen en verzekert goede steun voor de voeten.

Starten van de bosmaaier
– Controleer eerst of er binnen een bereik van 15 meter of 50

voet geen kinderen of andere personen aanwezig zijn. Let ook
op dat er geen dieren in de directe omgeving zijn.

– Alvorens de bosmaaier te starten, altijd eerst controleren of
deze geschikt is voor veilig gebruik:
Controleer of het mesblad goed is vastgezet. Controleer of de
bevestigingsmoer van het mesblad stevig is aangetrokken.
Controleer de gashendel op soepele werking en gemakkelijke
bediening. Controleer of de gashendelpal juist werkt. Rotatie
van het mesblad tijdens onbelast draaien is niet toegelaten.
Raadpleeg de voorschriften voor het afstellen van het
nullasttoerental op blz. 100. Controleer of handgrepen schoon
en droog zijn en test de werking van de STOP schakelaar. Houd
de handgrepen vrij van olie en brandstof.

– Alvorens te starten moet u de lokale regels aangaande
geluidsoverlast en de toegestane werktijden controleren. Houd
u aan die regels.

– Start uitsluitend met de bosmaaier op de grond geplaatst.

– Start niet wanneer de maaier achter u of op uw rug is.

1

2

3

4

5 6
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Start de bosmaaier alleen in overeenstemming met de instructies.

Gebruik geen andere methode voor het starten van de motor!

– Gebruik de bosmaaier en het bijgeleverde gereedschap alleen voor
de gespecificeerde doeleinden.

– Start de motor van de bosmaaier pas nadat de bosmaaier helemaal
is gemonteerd. Bediening van de machine is alleen toegestaan nadat
al de geschikte accessoires zijn bevestigd!

– Alvorens de motor te starten, controleer of het mesblad niet in
aanraking komt met harde voorwerpen zoals takken, stenen enz.

– In geval van motorstoringen dient u de motor onmiddellijk te stoppen.

– Wanneer het mesblad tegen stenen of andere voorwerpen is
gestoten, stop dan onmiddellijk de motor en controleer het mesblad
op beschadiging.

– Controleer het mesblad na korte, regelmatige tussentijden op
beschadiging (ontdekken van haarscheurtjes door middel van een
klopgeluidtest).

– Een vertrouwd weergalmend geluid dient te worden gehoord.

– Gebruik de bosmaaier alleen met de schouderband eraan bevestigd.
De schouderband dient juist te worden afgesteld alvorens de
bosmaaier wordt gestart. Het is zeer belangrijk dat de
schouderband wordt afgesteld in overeenstemming met de grootte
van de gebruiker, om vermoeidheid tijdens het gebruik of verlies van
controle over de machine te voorkomen. Houd de machine tijdens
het gebruik nooit met één hand vast.

– Houd de bosmaaier tijdens het gebruik altijd met beide handen vast.
Zorg ervoor dat u altijd een veilige, evenwichtige steun voor de
voeten hebt.

– Bedien de bosmaaier zodanig dat u geen uitlaatgassen inademt. Laat
de motor nooit in gesloten ruimten draaien (gevaar voor verstikking
en gasvergiftiging). Koolmonoxide is een reukloos gas. Zorg er altijd
voor dat er goede ventilatie is.

– Stop de motor wanneer u wilt rusten of wanneer u de bosmaaier
alleen achterlaat. Plaats deze in een veilige omgeving om gevaar
voor anderen, het in brand vliegen van brandbare materialen of
beschadiging van de machine te voorkomen.

– Leg de hete bosmaaier nooit op droog gras of andere brandbare
materialen.

– Het mesblad dient gebruikt te worden met de geschikte
beschermkap erop bevestigd. Gebruik het gereedschap nooit
zonder deze beschermkap!

– Tijdens het bedienen van de machine dienen alle bijgeleverde
beschermingsonderdelen en beschermkappen te worden gebruikt.

– Bedien de motor nooit met een defecte knalpot.

– Stop de motor alvorens de machine te vervoeren.

– Tijdens vervoer over grote afstanden dient de bijgeleverde
gereedschapsbescherming altijd te worden gebruikt.

– Zet de bosmaaier rechtop en bevestig deze in de auto of vrachtauto
om schade door het verschuiven van de machine tijdens transport
te voorkomen.

– Controleer alvorens de machine te transporteren dat de brandstoftank
geheel leeg is zodat er geen brandstof kan gaan lekken.

Bijvullen
– Verminder de kans op brand en brandwonden en behandel benzine

zeer voorzichtig. Benzine is uitermate ontvlambaar.

– Stop de motor, rook niet en houd vuur uit de buurt voor en tijdens het
bijtanken.

– Vermijd contact van de huid met aardolieprodukten. Adem de
brandstofdamp niet in. Draag tijdens het bijvullen altijd
beschermhandschoenen. Venieuw en reinig regelmatig uw
beschermkleding.

– Pas op dat u geen brandstof of olie morst. Veeg de machine droog
alvorens de motor te starten. Zorg dat natte doeken goed zijn
opgedroogd voordat u deze in een wasbak of dergelijke stopt zodat
de doeken niet in brand kunnen vliegen.

– Zorg dat er geen brandstof op uw kleren terechtkomt. Indien er
brandstof op uw kleren is gemorst (gevaar), trek dan onmiddellijk
andere kleren aan.

– Controleer regelmatig de brandstoftankdop om er zeker van te zijn
dat deze goed vergrendeld is.

– Draai de borgschroef van de brandstoftank goed en voorzichtig aan.
Ga op een andere plaats staan om de motor te starten (tenminste 3
meter of 10 voet van de plaats waar werd bijgevuld).

– Vul nooit bij in een afgesloten ruimte. Brandstofdampen verzamelen
zich op grondhoogte (gevaar voor ontploffingen).

– Gebruik uitsluitend goedgekeurde containers voor het vervoeren en
opslaan van brandstof. Zorg ervoor dat de opgeslagen brandstof
niet toegankelijk is voor kinderen.

– Vul nooit brandstof bij terwijl de motor nog heet is of draait.

– Wanneer u benzine mengt met tweetakt-motorolie, gebruik dan
uitsluitend benzine die geen ethanol of methanol (alcohol) bevat.
Hierdoor voorkomt u namelijk beschadiging van de
brandstofleidingen en andere motoronderdelen.

•Rusten
•Vervoer
•Bijvullen
•Onderhoud
•Vervangen van
•gereedschap

3m (10FT)
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Bedieningsmethode
– Gebruik de bosmaaier alleen bij goed licht en bij goed

zicht.Tijdens koude seizoenen dient u op te passen voor gladde
of natte plaatsen, ijs en sneeuw (slipgevaar). Zorg ervoor dat u
altijd veilige steun voor de voeten hebt.

– Reik niet te ver met de machine. Zorg ervoor dat u altijd goede
steun voor de voeten hebt, uw evenwicht bewaart en volledige
handcontrole over de machine hebt.

– Maai nooit boven taille-hoogte.

– Klim nooit in bomen om met de bosmaaier te maaien.

– Werk nooit op onstabiele oppervlakten of steil terrein.

– Verwijder voorwerpen, zoals stenen, spijkers, gebroken glas,
draad, etc., uit de werkomgeving. Vreemde voorwerpen
kunnen het snijgereedschap beschadigen, gevaarlijke terugslag
veroorzaken of omhoog geworpen worden en een gevaarlijk
projektiel worden.

– Begin pas met het maaien nadat het snijgereedschap op volle
bedrijfssnelheid is gekomen.

– Bedien dit gereedschap nooit terwijl het ondersteboven is
gekeerd en ook nooit bij een uiterst scherpe hoek.

– !WAARSCHUWING! -De omgeving rond het maaimes is nog
gevaarlijk zolang als de motor niet tot volledige stilstand is
gekomen.

Terugslag
– Tijdens het bedienen van de bosmaaier, kan ongecontroleerde

terugslag optreden.

– Dit is vooral het geval wanneer u probeert te maaien binnen een
bladsegment tussen 12 en 2 uur op de wijzerplaat zoals gezien
vanaf de plaats van de gebruiker.

– Laat dit segment van de bosmaaier nooit in aanraking komen
met vaste voorwerpen zoals struiken, stronken, bomen etc.,
met een diameter van meer dan 3 cm.

– De bosmaaier zal dan met grote kracht en snelheid worden
teruggeslagen met mogelijk gevaar voor ernstige
verwondingen.

– Gebruik de bosmaaier nooit met het bladsegment tussen de 12
en 2 uur positie.

Voorkomen van terugslag

Om terugslag te voorkomen, de volgende punten in acht
nemen:

– Maaien met het bladsegment tussen 12 en 2 uur is zeer
gevaarlijk, vooral bij gebruik van metalen mesbladen. Wanneer
deze bosmaaier wordt gebruikt met de bladsegmenten van 11
tot 12 uur en van 2 tot 5 uur, is er nog mogelijk gevaar voor
enige terugslag.

– Maaien met de bladsegmenten tussen 11 en 12 uur, en tussen 2
en 5 uur, dient alleen door geoefende en ervaren gebruikers te
worden uitgevoerd en dit uitsluitend op eigen risico. Gemakkelijk
maaien met weinig of geen terugslag is mogelijk met het
bladsegment tussen 8 en 11 uur.

Snijgereedschappen

Gebruik uitsluitend het geschikte snijgereedschap voor het
betreffende werk.

Mesblad (kruisvormig mesblad (4 tanden), wervelmesblad
(8 tanden))

Voor het maaien van dikke materialen zoals onkruid, hoog gras,
struiken, heesters, kreupelhout, kreupelbosjes etc. (maximale
dikte: 2 cm diameter). Voor dit soort maaiwerk dient u de
bosmaaier gelijkmatig in halve cirkels van rechts naar links te
zwenken (op dezelfde wijze als wanneer u met een zeis werkt).

Onderhoudsvoorschriften
– Alvorens met het werk te beginnen, dient u te controleren of de

bosmaaier in goede staat is. Controleer in het bijzonder de staat
van het snijgereedschap, de beschermkap en de
schouderband. Let er vooral goed op dat de mesbladen juist zijn
aangescherpt.

– Zet de motor af en verwijder de bougie-aansluitklemmen
wanneer u het mesblad wilt vervangen of aanscherpen, en ook
wanneer u de bosmaaier of het snijgereedschap wilt reinigen.

Let op: Terugslag!

Schematische
afbeelding

Schematische
afbeelding

12 2
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Probeer nooit beschadigde mesbladen recht te maken of te lassen.

– Wees milieuvriendelijk. Bedien de bosmaaier met zo weinig
mogelijk lawaai en vervuiling. Controleer in het bijzonder of de
carburateur juist is afgesteld.

– Maak de bosmaaier regelmatig schoon en controleer of alle
bouten en moeren goed zijn vastgezet.

– Voer nooit onderhoudswerk aan de bosmaaier uit en berg deze
nooit op in de buurt van open vlammen, vonken, etc.

– Maak de brandstoftank leeg alvorens de bosmaaier op te
bergen. Berg de bosmaaier altijd in een goed geventileerde en
op slot gedane ruimte op.

Neem alle van toepassing zijnde voorschriften ter
preventie van ongevallen, verstrekt door de
belanghebbende handelsverenigingen en
verzekeringsmaatschappijen, in acht. Breng nooit
wijzigingen aan in de bosmaaier, aangezien dit uw
veiligheid in gevaar zal brengen.

Onderhoudswerkzaamheden en reparaties door de gebruiker zijn
beperkt tot die welke in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven.
Alle andere werkzaamheden dienen door Erkende Service
Agenten te worden uitgevoerd.

Gebruik uitsluitend originele vervangstukken en accessoires door
DOLMAR geleverd. Het gebruik van niet-goedgekeurde
accessoires en gereedschappen vergroot het gevaar voor
ongevallen en verwondingen. DOLMAR erkent geen
aansprakelijkheid voor ongevallen of beschadiging veroorzaakt
door het gebruik van niet-goedgekeurde snijgereedschappen,
hulpstukken of accessoires.

Eerste hulp bij ongevallen (EHBO)

Om op mogelijke ongevallen voorbereid te zijn, zorg ervoor dat een
goed gevulde verbandkist beschikbaar is in de buurt van uw
werkomgeving. Wanneer u iets uit de verbandkist gebruikt, dient u
dit onmiddellijk te vervangen.

Wanneer u hulp inroept, geef dan de volgende informatie:
– Plaats van het ongeval

– Wat er gebeurd is

– Aantal gewonde personen

– Omvang van verwondingen

– Uw naam

Verpakking

Om beschadiging tijdens de verscheping te voorkomen, wordt de
DOLMAR bosmaaier in twee beschermende kartonnen dozen
geleverd. Karton is een basisgrondstof en is daarom geschikt om
opnieuw te gebruiken of voor recycling (recycling van oud
papier).
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EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Model; MS-352.4 R

Wij verklaren onder ons exclusieve aansprakelijkheid dat dit product voldoet aan de volgende normen van

de standaard documenten, ISO14865, ISO14740, EN55012 in overeenstemming met EU richtlijnen, 89/392/

EEC, zoals gewijzigd bij 98/37/EEC, 93/68/EEC, 89/336/EEC, zoals gewijzigd bij 92/31/EEC.

Gemeten geluidsdrukniveau: 108.4 dB

Gegarandeerd geluidsdrukniveau:113.3 dB

Deze geluidsdruk waarden waren gemeten in overeenstemming met EU richtlijnen 2000/14/EC.

Conformiteits beoordelingsmethode: Annex V.

CE2007

Shigeharu kominami      Rainer Bergfeld

Managing Director         Managing Director

De verantwoordelijke fabrikant:

Makita Corporation.

3-11-8,Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN

Gevolmachtigd Vertegenwoordiger in Europa:

DOLMAR Gmbh

Jenfelder Str. 38,22045 Hamburg, Duitsland
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MS-352.4 R 

Ring-handgreep 

Model 

Mesblad Nylon draadkop 

Afmetingen: lengte x breedte x hoogte (zonder lengte pijphouder) mm 430 x 280 x 430 

Gewicht (zonder bescherming en mesblad) kg 10.2 

Inhoud (brandstoftank) L 0.65 

Snijgereedschap (diam. snijblad) mm 255 

Cilinderinhoud cm
3

33.5 

Maximaal motorvermogen kw 1.07 bij 7000 min-1 

Motortoerental bij aanbevolen max. assnelheid min-1 10000 

Maximal assnelheid (overeenkomstig) min-1 7500 

Brandstofverbruik kg/h 0.458 

Specifiek brandstofverbruik g/kwh 426 

Onbelast toerental min-1 3000 

Koppelingstoerental min-1 4100 

Carburateur (membraantype) type WALBRO WYL 

Ontstekingssysteem type Solid state ontsteking 

Bougie type NGK CMR6A 

Elektrodenafstand mm 0.7 – 0.8 

Stationair m/s
2

0.6 0.7 Rechter 

(Voor) 

handgreep Volle snelheid of W.O.T m/s
2

4.0 5.59 

Stationair m/s
2

0.85 0.82 

Vibratie per  

ISO 7916
1)
 Linker 

(achter) 

handgreep Volle snelheid of W.O.T m/s
2

4.78 8.12 

Gemiddelde geluidsdruk volgens ISO 7917
1) 

dB 89.3 97.1 

Gemiddeld geluidsniveau volgens ISO 10884
1) 

dB 104.3 108.4 

Brandstof Autobenzine 

Motorolie 
SAE10W-30 olie van API Classificatie  

SF Klasse of hoger (4-takt olie voor auto's) 

Versnelling sverhouding 15/20 

 

 

TECHNISCHE GEGEVENS

1) Deze gegevens houden gelijkmatig rekening met zowel onbelast gebruik als gebruik met volle kracht of vol gas.
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NL Benaming van de onderdelen

1 Benzinetank 

2 Startinrichting 

3 Luchtfilter 

4 Aan/uit-schakelaar 

5 Bougie 

6 Uitlaat-knaldemper 

7 Handgreep 

8 Gashendel 

9 Gaskabel 

10 Aandrijfas 

11 Beschermkap 

12 Drijfwerk 

13 Maaiblad 

14 Schouderband 

15 Tankdop 

16 Startgreep 

17 Opvoerpomp 

18 Chokehendel 

19 Uitlaatpijp 

20 Oliepeistok 

21 Flexibele pijp 

22 Nylon draadkop 

 

NAAM VAN DE ONDERDELEN
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MONTEREN VAN MOTOR EN AANDRIJFSTANG

LET OP  : Alvorens enig werk aan de bosmaaier uit te
voeren, altijd eerst de motor afzetten en de
bougieaansluitklemmen losmaken van de
bougie. Pas op voor hete motoronderdelen en
scherpe meskanten. Draag altijd
veiligheidshandschoenen!

LET OP : Start de bosmaaier pas nadat u deze volledig
gemonteerd hebt.

1. Verbinden van de flexibele pijp met motor en
pijphuishouder
Steek een uiteinde van de flexibele pijp (1) in het huis van de
koppeling (2) van de motor totdat u een lichte “klik” hoort.
Steek het andere uiteinde van de flexibele pijp in de
pijphuishouder (3) van de bosmaaier totdat het vergrendelt.
Controleer dat het vierkante uiteinde van de flexibele stang
goed in de verbinding van de aandrijfas past.

LET OP  : Het vierkante ulteinde van de flexibele as past
mogelijk niet in de verbinding van de aandrijfas
wanneer u de flexibele pijp niet juist in kunt
steken. Voorkom beschadiging van het
uiteinde van de flexible as en forceer niet.
Herhaal de procedure nogmaals totdat de
flexibele as en pijp goed passen.

2. MONTAGE VAN GASKABEL
– Verwijder de afdekking van het luchtfilter.

– Plaats de gaskabel (4) in de stelbout (5) en verplaats de wartel
(6) zo dat de kabel in de groef daarvan past. Op dit moment zal
de kant van de wartel met het ronde gat erin naar de metalen
fitting aan het uiteinde van de binnendraad wijzen.

– Laat de wartel los en controleer of de de metalen fitting aan het
uiteinde van de binnendraad inderdaad in het gat valt.

– Doe de afdekking van het luchtfilter weer terug.

 Rond gat

 Eindbeslag

 Gaskabel

 Wartel

 Instek
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AANSLUITING SCHAKELAARSNOEREN

– Sluit de twee snoeren van de schakelaar aan op de
bijbehorende snoeren van de motor door de ene in de andere te
steken.

–Zet de stekkers vast met klem (7).

AFSTELLING VAN DE GASKABEL

– Stel de gaskabel af met de stelbout zodat er 1 a 2 mm speling
blijft wanneer de gashendel in de laagste stand staat met de
stelbout voor de carburateur. (Let erop dat het snijblad niet mag
draaien wanneer de motor stationair loopt.)

Leid de gaskabel en I-O schakelaardraden tezamen langs de
flexibele pijp en bevestig stevig met een draadklem (8) op drie
punten. De gaskabel en I-O schakelaardraden schieten mogelijk los
met alle gevolgen van dien wanneer zij niet goed zijn bevestigd.
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MONTEREN VAN DE HANDGREEP

– Bevestig ter bescherming een aanslag aan de linkerkant van de
machine tezamen met de handgreep.

– Stel de positie van de ringgreephendel niet te dicht bij de
regelhendel. Houd niet minder dan 25 cm afstand tussen de
hendel en de greep.

(Hiervoor is een afstandskraag bijgeleverd.)

INSTALLEREN VAN DE BESCHERMKAP

Om te voldoen aan de van toepassing zijnde
veiligheidsvoorschriften, mogen uitsluitend de in de tabel
aangegeven gereedschap/beschermkap combinaties worden
gebruikt. Nalatigheid in dit verband kan ernstige verwonding of
dood van de gebruiker of omstanders tot gevolg hebben.

Gebruik uitsluitend een origineel DOLMAR mesblad of
nylon draadkop.

– Het mesblad dient goed schoon te zijn, goed aangescherpt en
vrij van barsten of scheuren. Indien het mesblad tijdens het
gebruik tegen harde voorwerpen of stenen wordt gestoten,
onmiddellijk de motor afzetten en het mesblad op beschadiging
controleren.

– Reinig en scherp of vernieuw het mesblad na ten hoogste
iedere drie uren van gebruik.

– De buitendiameter van het mesblad mag niet groter zijn dan 255
mm (10/32”). Gebruik nooit mesbladen met een buitendiameter
van meer dan 255 mm (10-1/32”).

LET OP : Voor uw eigen veiligheid en om te voldoen aan
de voorschriften ter preventie van ongevallen,
dient de geschikte beschermkap altijd
geïnstalleerd te zijn.
Probeer nooit de machine te gebruiken zonder
dat de beschermkap op de juiste wijze is
aangebracht.

– Bevestig de bescherming met 4 bouten stevig aan de
versnellingskast. Gebruik nooit zonder een bescherming of
indien de bescherming gebroken is.

INSTALLEREN VAN HET MESBLAD OF

NYLON DRAADKOP

Keer de machine ondersteboven voor gemakkelijker vervangen
van het mesblad of de nylon draadkop.

Montage van het mesblad

– Bevestig het mesblad en de andere onderdelen in de volgorde
die in de afbeelding is aangegeven. Druk een stang of
inbussleutel in de opening van de versnellingskast totdat het
mesblad is vergrendeld en niet meer draait. Draai de moer
linksom met een combinatiesleutel vast.
(Vergeet niet dat de moer in tegengestelde richting van een
normale moer wordt vast of losgedraaid.)

– De moer moet voor ieder gebruik opnieuw worden
vastgedraaid.

– Gebruik bij voorkeur de hier rechts aangegeven bevestigingen
voor deze bosmaaier.

– Probeer beslist geen bomen, blokken hout of andere harde
materialen te snijden.

[Aantrekkoppel: 28 - 48 N-m]

OPMERKING : Draag altijd handschoenen wanneer u aan
het mesblad werkt.

Montage van de nylon draadkop

– De mesdop, boutafdekking en moer heeft u niet nodig voor de
montage van de nylon snijkop. De nylon snijkop wordt
gemonteerd op de grasafdekking.

– Steek de inbussleutel door het gat in de overbrenging en
meshouder tot deze vergrendelt met de inbussleutel.

– Schroef vervolgens de nylon snijkop tegen de klok in op de as.
– Verwijder de inbussleutel.

Kruisvorming mesblad
(4 tanden)

Beschermkap voor
metalen mesblad

Wervel mesblad
(8 tanden)

moer

boutafdekking

mesdop

mes

grasafdekking

meshouder

beschermplaat

bescherminng

vesnellingshuis

Onderdeelnr.6348003000 Onderdeelnr.174345800

Nylon draadkop

naar motor

Onderdeelnr.
6418501400

Onderdeelnr.
6418501900

Onderdeelnr.
6118502000



97

INSPECTIE EN BIJVULLEN VAN MOTOROLIE
– Voer de volgende procedure uit wanneer de motor is afgekoeld

– Houd de motor horizontaal, verwijder de oliepeilstok en kijk of het oliepeil zich tussen de markeringen voor het maximale en het minimale
oliepeil bevindt. Wanneer er zo weinig olie in de motor zit dat alleen de tip van de oliepeilstok de olie raakt wanneer de oliepeilstok in het
carter steekt zonder vastgedraaid te zijn (Afb. 1), dient u motorolie toe te voegen (Afb. 2).

– Voor uw informatie, het duurt ongeveer 15 uur voor er olie bijgevuld moet worden (vulfrequentie: 15 keer).

–Als de olie verkleurd blijkt, of wanneer u vuil in de olie aantreft, dient u de olie te verversen. (Zie bladzijde 101 voor de intervallen en manier
van verversen.)

Aanbevolen olie:  SAE10W-30 olie van API Classificatie SF Klasse of hoger (4-takt olie voor auto's)

Hoeveelheid olie:  Ongeveer 100 cc.

NOOT:   Als de motor niet recht wordt gehouden, kan er olie in de motor terecht komen en kunt u teveel olie in het blok doen.

Als er teveel olie in het carter gedaan is, kan de olie verontreinigd raken, of verbranden met een witte rook als resultaat.

Opmerking 1 bij het verversen van de olie; de "oliepeilstok"

– Verwijder stof en vuil rond de olievul-opening en haal de oliepeilstok los.

– Houd de losgemaakte oliepeilstok vrij van zand en stof. Doet u dat niet, dan kunnen vuil dat aan de oliepeilstok blijven hangen de circulatie
van de olie door de motor belemmeren of het binnenwerk beschadigen, wat kan leiden tot problemen.

– Om de oliepeilstok schoon te houden kunt u deze bijvoorbeeld met zijn knop in de motor-afdekking steken, zoals in Afb. 3 te zien is.

(1) Houd de motor horizontaal en haal de oliepeilstok los.

(2) Vul bij met motorolie tot aan de rand van de olievul-opening. (Zie Afb. 2 op

de vorige bladzijde).

Gebruik bijvoorbeeld een spuitfles om de olie makkelijker in de opening te

krijgen.

(3) Zet de oliepeilstok weer goed vast. Doet u dat niet, dan kan er olielekkage

optreden.

Opmerking 2 bij het verversen van olie: "Als er olie gemorst wordt"

– Als er olie gemorst wordt tussen de brandstoftank en de motor zelf, kan de olie in de inlaat van de luchtkoeling gezogen worden,
waardoor de motor verontreinigd kan raken. Vergeet niet om gemorste olie op te nemen voor u de motor weer in gebruik neemt.

VOOR GEBRUIK

Afb.2

Maximum oliepeil
(onderkant schroefdraad
olievulopening)

Oliepeilstok

Afb.3

Vul motorolie bij als er
alleen aan de tip olie zit.

Afb.1
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Omgaan met brandstof

U moet brandstof met de grootst mogelijke voorzichtigheid behandelen. Brandstof kan aan oplosmiddelen verwante stoffen bevatten. U moet
tanken in een voldoende geventileerde ruimte of in de open lucht. Adem de brandstofdampen niet in en houd de brandstof zo veel mogelijk bij u
vandaan. Als u herhaaldelijk en voor langere tijd in aanraking bent met brandstoffen, zal de huid uitdrogen en kan zich een huidziekte of allergie
ontwikkelen. Als er brandstof in uw oog komt, dient u het oog te spoelen met water. Als u oog dan nog pijn blijft doen, dient u een arts te
raadplegen.

Opslagtermijn van brandstof

Brandstof hoort binnen 4 weken opgebruikt te worden, zelfs al wordt het bewaard in een speciale container in een goed geventileerde, donkere
ruimte.
Als u geen speciale container gebruikt, of als de container open is, kan brandstof binnen een dag onbruikbaar worden.

Opslag van de machine en de tank

– Bewaar de machine en de tank op een koele plek, uit de zon.

– Bewaar in geen geval brandstof in de passagiersruimte of de bagageruimte van uw auto.

Brandstof

De gebruikte motor is een 4-takt motor. Let er op dat u benzine voor auto's gebruikt (normaal of super).

Opmerkingen over brandstof

– Gebruik nooit een benzine-olie mengsel. Doet u dit toch, dan kan er zich een koolstof afzetting vormen en kunnen er mechanische
problemen op gaan treden.

– Gebruik van slechte brandstof zal de motor onregelmatig doen starten.

Tanken

WAARSCHUWING: ONTVLAMBARE MATERIALEN TEN STRENGSTE VERBODEN

Gebruikte benzine: benzine voor auto's

– Maak de tankdop een beetje los om eventuele gassen te laten ontsnappen.

– Haal de tankdop los en doe brandstof in de tank terwijl u er voor zorgt dat de
gassen in de tank kan ontsnappen door de vulopening naar boven te houden.
(Doe nooit brandstof in de vulopening voor de motorolie.)

– Veeg de omgeving van de tankdop goed schoon om te voorkomen dat
vreemde voorwerpen in de brandstoftank terecht komen.

– Doe de tankdop weer goed vast als u klaar bent met tanken.

• Als er een beschadiging of onvolkomenheid is aan de tankdop, dient u deze
te vervangen.

• De tankdop is aan slijtage onderhevig en dient elke twee a drie jaar
vervangen te worden.

TANKEN

Brandstoftankdop

Maximale
brandstofpeil

Brandstoftank
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AANDACHTSPUNTEN BIJ DE BEDIENING EN HOE U DE MACHINE MOET STOPPEN

Raadpleeg de van toepassing zijnde veiligheidsinstructies!

STARTEN

Verplaats u minimaal 3 meter van de tankplaats.  Plaats de bosmaaier op een vlakke, schone ondergrond en zorg dat het snijgereedschap niet
in aanraking kan komen met de grond of andere voorwerpen.

A: Koude start
1) Laat het gas los en zet de omwentelingssnelheid van de motor op het

minimum.

2) Zet de I-O stopschakelaar (1) op STOP.

3) Chokehendel

Sluit de chokehendel.

Open zetten van de choke:

– Helemaal sluiten in koude omstandigheden of wanneer de motor koud is.

– Helemaal of half open bij opnieuw starten kort nadat de motor gestopt
werd.

4) Opvoerpomp

Blijf op de opvoerpomp drukken tot er brandstof in de opvoerpomp komt. (In
het algemeen zal er na 7 tot 10 keer drukken brandstof in de opvoerpomp
komen.)

Als u de opvoerpomp te intensief gebruikt, zal het teveel aan benzine
teruggevoerd worden naar de brandstoftank.

5) Trekstarter

– Trek rustig aan de trekstarter tot u weerstand voelt (compressiepunt).
Laat de trekstarter vervolgens terugkeren en trek er dan krachtig aan.

– Trek de trekstarter nooit volledig uit. Laat nooit direct los nadat u de
trekstarter heeft uitgetrokken. Houd de trekstarter vast totdat deze
terugkeert naar zijn oorspronkelijke positie.

6) Chokehendel

Zet de chokehendel open wanneer de motor start.

– Zet de chokehendel steeds verder open terwijl u controleert hoe de
motor loopt. Vergeet niet dat de chokehendel uiteindelijk helemaal open
moet staan.

– Als het koud is of wanneer de motor is afgekoeld, mag u nooit de
chokehendel ineens helemaal open zetten. Doet u dit toch, dan kan de
motor stilvallen.

7) Opwarmen

Laat de motor 2 a 3 minuten opwarmen.

Carburateur

Opvoerpomp

STOP

Ontgrendelingshendel

Gashendel(6)

Bediening

I/O aan/uit
schakelaar  (1)
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Noot: – Als de starthendel herhaaldelijk aangetrokken wordt met de choke op de "CLOSE" positie, komt er te veel benzinetoevoer hetgeen het
starten bemoeilijkt.

– Indien er teveel benzinetoevoer is, verwijder de bougie en draai de starthendel enkele keren om de overvloedige benzine te
verijderen.

Droog verder de polen van de bougle.

Waarschuwing tijdens werkzaamheden:

Als de gashendel vol ingeknepen blijft in een onbelaste toestand, kan het motortoerental oplopen tot over de 10.000 tpm.  Werk enkel met een
belast toerental dat zo ongeveer tussen de 6000 en 8500 tpm ligt.

B: Starten na het opwarmen
1) Druk herhaaldelijk op de opvoerpomp.

2) Houd de gashendel in de stationairstand.

3) Trek hard aan de trekstarter.

4) Als het moeilijk is om de motor te starten, dient u het gas ongeveer 1/3
open te zetten. Let op het snijblad aangezien dit rond kan gaan draaien.

Let op bij de bediening
Wanneer de motor ondersteboven wordt gebruikt, is het mogelijk dat er witte rook uit de knaldemper komt.

STOPPEN

Zet de I-O schakelaar op STOP.

1) Laat de gashendel (6) los en als het motortoerental gezakt is zet u de I-O
aan/uit-schakelaar op STOP, zodat de motor stopt.

2) Let er op dat het snijblad mogelijk niet onmiddellijk stopt en laat het in een
dergelijk geval eerst volledig tot stilstand komen.

Wanneer het noodzakelijk blijkt om het stationaire toerental bij te stellen, dient u de stelschroef op de carburateur bij te stellen.

BIJSTELLEN VAN DE LAGE OMWENTELINGSSNELHEID (STATIONAIR)

CONTROLEREN VAN HET STATIONAIRE TOERENTAL

– Stel het stationaire toerental in op 3000 t/m.
Wanneer het noodzakelijk is het stationaire toerental bij te stellen, dient u de
stelschroef op de carburateur bij te stellen (zoals rechts is afgebeeld), met
een kruiskopschroevendraaier.

– Draai de stelschroef naar rechts om het toerental van de motor toe te laten
nemen.

Draai de stelschroef naar links om het toerental te laten dalen.

–De carburateur is standaard ingesteld voor het verlaten van de fabriek. Als
het nodig is om hem bij te stellen, dient u contact op te nemen met uw
erkende onderhoudsmonteur.

 stelschoef

Carbureteur

I-O aan/uit-schakelaar

 STOP

 Gashendel (6)

AANSCHERPEN VAN HET SNIJGEREEDSCHAP

LET OP  : De ondervermelde mesbladen dienen alleen in een
daarvoor bevoegde werkplaats te worden
aangescherpt. Wanneer u aanscherpt met de hand,
zal het snijgereedschap slecht gebalanceerd zijn,
hetgeen potentieel gevaarlijke vibraties en
beschadiging van de machine kan veroorzaken.

- Mesblad (kruisvormig mesblad (4 tanden), wervelmesblad (8 tanden)).
Onze erkende service-agent verleent service bij het deskundig
aanscherpen en balanceren van mesbladen.

OPMERKING : Om de gebruiksduur van het mesblad
(kruisvormig mesblad, wervelmesblad) te
verlengen, kunt u het mesblad éénmaal omkeren
tot beide sneden bot geworden zijn. Een bot
mesblad mag nooit verder worden gebruikt,
omdat dit terugslag en ernstige verwonding kan
veroorzaken.
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WAARSCHUWING: Voordat u aan de bosmaaier werkt, altijd eerst de aan/uit-schakelaar op stop zetten en de bougiekap van de bougie 
trekken (zie “Bougie-controle”)  Draag altijd beschermende handschoenen! 

Om een lange levensduur te verzekeren en eventuele schade aan de machine te voorkomen, moeten de volgende werkzaamheden met een 
zekere regelmaat worden uitgevoerd: 

Dagelijkse controle en onderhoud 
– Voordat u gaat werken met de bosmaaier controleer of alle schroeven vast zitten en geen schroeven vermist worden.  Let vooral op de 

bevestiging van het snijgereedschap. 

– Controleer of er geen vuil opgehoopt zit tussen de koelribben en tussen luchtspleten.  Maak zonodig schoon. 

– Na dagelijks werk het volgende onderhoud plegen: 

• Maak de bosmaaier schoon en controleer op beschadigingen.   
• Reinig het luchtfilter.  Wanneer onder zeer stoffige omstandigheden gewerkt wordt, reinig het filter dan meerdere malen.   
• Controleer het snijgereedschap op schade en verzeker u dat de bevestiging goed vast zit. 
• Controleer of de gaskabelafstelling genoeg vrije slag biedt, zodat het snijgereedschap niet draait tijdens het stationaire toerental (stel 

zonodig opnieuw af). 

– Als na afstellen van het stationaire toerental het snijgereedschap nog steeds draait, raadpleeg uw dealer.  Controleer het functioneren van 
de gashendel, blokkeerknop, aan/uit-schakelaar en veiligheidsvergrendeling. 

VERVERSEN VAN DE MOTOROLIE 

Te lang gebruikte motorolie zal de levensduur van de heen en weer bewegende en roterende onderdelen flink bekorten. Vergeet niet te 
controleren wanneer en hoeveel olie ververst moet worden. 

! LET OP: In het algemeen zullen de motor zelf en de motorolie nog enige tijd heet blijven ook al is de motor gestopt. Als u de olie 
wilt gaan verversen, moet u eerst controleren of de motor zelf en de motorolie daarin voldoende zijn afgekoeld.  Doet u 
dat niet, dan bestaat het gevaar dat u zich zult branden. 

NOOT: Als er teveel olie in het carter gedaan is, kan de olie verontreinigd raken, of verbranden met een witte rook als resultaat. 

Verversingsinterval: In het begin na elke 20 bedrijfsuren, daarna na elke 50 bedrijfsuren. 

Aanbevolen olie: SAE10W-30 olie van API Classificatie SF Klasse of hoger (4-takt olie voor auto's) 

Voer de volgende procedure uit bij het verversen van de olie. 

1) Controleer of de tankdop goed dicht zit. 
2) Maak de oliepeilstok los. Houd de oliepeilstok vrij van stof of vuil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Houd een poetsdoek of stuk papier bij de olievul-opening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Verwijder de oliepeilstok en tap de olie af door het apparaat met de 
olievul-opening naar beneden te kiepen. Laat de afgewerkte motorolie in een 
bak lopen. 
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doek of papier

Brandstoftankdop�

 

 

 

 

Oliepeilstok

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
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0.7mm-0.8mm 

(0.028”-0.032”) 

5) Houd de motor horizontaal en vul het carter met verse motorolie tot aan de 

rand van de olievul-opening. U kunt het makkelijkst een spuitfles of iets 

dergelijks gebruiken. 

6) Doe de oliepeilstok weer terug en zet hem goed vast na het verversen van 

de olie. Als u de oliepeilstok niet goed vast maakt, zal er olie gaan lekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPMERKINGEN OVER OLIE 

– Gooi afgewerkte motorolie niet weg met het normale vuilnis en loos het niet in de natuur of in een sloot. Het afvoeren van olie is 

wettelijk geregeld. Volg altijd de geldende wetten en regelgeving wanneer u zich van afgewerkte motorolie wilt ontdoen. Neem 

contact op met een erkende onderhoudsmonteur als u hieromtrent vragen hebt. 

– Ook wanneer u olie gewoon bewaart zal de olie op den duur bederven. Controleer regelmatig of de olie die u wilt gebruiken nog goed 

is (vervang de olie minstens elke 6 maanden).  

 

 

REINIGEN VAN HET LUCHTFILTER 

 

GEVAAR: ONTVLAMBARE MATERIALEN TEN STRENGSTE VERBODEN 
 

Interval voor reiniging en inspectie: Dagelijks (om de 10 bedrijfsuren) 

– Doe de chokehendel helemaal dicht en zorg ervoor dat er verder geen stof en 

vuil in de carburateur terecht kan komen. 

– Verwijder de bevestigingsbout(en) van het deksel van het luchtfilter. 

– Trek het deksel naar beneden en haal het los. 

– Als er nog olie aan het element (spons) zit, dient u het stevig uit te knijpen. 

– Bij zware verontreiniging: 

1) Verwijder het element (spons), dompel het in warm water of in een 

neutraal sopje en laat het vervolgens goed drogen. 

2) Reinig het element (vilt) met benzine en laat het goed drogen. 

– Voor u het element weer terugzet, moet u controleren of het volledig 

gedroogd is. Is het element nog niet goed droog, dan kunt startproblemen 

ondervinden. 

– Veeg met een poetsdoek eventuele olie rond de afdekking van het luchtfilter 

en luchtinlaat weg. 

– Direct na het reinigen dient u het deksel terug te zetten en vast te maken met 

de bevestigingsbout(en). (Maak eerst de haakjes aan de bovenkant vast en 

vervolgens aan de onderkant.) 

 

 

 

Aandachtspunten voor het luchtfilter element 

– Reinig het element verschillende keren per dag als er erg veel stof door 

wordt opgevangen. 

– Als u door blijft werken terwijl het element nog olie bevat. kan er olie uit het 

luchtfilter lekken, met alle gevolgen van dien. 

 

 

 

BOUGIE-CONTROLE 

– Gebruik enkel de originele bougiesleutel om een bougie te vervangen of te 

controleren. 

– De afstand tussen de 2 elektroden moet 0,7-0,8mm bedragen.  Is de afstand 

te groot of the nauw, stel deze bij.  Als de bougie aangekoekt is, vervang 

deze of maak deze schoon. 

 

WAARSCHUWING: Raak nooit de bougiekabel aan met draaiende motor 

(gevaar voor elektrische schok met hoog voltage). 

 

�
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�

Plaat�

Luchtinlaat

Bevestigingsbout�

Afdekking luchtfilter

Element (spons) 

Element (vilt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pak dit gedeelte vast en verwijder het 
element (vilt).�
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SMEREN VAN HET DRIJFWEK
– Smeren via de smeer-opening hittebestendig vet (Shell Alvania 2

of gelijkwaardig) in het drijfwerk na iedere 30 draai-uren.
(Speciaal DOLMAR smeervet is verkrijgbaar bij uw DOLMAR-
dealer.)

Gat voor smeervet

REINIGEN VAN HET BRANDSTOFFILTER 

GEVAAR: ONTVLAMBARE MATERIALEN TEN 

STRENGSTE VERBODEN 

Interval voor reiniging en inspectie: Maandelijks (om de 50 bedrijfsuren) 

 

Zuigkop in de benzinetank 

– Het brandstoffilter (1) van de zuigkop filtert de benzine voordat deze in de 

carburateur komt. 

– Regelmatige controle van dit brandstoffilter is aanbevolen. Verwijder de 

tankdop en haak de zuigkop naar buiten. Vervuilde of uitgeharde 

brandstoffilters uitwisselen.  

– Onvoldoende benzinetoevoer door vervuilde zuigkoppen kunnen allerlei 

storingen veroorzaken, wissel daarom regelmatig het brandstoffilter uit, op 

zijn minst om de paar maanden. 

 

BRANDSTOFLEIDING VERVANGEN 

GEVAAR: ONTVLAMBARE MATERIALEN TEN 

STRENGSTE VERBODEN 

Interval voor reiniging en inspectie: Dagelijks (om de 10 bedrijfsuren) 
Vervanging: Jaarlijks (elke 200 bedrijfsuren) 

Vervang de brandstofleiding elk jaar, ongeacht hoe vaak u het apparaat 
gebruikt. Brandstoflekkage kan brand veroorzaken. 

Als u bij inspectie brandstoflekkage constateert, dient u onmiddellijk de 
brandstofleiding te vervangen. 

 

 

INSPECTIE VAN BOUTEN, MOEREN EN SCHROEVEN 

– Draai losgetrilde bouten, moeren enz. opnieuw vast. 

– Controleer of er brandstof- of olielekkage is opgetreden. 

– Vervang beschadigde of versleten onderdelen onmiddellijk door nieuwe om 

een veilige werking van het apparaat te waarborgen. 

 

REINIGEN VAN ONDERDELEN 

– Houd de motor altijd zo schoon mogelijk. 

– Houd de cilinders vrij van stof en vuil. Als de koelvinnen bedekt raken door 

stof en vuil, kan de motor vastlopen. 

 

VERVANGEN VAN PAKKINGEN EN AFDICHTINGEN 

Wanneer u de motor opnieuw monteert nadat u het apparaat uit elkaar heeft gehaald, moet u de pakkingen en afdichtingen door nieuwe 
vervangen. 

�

�

�

�

�

Brandstofleiding�

Slangenklem

Brandstoffilter (1)

� Brandstofleiding

Onderhoudswerkzaamheden of afstellingen die in deze gebruiksaanwijzing niet zijn vermeld of beschreven, dienen uitsluitend door een
Erkende Service Agent te worden uitgevoerd.

SMEREN VAN DE FLEXIBELE AS
– Trek om de 20 bedrijfsuren de flexibele as uit de flexibele

bekleding en smeer vervolgens de flexibele as.

– De flexibele as kan breken als deze niet gesmeerd wordt.

Flexibele as
Flexibele bekleding

Smeren
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WAARSCHUWING: Voor u de brandstof aftapt moet u de motor stoppen en laten afkoelen.
Kort nadat de motor gestopt is, kan deze nog heet zijn, hetgeen kan leiden tot brandwonden, brandgevaar 

en brand. 

 

LET OP: Wanneer u de machine langere tijd niet zult gebruiken, dient u alle brandstof uit de tank 
en de carburateur af te tappen en de machine te bewaren op een droge en schone plek. 

 

 

– Tap de brandstof uit de tank en de carburateur af via de volgende procedure: 

1) Verwijder de tankdop en tap alle brandstof af. 

Als er verontreinigingen achterblijven in de brandstoftank, dient u dee 

eveneens volledig te verwijderen. 

2) Gebruik een draad om het brandstoffilter te verwijderen. 

3) Druk op de opvoerpomp tot alle brandstof daaruit verwijderd is en tap 

eventuele brandstof uit de tank af. 

4) Doe het filter weer terug in de tank en doe de tankdop goed vast. 

5) Laat de motor vervolgens lopen tot deze vanzelf stopt. 

 

– Verwijder de bougie en druppel een beetje motorolie in het bougiegat. 

– Trek voorzichtig aan de starter zodat de motorolie verdeeld wordt en doe de 

bougie weer terug. 

– Bevestig de afscherming op het snijblad. 

– Tijdens de opslag dient de stok horizontaal gehouden te worden, of dient u 

de machine rechtop te houden met het blad naar boven. (Wees in dit geval 

voorzichtig dat de machine niet kan vallen.) 

Bewaar de machine in geen geval met het snijblad naar beneden. 

Er zou dan namelijk olie kunnen lekken. 

– Bewaar de afgetapte brandstof in een speciale jerrycan in een goed 

geventileerde ruimte. 

�

Let op na opslag voor langere tijd 

– Voor u de machine weer opstart nadat deze langere tijd opgeslagen is geweest, dient u de olie te vervangen (zie blz. 101). De olie 

verslechtert namelijk wanneer de machine langere tijd niet gebruikt wordt. 

 

 

Storing lokaliseren 

Storing Onderdeel Observatie Oorzaak 

Motor start niet of nauwelijks Ontsteking Bougie vonkt 

 

Oorzaak in benzinetoevoer of compressiesysteem, of 

mechanische oorzaak 

  Vonkt niet Stopschakelaar, kabelbreuk, kortsluiting, bougie of 

aansluiting defect ontstekingsspoel defect 

 Benzinetoevoer Tank gevuld Onjuiste chokepositie, carburateur defect, vervuilde 

zuigkop, breuk, knik of vuil in benzineleiding 

 Compressie Geen compressie bij start Voetpakking stuk, krukaskeerringen defect, 

zuigerveren gebroken of lekke bougiepakking 

 Mechanische storing Starter functioneert niet Gebroken startveer, defecte startpallen 

Warm start problemen  Tank gevuld bougie vonkt Carburateur vervuild, laten reinigen 

Motor start maar valt stil Benzinetoevoer Tank gevuld Onjuiste afstelling, vervuilde zuigkop of carburateur 

   Defecte ontluchting, breuk benzineleiding, kabelbreuk, 

ontsteking defect 

Onvoldoende vermogen Diverse oorzaken Stationairloop 

onregelmatig 

Luchtfilter vervuild, carburateur vervuild, uitlaat 

verstopt uitlaatpoort vervuild 

 

 

 

MACHINE-OPSLAG
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�

Onderdeel 

 

Bedrijfsuren 

 
Voor 

gebruik
Na 

smering
Dagelijks 

(10 u.) 
30 u. 50 u. 200 u. 

Motor 
uit/rustpauze

Correspon
derende P

Inspecteren/ 

reinigen 
�       97 

Motorolie 

Verversen     �
*1

   101 

Onderdelen vastzetten 
(bouten, moeren) 

Inspecteren �       103 

Reinigen 
/inspecteren 

�       � 

Brandstoftank 
Brandstof 
aftappen 

      �
*3

 104 

Gashendel 
Werking 
controleren 

 �      99 

Stopschakelaar 
Werking 
controleren 

 �      99 

Snijblad Inspecteren �  �     96 

Stationaire draaisnelheid 
Inspecteren/ 

bijstellen 
  �     100 

Luchtfilter Reinigen   �     102 

Bougie Inspecteren   �     102 

Kanaal luchtkoeling 
Reinigen 
/inspecteren 

  �     103 

Inspecteren   �     103 

Brandstofleiding 

Vervangen      �
*2

  � 

Smering tandwielkast Bijvullen    �    103 

Brandstoffilter 
Reinigen 
/vervangen 

    �   103 

Speling tussen 
luchtinlaatklep en uitlaatklep 

Bijstellen      �
*2

  � 

Olieleiding Inspectie      �
*2

  �

Reviseren motor       �
*2

  � 

Carburateur 
Brandstof 
aftappen 

      �
*3

 104 

*1 Voer de eerste verversing uit na 20 bedrijfsuren. 

*2 Laat de inspectie na 200 bedrijfsuren uitvoeren door een erkende onderhoudsmonteur of motor-werkplaats. 

*3 Laat de motor gewoon even doorlopen nadat u de brandstoftank heeft leeg gemaakt om alle brandstof uit de carburateur te verwijderen. 
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OPLOSSEN VAN PROBLEMEN 

Ga eerst zelf na wat er aan de hand zou kunnen zijn voor u om een reparatie gaat verzoeken. Als u iets abnormaals vindt, voer dan de 

handelingen beschreven in deze handleiding uit. Knoei niet met onderdelen en demonteer geen onderdelen als dat niet in de handleiding 

beschreven wordt. Neem contact op met een erkende onderhoudsmonteur of uw dealer voor eventuele reparaties. 

 

Probleem Waarschijnlijke oorzaak (storing) Oplossing 

U heeft de opvoerpomp niet gebruikt. Druk 7 tot 10 keer op de opvoerpomp. 

Er wordt niet snel genoeg aan de trekstarter 
getrokken. 

Trek harder. 

Niet genoeg brandstof. Ga tanken. 

Brandstoffilter verstopt. Reinig het brandstoffilter. 

Brandstofleiding geknakt of kapot. 
Haal de knik eruit of vervang de 
brandstofleiding. 

Slechte brandstof. Als de brandstof oud of slecht is, is de motor 
moeilijker te starten, Gebruik verse brandstof. 
(Ververs de brandstof in de tank minstens een 
keer per maand.) 

Te grote toevoer van brandstof (verzuipen). Zet de gashendel op halve of hoge snelheid en 
trek aan de trekstarter totdat de motor start. 
**Wanneer de motor aanslaat zal het snijblad 
direct mee gaan draaien. Let goed op het 
snijblad.** Als de motor nog steeds niet wil 
starten, dient u de bougie eruit te draaien, af te 
drogen en weer in te draaien. Start de motor 
vervolgens zoals beschreven. 

Losse bougiedop. Zet de bougiedop weer vast. 

Vuile bougie. Maak de bougie schoon. 

Abnormale elektrodenafstand. 
Stel de afstand tussen de elektroden van de 
bougie bij. 

Andere problemen met de bougie. Vervang de bougie. 

Problemen met de carburateur. Verzoek om inspectie en onderhoud. 

De trekstarter werkt niet. Verzoek om inspectie en onderhoud. 

De motor start niet 

Problemen met de overbrenging. Verzoek om inspectie en onderhoud. 

Niet genoeg opgewarmd. Laat de motor eerst opwarmen. 

De chokehendel staat op "CLOSE" (dicht), 
alhoewel de motor al opgewarmd is. 

Zet de chokehendel open. 

Brandstoffilter verstopt. Reinig het brandstoffilter. 

Luchtfilter verstopt of verontreinigd. Reinig het luchtfilter. 

Problemen met de carburateur. Verzoek om inspectie en onderhoud. 

Motor valt stil. 
Motorsnelheid neemt niet toe. 

Problemen met de overbrenging. Verzoek om inspectie en onderhoud. 

De bevestigingsmoer van het snijblad zit los. Draai de moer goed vast. 

Het snijblad zit vast in plantenresten of tegen 
de afdekking. 

Verwijder de ongerechtigheden. 

Het snijblad draait niet. 

Problemen met de overbrenging. Verzoek om inspectie en onderhoud. 

Het snijblad is kapot, verbogen of versleten. Vervang het snijblad. 

De bevestigingsmoer van het snijblad zit los. Draai de moer goed vast. 

Het bolle deel van het snijblad is verschoven 
ten opzichte van de bevestiging. 

Maak opnieuw goed vast. 

Het apparaat zelf trilt op abnormale 
wijze. 

Problemen met de overbrenging. Verzoek om inspectie en onderhoud. 

Het stationaire toerental is te hoog. Stel het stationaire toerental correct af. 

De gaskabel zit niet goed vast. Maak de gaskabel op de juiste wijze vast. 

Het snijblad stopt niet onmiddellijk.  

Problemen met de overbrenging. Verzoek om inspectie en onderhoud. 

Stekkertje los. Maak het stekkertje vast. 

Problemen met het elektrische systeem. Verzoek om inspectie en onderhoud. 

De motor stopt niet. 

  

Wanneer de motor niet start na het opwarmen: 

Als u geen problemen vindt via de bovenstaande controles, dient u het gas ongeveer 1/3 open te zetten en vervolgens de motor te starten. 
 

 

Stop de motor onmiddellijk.�

Stop de motor onmiddellijk.�

Stop de motor onmiddellijk.�

Laat de motor stationair lopen en zet

de chokehendel op CLOSE (dicht).�
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