
LEES DIT GOED DOOR VOORDAT U 

DE DOORSLIJPER IN GEBRUIK 

NEEMT! DIT VOORKOMT PROBLEMEN. 
 

Stap 1. Tank met brandstof vullen: De brandstof waarop deze machine loopt 

is MENGSMERING, een mengsel (verhouding 1:50) van tweetakt motorolie en 

loodvrije normaal benzine  (octaan gehalte minimaal 95 of hoger).  

DE DOORSLIJPER FUNCTIONEERT ECHTER HET BESTE BIJ HET 

GEBRUIK VAN ALKYLAAT BENZINE (ASPEN2) GESCHIKT VOOR 2 -TAKT  

MOTOREN (zie ommezijde).  

Verwijder de tankdop (16) en vul de tank bij voorkeur met 1,5 liter alkylaat benzine. Let op! Neem 

altijd de veiligheidvoorschriften in acht , lees hiervoor de aandachtig gebruiksaanwijzing.  

 

Stap 2. Diamantzaagblad plaatsen: Voordat u het zaagblad 

plaatst eventueel eerst de watertoevoerset plaatsen. 

Verwijder daarna de flens (2) en bout (3) en plaats het 

diamantzaagblad (1).Let op draairichting: pijl op de kap (4) 

en op het zaagblad moet in dezelfde richting wijzen. Om het 

zaagblad vast te zetten gebruikt u de as blokkering (25) (welke aan de 

andere kant van de kap zit) en een dop- of steeksleutel. Zaagblad goed 

vastzetten!  

 

Stap 3. Machine startklaar maken: Druk de 

decompressie knop (17) in. Deze knop elke keer 

nadat u aan trekstarter hebt getrokken indrukken.   

Bij een koude start: de chokeknop (14) op 

stand “0” zetten (als de motor loopt op stand 

“1” zetten).  

Bij een warme start: de chokeknop (14) op 

stand “1” zetten (dit is ook de stand die u tijdens het zagen 

gebruikt).  

Handgreep vastpakken. De veiligheid blokkeerknop (10) word door 

uw handpalm in werking gesteld. Gashendel (9) indrukken en 

vasthouden. Blokkeerknop (8) indrukken en de gashendel (9)  

loslaten.  (De gashendel wordt door de blokkeerknop in een “start” 

positie geblokkeerd.)  
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0 = CHOKE 

INGESCHAKELD 

1 = CHOKE 

UITGESCHAKELD LET OP!!!!! 



Stap 5.  Machine starten: De beugelhandgreep (5) stevig met een hand vastpakken 

en de doorslijper op de grond duwen. Een voet op de voetsteun (24) zetten. Snel en 

krachtig aan de trekstarter (15) trekken, tot een eerste  hoorbare 

ontbranding plaatsvindt. Let op: Trekstarter niet meer dan 50 cm naar 

u toe trekken en langzaam onder begeleiding van uw hand terug naar 

de machine laten lopen. Decompressieventiel (17) opnieuw indrukken.  

Deze procedure herhaald u 3 keer. Daarna zet u de chokeknop (14) op 

stand “1” en trekt opnieuw maximaal 3 keer. Indien de machine dan 

nog niet loopt herhaal bovenstaande stappen. Na elk gebruik van de 

trekstarter adviseren wij u opnieuw de decompressie knop (17) in 

drukken. Zo gauw als de motor loopt, de gashendel (9) aanraken 

waardoor de blokkeerknop (8) weer naar buiten springt en de motor 

stationair gaat draaien. U zaagt met de machine dus altijd op stand “1” van de chokeknop. Op 

het  moment dat je de  motor hebt verzopen , door de choke te  lang te gebruiken , een kwartier 

wachten en daarna de  machine trachten te startten met het gas vol in geknepen.  

 

Stap 6.  Machine stoppen: Om de machine te laten stoppen drukt u één maal op de 

stopknop (21).   

Stap 7.  Let op! Motor loopt niet regelmatig: Mocht het zo zijn dat de motor niet goed loopt (hij 

houdt bij het gas geven bijvoorbeeld in, het lijkt of de motor “smoort” of de motor loopt niet goed 

stationair) dan moet u onderstaande stappen volgen: Boven de tankdop bevindt zich een zwarte 

kunststof  dop met 2 gaten er in. Verwijder dit kapje met een schroevendraaier. U ziet dan drie sleuf 

schroeven. De grootste schroef (T) is voor het afstellen van het “meeneem moment” van het 

zaagblad. Als de zaagmachine stationair draait moet het zaagblad stilstaan. De 

schroeven (H) en (L) zijn voor de brandstof toevoer (H) en de luchtinlaat (L) van 

de carburateur. Draai de schroef (H) volledig naar binnen (indraaien, rechtsom). 

Draai dan de schroef 2 volledige slagen rond er weer uit (dus echt 2 slagen van 

360 graden!).  Het fijn afstellen van de machine doet u terwijl u gas geeft en 

eventueel schroef (H) wat terug en soms wat verder uitdraait. Ook na langdurig 

gebruik van de machine kan het nodig zijn bovenstaande procedure uit te 

voeren.  

 

WIJ ADVISEREN HET GEBRUIK VAN ALKYLAATBENZINE  VOOR 2 -TAKT MOTOREN.  

Waarom alkylaat benzine gebruiken: Onbeperkt houdbaar en geen “gumvorming” in de 

carburateur,  U heeft geen startproblemen (ook na langere tijd de machine niet gebruikt te hebben)    

De machine veroorzaakt aanzienlijk minder rook en stank, De alkylaat benzine beschermd tegen 

koolafzetting, De alkylaat benzine is 100 maal minder schadelijk dan gewone benzine, De alkylaat 

benzine zorgt voor minder onderhoud, De alkylaat benzine heeft exact de juiste mengverhouding en 

dit blijft ook zo (altijd een constante kwaliteit voor uw motor), De alkylaat benzine is beter voor mens 

en milieu .Deze alkylaat benzine is verkrijgbaar van o.a. het merk ASPEN (kijk voor dealers op 

www.aspen-benelux.nl) 

LET OP!  NA ELK GEBRUIK LUCHTFILTERS SCHOONMAKEN OF VERVANGEN.      

Veel succes met uw doorsljper.                

www.matom.nl 


