
LEES DIT GOED DOOR VOORDAT U 

DE TRILPLAAT IN GEBRUIK NEEMT! 

DIT VOORKOMT PROBLEMEN. 
Stap 1. Bouw de machine eerst op zoals aangegeven in gebruiksaanwijzing. 

Stap 2. Verwijder de rubbermat! Deze heeft u alleen nodig als u geen beschadiging op het 

straatwerk (natuursteen) wilt of als u wilt dat de machine minder hard slaat. 

Stap 3. De machine is normaal gesproken GELEVERD ZONDER OLIE in het motorblok. Draai 1 

van de twee peilstokken uit het blok en vul deze d.m.v. een trechter met maximaal 0,4 liter olie. 

Gebruik standaard motorolie zoals 10W-40, 10W-30 of 5W-30. Zorg bij controle van het 

oliepeilniveau dat de trilplaat gewoon (horizontaal) op de grond staat. Als u in het gat kijkt waar de 

peilstok wordt ingedraaid moet U de olie zien staan. Het mag er niet uitlopen. De machine is 

voorzien van sensor. Bij te weinig olie zal de machine niet (meer) starten. 

Stap 4. Vul de tank met benzine (max. 1,6 liter). U kunt gewone EURO LOODVRIJE BENZINE 

gebruiken maar benzine heeft een beperkte houdbaarheid. Gebruik daarom geen oude benzine of 

benzine uit een vervuilde jerrycan. Wij adviseren (zeker bij minder intensief gebruik) bij voorkeur een 

Alkylaat benzine zoals Aspen 4. Deze is onbeperkt houdbaar. Zie ook www.aspen-benelux.nl 

Stap 5. De motor heeft geen benzinekraan maar wel een choke. Door de choke hendel naar rechts 

te schuiven schakelt u de choke in (staat in positie start). Zet vervolgens de gashendel (zit op de 

duwboom) op half gas dus niet voluit en ook niet stationair. Daarna zet U de rode aan/uit knop op 

het motorblok op de stand on (aan).  

 

 

 

 

 

 

Trek vervolgens aan de trekstarter. Doe dit met de choke ingeschakeld maximaal 3 keer. Als de 

machine dan nog niet loopt de chokehendel naar links schuiven (uit zetten) en opnieuw aan de 

trekstarter trekken. Ook nu weer maximaal 3 keer. Zo voorkomt u dat de motor “verzuipt”.  

Als de motor begint te lopen de choke naar links schuiven zodat de choke is uitgeschakeld. 

LET OP!  NA GEBRUIK REGELMATIG LUCHTFILTER SCHOONMAKEN OF VERVANGEN.      
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PROBLEMEN MET LUMAG TRILPLAAT!   Wat kunt u eerst zelf doen! 

1. Heeft de machine voldoende olie? Als u de peilstok uit de motor draait moet u de olie zien 

staan. Het mag er niet uitlopen. Let op dat machine wel vlak staat (zoals u hem normaal 

gebruikt). 

2. Heeft u de rubbermat verwijdert? De rubbermat remt de machine af en zorgt ervoor dat de 

machine langzaam vooruit gaat. 

3. Maakt de motor wel genoeg toeren? Als u de gaskabel naar de motor volgt ziet u dat er een 

gashendel op de motor zit. Als de motor draait en u het gas volledig openzet (hoogste stand) 

moet de zilverkleurige hendel niet meer naar links te bewegen zijn met uw hand. Kan dit wel 

dan zit de gaskabel (binnenkabel) waarschijnlijk niet goed vast of is losgeschoten en dan dient u 

deze opnieuw te monteren. 

4. Is het luchtfilter niet verstopt? Een vervuild luchtfilter zorgt ervoor dat een motor niet op 

toeren komt of niet goed wil lopen. Verwijder de kap van het luchtfilter en controleer het 

luchtfilter. Eventueel kunt u de motor even laten draaien zonder luchtfilter en kijk dan of de 

motor beter gaat lopen (of hoger in toeren). Luchtfilter eventueel schoonmaken of vervangen. 

5. Zit de aandrijfriem wel op spanning? Draai de kap die over de aandrijfriem zit los en verwijder 

deze. Zit de riem op wel op beide poelies? Zo niet, zie gebruiksaanwijzing voor montage van de 

aandrijfriem. De riemspanning kunt u met uw duim meten. U moet de riem ongeveer een 

duimdikte (1 cm) kunnen indrukken. 

6. Vonkt de bougie wel? Verwijder de bougiedop van de bougie. Verwijder de bougie met een 

sleutel. Controleer of de bougie goed schoon is en plaats deze daarna in de bougiedop. Leg de 

bougie vervolgens op de motor (zodat de onderzijde van de bougie contact maakt met een 

metalen gedeelte van de motor). Trek voorzichtig aan de trekstarter en kijk of de bougie vonkt 

(let op: raak zelf geen metalen deel van de machine aan als u aan de trekstarter trekt). Als dit 

niet het geval is een nieuwe bougie plaatsen. 

7. Zorg altijd dat de tank voor de helft is gevuld met benzine. Mocht een trilplaat na een korte 

werktijd uitvallen draai dan eens de tankdop een slag open. Hierdoor controleert u of de tank 

niet vacuüm aanzuigt. 

7. De motor loopt zeer onregelmatig? Heeft u wel de juiste benzine toegevoegd. Gebruik euro 

loodvrije benzine of Aspen4. Let op! Benzine heeft een beperkte houdbaarheid van een paar 

maanden. Daarna kan deze benzine al storingen veroorzaken. Verwijder in dit geval alle benzine 

uit de tank (zie gebruiksaanwijzing) en vul de tank met “verse benzine”. Aspen4 heeft een 

houdbaarheid van tenminste zeven jaar en is goed voor mens en milieu. 

8. De motor start nog steeds niet? Het motorblok is beveiligd met een sensor. Dat is een 

koperkleurig blokje (1cm x 1cm) aan de voorzijde gemonteerd op het motorblok. U kunt deze 

sensor resetten. U moet wel zeker weten dat u voldoende olie in het blok heeft. Uit de censor 

komen twee draden, een zwarte en een gele. Maak de gele draad los en start de trilplaat 

opnieuw. Als hij dan wel start laat hem dan even draaien en rijdt er ook mee vooruit. Vervolgens 

stopt u de motor en bevestigd U de gele draad opnieuw aan de sensor. Start de machine dan 

wel, dan is de reset gelukt. Start hij niet dan is waarschijnlijk de sensor defect. 

9. Mocht bovenstaande niet werken neem dan contact met de importeur van Lumag: 

    Matom BV. 0487-511227.  Zorg altijd dat u uw aankoop bewijs bij de hand heeft. 

 

Veel succes met uw trilplaat.               

www.matom.nl 


