
LEES DIT GOED DOOR VOORDAT U 

DE KM800 VEEGMACHINE IN GEBRUIK 

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

Stap 2. 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 0,6 liter olie. Gebruik 

standaard motorolie zoals SAE10W-40. Zorg bij controle van het oliepeilniveau dat de veegmachine 

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.  

Stap 3. Vul de tank met benzine (max. 3,6 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 4. Starten met trekstarter: Eerst de rode start/stop knop op ON (A) zetten. Om de motor te 

starten moet u de benzinekraan openzetten door de onderste hendel (5) naar rechts te schuiven.  

Vervolgens schakelt u de choke in door de bovenste hendel (4) naar links te schuiven. 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 rechts 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 rechts schuiven zodat de choke is uitgeschakeld. 

Stap 5. Starten met elektrostarter: Eerst de rode start/stop knop ON (A)zetten. Om de motor te 

starten moet u de benzinekraan openzetten door de onderste hendel (5) naar rechts te schuiven.  

Vervolgens schakelt u de choke in door de bovenste hendel (4) naar links te schuiven. 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).  

Plaats een verlengkabel aan de kabelaansluiting van de machine. Druk op de rode knop (C) om de 

machine starten. Na het starten deze knop direct loslaten.  
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TER INFORMATIE: 

Bij de machine hangt naast de startmotor een losse kabel (B). Op deze kabel staat 12VOLT/40W. Bij 

de onderdelen vindt u ook een contra stekker. Deze kabel kunt u eventueel gebruiken om bijvoorbeeld 

een 12 volt LED lamp aan te sluiten en deze op de machine te plaatsen.  

 

 

Veel succes met uw veegmachine.  
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