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MESTSTOFSTROOIER
Montage- en gebruikshandleiding
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Lees deze montage- en gebruikshandleiding aandachtig voor de montage en 
bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de veiligheid, montage, bediening, onderhoud, 
opslag en het oplossen van mogelijke problemen. Bewaar de handleiding op een veilige plaats zodat u 
of andere gebruikers deze informatie ook in de toekomst kan terugvinden. 

GEBRUIK
•  De Edialux meststofstrooier is ontworpen voor het strooien van meststoffen, zaden of strooizout. 

Gebruik het product niet om gruis te strooien. Hij is geschikt voor gebruik door particulieren en niet  
ontworpen voor professioneel gebruik.

•  De meststofstrooier is geschikt voor gebruik bij temperaturen tussen -5° en +35 °C.
•  De meststofstrooier kan slechts door één persoon worden bediend. Hij mag niet worden gebruikt  

door vermoeide personen, personen onder invloed van alcohol, personen die drugs of andere stoffen 
gebruiken die de aandacht afleiden, zwangere vrouwen, personen met een slechte lichamelijke 
conditie, personen die de instructies niet gelezen hebben, of door kinderen.

•  Onjuist gebruik van dit apparaat kan ernstig letsel veroorzaken. Lees voor u met dit apparaat aan de 
slag gaat de gebruikshandleiding zorgvuldig door en maak u vertrouwd met alle bedieningselemen-
ten. Neem in geval van twijfel contact met ons op. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats 
zodat u op elk moment over de nodige informatie beschikt.

VEILIGHEID
•  Gebruik de Edialux meststofstrooier nooit wanneer er andere mensen of huisdieren in de buurt zijn. 
•  Strooi alleen bij daglicht of bij goede verlichting. 
•  Alvorens het apparaat te gebruiken, moet u de instructies zorgvuldig lezen en vertrouwd raken met 

alle bedieningsonderdelen. In geval van twijfel moet u contact opnemen met een deskundige. 
• Niet rennen met het apparaat. 
•  Draag stevige gesloten schoenen bij het gebruik van de meststofstrooier. 
•  Gebruik de Edialux meststofstrooier niet op plaatsen waar u geen stabiele positie en voetsteun heeft, 

zoals op hellingen of na een regenbui. Pas op voor gladde oppervlakken of nat gras.
•  Volg bij het bemesten de veiligheidsvoorschriften op die door de fabrikant van de meststof worden 

voorgeschreven.
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ONDERDELEN 

Volgende onderdelen vindt u terug in deze doos :

1 2 3 4

Wiel (2 stuks) Strooischijf (1 stuk) Wielas (1 stuk) Asbeschermer (2 stuks)

5 6 7 8

Trechterbak (1 stuk) Korte beugel  (1 stuk) Rechte buis (2 stuks) Gebogen buis (2 stuks)

9 10 11 12

Duwstang (1 stuk) Lange beugel (1 stuk) Vijzen 6 korte + 2 lange Moer (8 stuks)

13 14 15 16

Beschermdopje (8 st.) Sluitring (4 stuks) Splitpen (4 stuks) Wieldop (2 stuks)

17 Alle kleine onderdelen samen in het plastic zakje :

Veerpen (1 stuk)
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MONTAGE

Montage van de buizen
Verbind de duwstang (9), de rechte buizen (7) en de gebogen buizen (8) met de 4 korte schroeven (11) 
en moeren (12), waarbij je de moeren aan de binnenzijde van het frame plaatst. Plaats voor uw veilig-
heid een groen beschermdopje op het uiteinde van elke schroef.

Montage van de buizen aan de trechterbak
Bevestig de gebogen buizen aan de bodem van de trechterbak (5), bovenaan met een korte schroef 
(11), onderaan met een lange schroef (11). Plaats voor uw veiligheid een groen beschermdopje op het 
uiteinde van elke schroef.

Montage van wielas met strooischijf aan de trechterbak
Steek de pin van de strooischijf onderaan in het gat van de trechterbak en steek de veerpen (17=9.1 op 
de afbeelding) door het gaatje van de strooischijf (9.2) om ze met elkaar te verbinden. 

korte vijs

lange vijs
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Steek de wielas (3) door het aandrijfwiel van de strooischijf (2) en de twee gaten van de gebogen 
buizen. Zorg ervoor dat de asbeschermers (4) op de juiste plaats staan aan de buitenzijde van de buizen, 
afgebeeld met de pijltjes.

Montage van de wielen
Breng aan iedere zijde van de wielas een stalen sluitring (14) aan, daarna het wiel (1) en weer een 
metalen sluitring (14). Maak daarna de wielen aan de buitenzijden vast met een splitpen (15), die je 
met behulp van een tang openplooit. Breng ook een splitpen (15) aan in de beide gaten van de wielas 
aan de binnenzijde van de wielen en plooi die ook open met een tang. Monteer tenslotte een wieldop 
(16) op elk wiel.
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Klik de korte (6) en lange (10) beugel eerst vast aan de trechterbak en daarna aan de buis, zoals 
afgebeeld.

Bevestiging en instelling van de kabel 
Schroef het uiteinde van de kabel (die aan de duwstang bevestigd is) in de opening met schroefdraad 
binnenin aan het uiteinde van de hefboom van de trechteropening. (zie pijltje op afbeelding.)
Schroef het draadeinde van de kabel vast totdat de schuif van de trechter een beetje opengaat. Draai 
vervolgens de kabelklem een slag naar achteren voor de juiste bedieningsfunctie (dit doe je met de 
bedieningshendel los).

Instellen van de bedieningshendel 
Gebruik de instelschroef (17.1) om de stand van de schuifkleppen in de trechterbak in te stellen (cijfers 
1 tot 5 af te lezen in het controlevenster (17.2)).

10
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GEBRUIKSINSTRUCTIES
1.  Zorg ervoor dat alle onderdelen van de meststofstrooier goed gemonteerd zijn voor gebruik.
2.  Sluit de strooiopeningen onderaan de trechterbak door middel van de bedieningshendel (18.1).
3.  Vul de trechterbak. Doe dit niet op het gazon, zodat per ongeluk gemorste meststof of ander te 

strooien materiaal geen extreme overbemesting of andere beschadiging kan veroorzaken.
4.  Stel de gewenste waarde in door de regelknop voor het strooien (18.2) te verdraaien. De gewenste 

instellingen zijn te zien in het venster (18.3).
5.  Begin met de meststofstrooier te lopen en druk dan de bedieningshendel in om de trechterbak 

te openen (18.1). Stop pas met stappen nadat je de trechterbak weer gesloten hebt met de 
bedieningshendel. Laat de meststofstrooier niet open staan als u hem draait. Zet hem uit als u het 
einde van een strook bereikt en open hem weer als u met de volgende strook begint. Duw altijd de 
strooiwagen bij het strooien. Wanneer je de strooiwagen naar achteren zou trekken terwijl de trechter 
open staat, kan deze een te grote hoeveelheid strooien en het gazon beschadigen.

6. De meststofstrooier is ontworpen om geduwd te worden met een snelheid van 5 km per uur. 
Langzamere of hogere loopsnelheden zullen het strooibeeld veranderen. 

STROOI-INSTELLINGEN
Wegens de grote verscheidenheid aan meststoffen en hun verschillende dichtheid kunnen we geen 
algemene instellingen aangeven voor alle producten. Om de beste instelling van het apparaat vast te 
stellen voor het product dat u wenst te strooien doet u best een test. Vul hiervoor de trechterbak met 
het aantal kilo’s meststof die aanbevolen worden voor de behandeling van bepaalde oppervlakte. 
Stel het strooiniveau in op een zeer lage stand en verspreid het product over deze oppervlakte. Pas de 
instelling naar boven aan nadat u vastgesteld hebt hoeveel product op het testoppervlak is aangebracht. 
Denk eraan: het is veiliger om bij de test te weinig toe te dienen en de instelling later indien nodig te 
verhogen. Te veel toegediende meststoffen kunnen uw gazon verbranden.

ONDERHOUD EN BEWARING
Verwijder na ieder gebruik van het toestel alle resten van meststoffen, zaden of strooizout uit de 
trechterbak. Reinig ook zeker de strooischijf onderaan. Kunstmest die aan de schoepen blijft hangen 
kan leiden tot ongelijkmatige verspreiding. Was de meststofstrooier met water en laat hem drogen. Het 
toestel moet niet gesmeerd worden. Bewaar de meststofstrooier in een droge ruimte, buiten het bereik 
van kinderen aan een temperatuur tussen - 5° en +30°C.

AFVALVERWERKING
Voor een juiste behandeling, terugwinning en recycling dient u dit product en de verpakking naar 
aangewezen inzamelpunten voor recycling te brengen, overeenkomstig de regionale en nationale 
voorschriften.
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MOGELIJKE PROBLEMEN
Indien uw meststofstrooier niet gelijkmatig strooit, controleer dan of de pijl op het vliegwiel naar de 
voorkant van de strooier wijst. De strooischijf moet tegen de wijzers van de klok in draaien. Als u het 
vliegwiel omgekeerd zou hebben, zal de strooischijf met de klok mee draaien.

PROBLEEM OORZAAK HERSTEL

Het toestel verspreidt geen korrels Verstopte trechter Reinig de trechteropeningen

Slecht afgestelde of 
gebroken kabel

Stel de kabel af of vervang hem

De korrels vallen uit de trechterbak 
zonder de hendel in te drukken

Slechte afstelling van de 
kabel

Maak de kabel losser

GARANTIE
-  Pelsis Belgium biedt een garantie van twee jaar (vanaf de datum van aankoop) voor dit product, mits 

voorleggen van het aankoopbewijs. Deze garantie dekt alle materiële gebreken van het product 
indien kan worden aangetoond dat het gaat om fabricagefouten. Deze garantie dekt de levering van 
een volledig vervangingsproduct of uitsluitend het defecte onderdeel. Wij behouden ons het recht 
voor tussen deze opties te kiezen. 

-  Voorwaarde voor het verlenen van garantie is het naleven en opvolgen van alle aanwijzingen met 
betrekking tot bediening, controle, reiniging, opslag en onderhoud van de machine. 

-  Uitgesloten van garantie zijn beschadigingen die zijn ontstaan door natuurlijke slijtage, overbelasting 
of onjuiste bediening. 

De informatie in deze gebruiksaanwijzing wordt gezien de voortdurende technologische ontwikkeling 
van tijd tot tijd gewijzigd en bijgewerkt, zonder voorafgaande kennisgeving. Foto’s dienen uitsluitend 
ter illustratie en komen mogelijk niet exact overeen met het product zelf. Als zodanig is het niet de 
bedoeling dat u er blindelings op vertrouwt of dat deze deel uitmaakt van een contract. Het is niet 
mogelijk juridische claims te doen gelden in verband met deze gebruikershandleiding. © 2022

Verdeeld door:
Pelsis Belgium NV • Industrieweg 15
2880 Bornem • België/Belgique
Tel.: 03 886 22 11 • info@edialux.be

Edialux Nederland BV • Gildeweg 37b
3771 NB Barneveld • Nederland
Tel.: 0342 420 435 • info@edialux.nl
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