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Podatki na tipski tablici
Ti podatki so zelo pomembni za poz-
nejše poistovetenje naprave ob naro-
čilu nadomestnih delov ali pa za ser-
visno službo.
Tipsko tablico lahko najdete v bližini 
motorja.
Vnesite vse podatke s tipske tablice 
v sledeča polja.

Te in druge podatke o stroju, boste 
našli v posebni CE-Izjavi o soglasju, 
ki je sestavni del tega navodila za 
uporabo.
V teh navodilih za uporabo so opisani 
sledeči modeli. Modeli so označeni 
kot tip 1 do tip 3 (glej pregled naprav 
na sprednji prepognjeni strani).
Grafični prikaz se lahko v detajlu 
razlikuje od kupljene naprave.

Z vašo varnost

Pravilna uporaba naprave
Ta naprava je izključno namenjena 
za uporabo
– kot stroj za kidanje snega, za 

odstranjevanje snega s trdnih cest 
in površin okrog hiše in terenov 
za preživljanje prostega časa,

– v smislu opisa in varnostnih 
napotkih, navedenih v teh navodilih.

Vsaka druga uporaba ni namenska. 
Ne namenska uporaba stroja ima 
kot posledico neveljavnost garancije 
in zavračanje vsake odgovornosti 
s strani proizvajalca za nastalo škodo. 
Upravljavec je odgovoren za vso 
škodo, ki nastane pri tretjih osebah 
in njihovi lastnini.
Lastnoročne spremembe na napravi 
izključujejo odgovornost proizvajalca 
za zaradi sprememb nastalo škodo.

Splošni varnostni napotki
Kot uporabnik te naprave preberite 
skrbno ta navodila za uporabo, preden 
jo prvič zaženete. Navodil se strogo 
držite in jih tudi spravite za poznejšo 
uporabo ali pa za naslednjega uporab-
nika.
Ne dovolite, da to napravo uporablja 
oseba, mlajša od 16 let (najnižjo 
starost uporabnika lahko določajo 
lokalna določila).
Ta aparat ni namenjen uporabi oseb 
(vključno z otroci) z zmanjšanimi fizič-
nimi, čutilnimi ali umskimi zmožnostmi 
ali osebam s pomanjkanjem izkušenj 
in/ali znanja, razen v primeru nadzora 
s strani osebe, ki je odgovorna za 
njihovo varnost ali od katere so dobili 
navodila, kako je treba uporabljati 
aparat.
Otroci morajo biti pod nadzorstvom, 
da bi se zagotovilo, da se ne bodo 
igrali z aparataom.
Osebe, še posebej otroci in domače 
živali se ne smejo zadrževati v nevar-
nem območju naprave.
Posebej upoštevajte ustrezne nacio-
nalne predpise, ko napravo vodite 
po javnih cestiščih in poteh.
Z napravo ne prevažajte oseb.
Napravo smete uporabljati samo, 
če se nahaja v brezhibnem tehničnem 
in od proizvajalca predpisanem stanju.

Nikoli ne spreminjajte tovarniških 
nastavitev motorja.
Med delom nosite rokavice, zaščito 
za ušesa, zaščitna očala, ozko oprijeto 
zimsko oblačilo in trdne čevlje s pod-
plati, ki ne spodrsavajo.
Napravi nikoli ne dotakajte goriva 
v zaprtem prostoru, če motor teče 
ali pa je vroč.
Ne približujte delov telesa ali obleke 
vročim ali vrtečim se delom naprave.
V naslednjih primerih ugasnite motor, 
izvlecite ključ za vžig motorja 
in snemite vtič z vžigalne svečke
– če z napravo ne delujete več, 
– napravo zapustite ali
– želite napravo nastaviti, vzdrževati 

ali popraviti.
Motor naj se pohladi, preden shranite 
napravo v zaprtih prostorih.
Napravo shranjujte na varnih mestih, 
ki so:
– daleč od potencialnih izvorov ognja 

(isker, plamenov),
– nedostopna za otroke.
Nadomestni deli in pribor morajo 
ustrezati kvalitativnim zahtevam, 
ki jih določa proizvajalec naprave.
Zato uporabite samo originalne nado-
mestne dele in originalni pribor ali 
pa nadomestne dele in pribor, 
ki ga dovoljuje izdelovalec naprave. 
Če so izpušna cev, tank ali pokrov 
tanka poškodovani, jih dajte zamenjati.
Napravo naj popravijo le v strokovni 
delavnici.

Varnostne priprave
Slika 1
Varnostne priprave služijo vaši varnosti, 
zato morajo biti vedno brezhibne. 
Ne smete jih odstraniti z naprave, 
jih spreminjati ali premoščevati.

Sklopni ročaj (2)
Ko uporabnik ta ročaj popusti, 
se izključi vijačni pogon. 
Istočasno se zaustavi tudi naprava.

Zaščitna rešetka v izmetni 
odprtini
Ta prepreči seganje v odprtino 
in s tem v vrteči se polžasti vijak.
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Pokrov na odprtini za izmeta-
vanje (9)
Pokrov na odprtini za izmetavanje 
ščiti pred poškodbami z odvrženimi 
predmeti.

Simboli na napravi
Na različnih mestih na napravi se 
nahajajo varnostni in opozorilni 
napotki, ki so ponazorjeni s simboli 
in piktogrami. Posamezni simboli 
imajo sledeč pomen:

Pozor! Pred pripravo 
za uporabo preberite 
uporabniška navodila! 

Nevarnost nastanka 
opeklin! 
Pazite na zadostno 
razdaljo od vročih 
delov naprave.

Nositi zaščito za oči 
in ušesa! 

Tretje osebe odstranite 
iz področja nevarnosti! 

Nevarnost poškod 
zaradi izmetavajočega 
snega ali trdih pred-
metov!

Nevarnost poškodb 
zaradi vrtečih se delov! 
Okončin ne približujte 
tem delom. 
Počakajte, da se vsi 
vrteči se deli ustavijo.

Kanal za izmetavanje 
čistite le z orodjem 
za čiščenje.

Pred začetkom vseh 
vzdrževalnih del, kot npr. 
nastavitev, čiščenje, 
preizkušanje itd., izklopiti 
aparat i iztakniti vtič 
vžigalne svečke! 

Znaki na napravi naj bodo vedno 
dobro vidni in razberljivi.

Simboli v navodilih
V teh navodilih so s simboli označena 
mesta z opisom nevarnosti ali pa ozna-
čujejo pomembne napotke. 
Sledi razlaga teh simbolov:

Nevarnost
Opozarja na nevarnost, ki izhaja 
iz opisane dejavnosti in ogroža 
zdravje oseb. 

Pozor
Opozarja na nevarnost, ki izhaja 
iz opisane dejavnosti in lahko 
povzroči škodo na napravi.

Navodila

Označuje pomembne informacije 
ali uporabniška obvestila.

Razpakiranje naprave 
in montaža

Na koncu navodil za uporabo 
ali v posebni prilogi je montaža 
naprave predstavljena v slikah.

Navodilo za odlaganje 
na odpad

Zaostale ostanke embalaže, stare 
stroje itd. odložite na odpad skladno 
z lokalnimi predpisi.

Pregled naprave

Slika 1
1 Držalo za vodenje
2 Sklopni ročaj
3 Ročaj za nastavitev širine izmeta 1

4 Zagonska vrvica
5 Naprava za električni zagon 1, 2

a – Zagonski gumb

b – Priključni vtič

6 Zračni dušilec
7 Ključ za vžig

8 Pokrov rezervoarja
9 Pokrov na odprtini za izmetavanje
10 Vijačni pogon
11 Plužna plošča
12 Polnilna odprtina za olje 2

13 Držalo zračnega dušilca 2

14 Vtič za vžigalne svečke 2

15 Držaj za nastavitev smeri izmeta 1 

1 opcija glede na model
2 glej navodilo za strežbo motorju

Pred prvo uporabo

Pozor!
Brezpogojno preverite nivo olja, 
po potrebi dolijte/dopolnite motorno 
olje (Glej «Navodilo za motor»).
 Kontrolirajte zlasti varnostne 

naprave, upravljalne elemente 
in pripadajoče napenjalne vrvi 
sklopke/kable, ter vse vijačne 
spoje, če so poškodovani in dobro 
pritrjeni. Preden napravo uporabite, 
zamenjajte poškodovane dele.

Nastavitvena dela pred 
vsako uporabo

Nevarnost nastanka poškodb
Pred vsakim vzdrževalnim delom 
na napravi
– Ugasnite motor.
– Počakajte, da se vsi vrteči se deli 

naprave popolnoma ustavijo; 
motor mora biti ohlajen.

– Izvlecite ključ za vžig in vtič 
z vžigalne svečke.

Napravo nastavite glede 
na snežne razmere in vrsto 
površine
Nastavitev strgalne plošče
Slika 2
Če je naprava postavljena na ravno 
površino, se morajo polžasti vijak (1), 
strgalna plošča (2) in kolesa (3) isto-
časno dotikati tal. 
Pri previsoko nastavljeni strgalni plošči 
uhaja sneg izpod polžastega vijaka 
nazaj, pregloboko nastavljena plužna 
plošča se hitreje obrabi in lahko 
zmanjša hitrost pomika.

!
!

!
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Nastavljanje:
 Napravo prevrnite na zadnjo stran.
 Popustite matice (5).
 Strgalno ploščo nastavite po potrebi 

višje ali nižje in matice ponovno 
privijte.

 Napravo prevrnite spet nazaj. 
Preverite stik s tlemi in po potrebi 
ponovite postopek.

Navodila

Pri novih napravah oziroma pri 
obnovljeni plužni plošči ima lahko 
vijačni pogon malenkosten odmik do 
tal. 

Nalivanje goriva in prever-
janje nivoja olja

Nevarnost eksplozije 
in nastanka požara
Gorivo nalivajte samo na prostem 
in pri ohlajenem motorju. 
Med natakanjem ne kadite.
Nikoli ne natočite tank za gorivo 
popolnoma do vrha. 
Če se gorivo prelije, potem pustite, 
da prelito gorivo popolnoma izpuhti, 
preden zaženete motor.
Gorivo shranjujte izključno v poso-
dah, ki so za to namenjena.
Ne uporabljajte nobenega goriva 
s specifikacijo E85.
 Preverite nivo olja, popotrebi dopol-

nite (glej «Navodilo za motor»).
 Natočite gorivo (vrsta glede na 

navedbe v navodilih za motor), 
pokrov tanka zaprite in obrišite 
ostanke goriva.

Upravljanje

Upoštevajte tudi navodila iz na-
vodil za upravljanje stroja.

Nevarnost nastanka poškodb
Osebe, še posebej otroci in domače 
živali se ne smejo zadrževati v nevar-
nem območju naprave.
Z napravo delajte samo, če je ta 
v brezhibnem stanju in je varna.
Vedno se je treba držati varnostne 
oddaljenosti od vrtečega se orodja, 
ki je določen z dolžino vodilne 
ročice.

Pred uporabo naprave preglejte 
zemljišče in odstranite z njega vse 
predmete, ki bi jih lahko naprava 
zagrabila in izvrgla iz izmetne 
odprtine.
Delajte samo ob zadostni vidnosti.
Napravo vozite le korakoma.
Z napravo delajte počasi in previdno, 
posebej na neravnih ali neutrjenih 
površinah ali pa ko plužite vzvratno.
Odmik med ohišjem polžastega 
vijaka in podlage nastavite tako, 
da naprava ne more zagrabiti tujkov 
(npr. kamnov) s tal.

Obstaja možnost zadušitve 
z ogljikovim monoksidom. 
Motor sme teči samo na prostem. 

Nevarnost požara
Pazite, da na motorju in izpušni cevi 
nikoli ne bo umazanije in izteka-
jočega olja.

Pozor
Mogoče poškodbe na napravi
– Če naprava zadene ob trde pred-

mete ali če se pojavi nenavadno 
tresenje, jo ugasnite in preverite, 
če je poškodovana. 
Če ste ugotovili poškodbe na na-
pravi, jo dajte v popravilo, preden 
nadaljujete z delom.

– Napravo smete uporabljati samo, 
če je brezhibna. 
Pred vsako uporabo jo preglejte, 
če je vidno poškodovana. 
Kontrolirajte zlasti varnostne na-
prave, upravljalne elemente 
in pripadajoče napenjalne vrvi 
sklopke/kable, ter vse vijačne 
spoje, če so poškodovani in dobro 
pritrjeni. Preden napravo upora-
bite, zamenjajte poškodovane 
dele.

– Pred delom z napravo pustite 
motor delovati, da se ogreje.

– Po končanem delu naj motor teče 
še nekaj minut, da se s tem 
naprava v notranjosti posuši. 

Delovni čas

Upoštevajte državne/komunalne 
predpise  glede časa uporabe 
(Če je potrebno se pozanimajte 
pri vašem pristojnem organu).

Določanje smeri

Pri delu z napravo je izhodiščna točka 
zmeraj pri krmilni ročici. 
Tako je smer delovanja (levo, desno) 
vedno določena iz vidika te točke 
v smeri košenja.

Zagon motorja
Slika 3

Nevarnost
Pred zagonom popustite držaj 
sklopke (slika 1, pozicija 2).

Navodila

Nekateri modeli nimajo vzvoda za plin, 
število vrtljajev se regulira samodejno. 
Motor vedno obratuje z optimalnim 
številom vrtljajev.
 Preverite tank za gorivo in nivo 

olja in po potrebi oboje dolijte 
(glej Navodila za motor).

Zagon z zaganjalnikom
 Vtič (14) vžigalne svečke nataknite 

na svečko.
 Vzvod za plin, če obstaja, postavite 

v položaj « /FAST».
 Zračno loputo (choke) (13) 

postavite pri hladnem zagonu na 
« /ON/CHOKE».

 Ključ za vžig (7) vtaknite vključav-
nico, vendar ga ne obrnite. 

 Gumb ročne črpalke (6) pritisnite 
enkrat, če pa je motor hladen 2 
do 3 krat (odvisno od tipa motorja – 
glej Navodilo za strežbo motorju).

 Potezni zaganjač (slika 1, pozicija 4) 
počasi povlecite, dokler ne čutite 
odpora, nato pa ga hitro in močno 
potegnite do konca. 
Zatem ne dovolite, da vzmet potezi 
zaganjač potegne hitro nazaj, 
temveč ga počasi vodite v izho-
diščni položaj.

 Kadar motor obratuje, zračni 
dušilec (13) postopoma vračajte 
v položaj «RUN/OFF/ ».

!

!

!

!

!
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Zagon z električnim zaganjalni-
kom (opcionalno)

Nevarnost električnega udara
Če dežuje, ne uporabljajte električne 
zagonske naprave. 
Prepričajte se, da je priključek 
zavarovan z zaščitnim stikalom 
okvarnega toka. 
V nasprotnem primeru naj vam 
strokovnjak tako stikalo vgradi 
na želen priključek.
Za priključitev elektrozaganjalnika 
na omrežje, uporabljajte le  podaljše-
valne vtičnice (niso zajete v dobavi), 
za katere obstaja dovoljenje za upo-
rabo na prostem, ki so opremljene 
z zaščitnim vodom.
Na primer do maksimalne dolžine 
50 m:
– H07RN-F 3x1,5 mm2 do –25 °C,
– H07BQ-F 3x1,5 mm2 do –40 °C.
Pred vsakim zagonom motorja, 
preverite podaljševalno vtičnico 
in kabel/priključni vtič na motorju, 
glede poškodb. 
Poškodovane dele dajte takoj 
strokovnemu električarju, da jih 
zamenja. Stroja s poškodovanimi 
deli nikoli ne zaganjajte s pomočjo 
elektrozaganjalnika.

Pozor
Pri nestrokovni priključitvi električ-
nega zaganjalnika na omrežje lahko 
nastane škoda na napravi ali v njeni 
okolici.
Prepričajte se, da:
– napetost in frekvenca na napisni 

tablica zaganjalnika ustreza 
mrežni napetosti in frekvenci 
(220–230 V in 50 Hz),

– je omrežje zaščiteno z ustrezno 
varovalko (najmanj 10 A).

 Vtič (14) vžigalne svečke nataknite 
na svečko.

 Vzvod za plin, če obstaja, postavite 
v položaj « /FAST».

 Ključ za vžig (7) vtaknite vključav-
nico, vendar ga ne obrnite.

 Podaljševalni kabel priključite 
najprej z vtičem (5b) in nato 
na mrežno vtičnico.

 Zračno loputo (choke) (13) 
postavite pri hladnem zagonu 
na « /ON/CHOKE».

 Gumb ročne črpalke (6) pritisnite 
enkrat, če pa je motor hladen 2 
do 3 krat (odvisno od tipa motorja – 
glej Navodilo za strežbo motorju).

 Gumb zaganjalnika (5a) pritisnite 
tako dolgo (največ 5 sekund), 
da motor steče. 
Med ponovitvami poizkusa zagona 
počakajte najmanj 30 sekund.

 Kadar motor obratuje, zračni 
dušilec (13) postopoma vračajte 
v položaj «RUN/OFF/ ».

 Podaljševalni kabel najprej ločite 
z omrežja, nato pa še z zaganjalnika.

Izključitev motorja
Slika 3
 Za preprečitev kasnejših poškodb 

naprave ali pa težav ob ponovnem 
zagonu zaradi vlažnosti pustite 
motor po končanem delu še nekaj 
minut teči.

 Vzvod za plin, če obstaja, postavite 
v položaj « / ».

 Izvlecite vžigalni ključ (7).

Nastavitev smeri in daljine 
izmetavanja
Slika 4

Nevarnost nastanka poškodb
Lopute (2) izmetne odprtine (3) 
ne nastavite tako, da je usmerjena 
v smeri ljudi, živali, oken in vrat.

Nastavitev smeri izmetavanja

Tipa 1 in 2

Slika 4A
 Odprtino za izmetavanje (3) obrnite 

v željeno smer s pomočjo ročaja (4).

Navodila

Ročaja (4) ne uporabljajte za dviganje 
stroja.

Tip 3

Slika 4B
 Pritisnite gumb (6) in istočasno pomi-

kajte ročico (5) na levo ali desno, 
da tako postavite izmetno odprtino 
v želeni položaj.

Nastavitev daljine izmetavanja
Čimbolj pokoncu je loputa (2) 
nastavljena, tem višje in dlje 
bo naprava sneg izmetala.

Tipa 1 in 2

Slika 4A
 Popustite ušesno matico (1) 

in loputo (2) po želji nastavite 
višje ali nižje.

Tip 3

Slika 4B
 Držaj (4) potisnite vnaprej ali nazaj, 
če želite loputo (2) po potrebi nasta-
viti višje ali nižje.

Delo z napravo
Slika 1
 Nastavite izmetno odprtino 

(glej «Nastavitev smeri in daljine 
izmetavanja»).

 Zaženite motor (glej «Zagon 
motorja»).

 Stisnite ročico za sklopko polžastega 
vijaka (2) in jo trajno pridržite. 
Polžasti vijak se prične vrteti in z doti-
kom tal požene napravo naprej.

 Za povišanje hitrosti pomika rahlo 
privzdignite držalo za vodenje (1); 
polžasti vijak dobi več stika s tlemi 
in tako žene napravo hitreje naprej. 
Vendar prepogosto povzdigovanje 
držaja povzroča hitrejšo obrabo 
gumijaste obrobe na polžastem 
vijaku.

 Za zmanjšanje hitrosti pomika 
držalo za vodenje pritisnite navzdol.

Delovanje na strmini

Nevarnost poškodb zaradi 
prevrnitve naprave
Na strmini delajte počasi in pre-vidno, 
posebej ob spreminjanju smeri.
Napravo vodite po strmini navzgor ali 
navzdol, ne prečno.
Pazite na ovire in izogibajte 
se pobočij.
Naprave ne uporabljajte na strminah, 
ki so večje od 20%.

Namigi k uspešnejšemu 
odstranjevanju snega
 Sneg odstranjujte takoj po 

sneženju. Kasneje spodnja plast 
poledeni in oteži odstranjevanje.

 Če je le mogoče odstranjujte sneg v 
smeri vetra.

 Sneg odstranjujte tako, da se sledi 
nekoliko prekrivajo.

!
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Odmašitev polžastega vijaka 
ali izmetne odprtine

Nevarnost nastanka poškodb
Pred vsakim vzdrževalnim delom 
na napravi
– Ugasnite motor.
– Počakajte, da se vsi vrteči se deli 

naprave popolnoma ustavijo; 
motor mora biti ohlajen.

– Izvlecite ključ za vžig in vtič 
z vžigalne svečke.

 Z orodjem za čišćenje (glej sliko 8, 
priloženo aparatu odvisno od 
izvedbe) ali lopatko odstranite 
zamašitve.

Luč (opcionalno glede 
na izvedbo) 
– Žaromet sveti, če motor teče.

Transportiranje

Vožnja
Za ranžiranje naprave/vožnja 
na kratkih razdaljah.
 Ugasnite motor.
 Držalo za vodenje pritisnite navzdol 

tako, da se polžasti vijak tal 
ne dotika več.

 Napravo previdno vozite.

Transportiranje naprave 
brez lastnega pogona

Nevarnost nastanka poškodb
Pred transportom
– Ugasnite motor.
– Počakajte, da se vsi vrteči se deli 

naprave popolnoma ustavijo; 
motor mora biti ohlajen.

– Izvlecite ključ za vžig in vtič 
z vžigalne svečke.

Pozor
Transportna škoda
– Uporabljena transportna sredstva 

(n pr. transportno vozilo, 
nakladalna rampa, ipd.) morate 
uporabiti namensko (glej 
pripadajoča navodila za uporabo). 

 Stroj transportirajte le s praznim 
rezervoarjem za gorivo.

 Stroj transportirajte na ali v vozilu 
v vodoravnem položaju.

 Pred vožnjo napravo dobro 
zavarujte pred kotaljenjem ali 
drsenjem.

Vzdrževanje

Nevarnost nastanka poškodb
Pred vsakim vzdrževalnim delom 
na napravi
– Ugasnite motor.
– Počakajte, da se vsi vrteči se deli 

naprave popolnoma ustavijo; 
motor mora biti ohlajen.

– Izvlecite ključ za vžig in vtič 
z vžigalne svečke.

Navodila

Upoštevajte napotke za vzdrževanje 
iz navodila za strežbo motorju.

Načrt za vzdrževanje
Enkrat na sezono:
Napravo dajte na pregled in opravitev 
vzdrževalnih del v strokovno delavnico.

Pred vsako uporabo:
Preverite nivo olja in ga po potrebi 
dolijte.
Preverite, če vijačni spoji dobro držijo 
in jih po potrebi zategnite.
Preverite varnostne priprave.
Pri strojih z električno zaganjalno 
napravo: Preverite kabel in priključni 
vtič na motorju.
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Vzdrževalno delo Po uporabi 25 h 50 h 100 h Po sezoni Po potrebi

Čiščenje izmetne odprtine, polžastega vijaka in 
ohišja vijaka



Zamenjajte olje 3) 1) =QF

Mazanje gibljivih in vrtečih se delov 

Čiščenje vžigalnih svečk 1) 

Vžigalne svečke dati zamenjati 1) 2) 

Čiščenje zračnega hlajenja in izpušne cevi 1)  

Preverjanje nastavitve sklopke, po potrebi 
ponovna nastavitev



Preverjanje strgalne plošče, zamenjava obrabljene 

Zamenjava pokrova rezervoarja 

Dati zamenjati lonec izpušne cevi 2) 

Dajte zamenjati polžasti vijak 2) 

1) glej «Navodila za motor»
2) ta dela naj opravi samo strokovno usposobljena oseba
3) prva menjava olja po 5 urah
4) «zamenjava olja vsakih 25 ur ob te�jih obremenitvah ali povišani temperaturi okolja»
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Vzdrževalna dela

Pozor
Mogoče poškodbe na napravi
Pri zamenjavi delov naprave upora-
bite samo originalne nadomestne 
dele.

Pozor
Obremenitev okolja z motornim 
oljem
Staro olje po zamenjavi olja, oddajte 
na zbiralnem mestu za staro olje, 
ali podjetju za odstranjevanje 
odpadkov.

Čiščenje naprave

Pozor
Za čiščenje ne uporabite nobe-
nega visokotlačnega čistilnika
 Napravo postavite na čvrsto, ravno 

in vodoravno podlago.
 Odstranite držečo se umazanijo.
 Napravo operite s tekočo vodo 

skozi izmetno odprtino in jo putite, 
da se posuši.

 Motor očistite s krpo in ščetko.

Zamenjajte olje
glej navodilo za strežbo motorju.

Navodila

Glede na model se lahko vijak za 
izpust olja (slika 7, pozicija 1) v vdol-
bini na hrbtnem pokrovu motorja.

Nastavitev natega klinastega 
jermena vijačnega pogona
Slika 5
Če se polžasti vijak pri enakomerni 
hitrosti motorja vrti neenakomerno, 
je potrebno napeti klinasti jermen .
 Če je na ročici sklopke (1) prosta 

še ena dodatna luknja (3b), potem 
nataknite nateg sklopke (2) 
v to luknjo (3b).

 Če ni več dodatne (višje) luknje, 
oziroma je že bila uporabljena, 
potem pokličite specializirano 
delavnico za popravila.

Nastavitev ali zamenjava 
plužne plošče
Slika 6

Pozor

Ta dela izvedite samo s praznim 
bencinskim rezervoarjem.

Nastavitev plužne plošče
 glej Nastavitev plužne plošče 

v odstavku «Pred prvo uporabo».

Navodila

Plužna plošča (1) ima 2 uporabna 
rezila in jo lahko uporabite z obeh 
strani. 

Zamenjava strgalne plošče

Ko sta oba rezila (2) obrabljena, 
je potrebno plužno ploščo zamenjati.
 Napravo prevrnite na zadnjo stran.
 Odvijte in odstranite vijake (3) 

in matice (4).
 Odstranite plužno ploščo (1).
 Novo plužno ploščo ponovno 

pritrdite z vijaki in maticami 
in jo ustrezno nastavite. 
Glej Nastavitev plužne plošče 
v odstavku «Pred prvo uporabo».

Navodila

Pri tem delu lahko motorno olje 
priteče v prostor za izgorevanje. 
To lahko povzroči kratkočasen 
nastanek dima po zagonu motorja.
Če zaradi preveč olja v prostoru 
za izgorevanje motorja ni mogoče 
zagnati, postopajte po naslednjih 
navodilih:

Pozor

Upoštevajte napotke v Navodilih 
za uporabo motorja.
 Izvlecite vžigalni ključ.
 Izvlecite vžigalno svečko 

in jo očistite.
 Zagonsko vrvico večkrat počasi 

povlecite, da lahko odvečno olje 
preko vrtine za vžigalno svečko 
odteče.

 Po potrebi odteklo olje obrišite 
z motorja.

 Vstavite vžigalno svečko.

Zamenjava polžastega vijaka
Slika 1
Pri vidni obrabi dajte polžasti vijak (10) 
preveriti oziroma zamenjati v strokovni 
delavnici.

Navodila

Ob preveliki obrabi polžastega vijaka 
lahko ta ob stiku tal z nasaditvijo 
polžastega vijaka povzroči nastanek 
velike škode na napravi.

Zaustavitev obratovanja

Nevarnost eksplozije zaradi 
vnetja hlapov goriva
Preden napravo za daljši čas shranite, 
izpraznite tank za gorivo v primerno 
posodo (glej «Navodila za motor»).

Če naprave dlje časa ne boste upora-
bljali (npr. več kot en mesec ali na 
koncu sezone):
 Pripravite motor (glej «Navodila 

za motor»).
 Napravo očistite.
 Za zaščito pred rjo obrišite vse 

kovinske dele naprave s krpo, na-
močeno v olje, ali pa jih popršite 
s pršilnim oljem.

 Napravo shranite v čistem in suhem 
prostoru.

Garancija

V vseh deželah veljajo garantni pogoji, 
ki jih definira proizvajalec oz. uvoznik.
Morebitne nepravilnosti na napravi, 
ki se pojavijo zaradi materialnih 
oziroma proizvodnih napak, nadome-
stimo v garantnem času brezplačno. 
V primeru, da se naprava pokvari, 
se oglasite pri prodajalcu oziroma 
pri najbližji avtorizirani servisni službi.

Informacije o motorju

Izdelovalec motorja je odgovoren 
za vse probleme v zvezi z motorjem, 
glede moči, merjenja moči, tehnične 
podatke, garancije in servisiranja 
motorja. Natančnejše podatke 
o tem najdete v posebej dostavljenem 
priročniku in uporabniških navodilih 
izdelovalca motorja.

!



Navodilo za uporabo stroja za čiščenje snega Slovensko

NNT

Pomoč ob motnjah

Nevarnost nastanka poškodb 
zaradi nehotenega zagona 
naprave
Pred vsakim vzdrževalnim delom 
na napravi
– Ugasnite motor.
– Počakajte, da se vsi vrteči se deli 

naprave popolnoma ustavijo; 
motor mora biti ohlajen.

– Izvlecite ključ za vžig in vtič 
z vžigalne svečke.

Pozor
Motnje pri delovanju naprave se 
deloma pojavijo zaradi enostavnih 
vzrokov, ki jih lahko odpravite sami. 
V dvomljivem primeru, ali če je 
v tabeli to izrecno omenjeno, poiš-
čite pomoč v strokovni delavnici. 
Popravila naj bodo izvedena 
izključno v strokovni delavnici 
z originalnimi nadomestnimi deli.

!

Motnja Možni vzrok Pomoč

Motor ne vžge. Tank za gorivo je prazen. Natočite gorivo.

Postano gorivo. Postano gorivo na prostem iztočite 
v primerno posodo 1). 
Tank natočite z novim in čistim gorivom.

Motor je še prehladen. Zračna loputa ni 
postavljena na položaj « /ON/CHOKE».

Zračno loputo postavite na položaj 
« /ON/CHOKE».

Vtič za vžigalno svečko ni nataknjen nanjo. Vtič nataknite na vžigalno svečko.

Vžigalna svečka je umazana ali defektna. Očistite vžigalno svečko 1). 
Defektno vžigalno svečko dajte zamenjati 2).

Vplinjač je poln goriva. Zračno loputo postavite na «RUN/OFF/ » 
in ponovno startajte.

Ročne črpalke niste aktivirali. Pritisnite na gumb ročne črpalke.

Motor teče neenako-
merno (cuka).

Zračno loputo postavite na položaj 
« /ON/CHOKE».

Zračno loputo postavite na «RUN/OFF/ ».

Vtič za vžigalno svečko ni pravilno nataknjen 
nanjo.

Vtič trdno pritrdite na vžigalno svečko.

Postano gorivo. Voda ali umazanija v tanku 
za gorivo.

Postano gorivo na prostem iztočite 
v primerno posodo 1). 
Tank natočite z novim in čistim gorivom.

Razzračevalna odprtina v tanku za gorivo 
je zamašena.

Očistite pokrov tankaza gorivo in 
razzračevalno odprtino.

Naprava ne odstranjuje 
snega.

Polžasti vijak oziroma izmetna odprtina sta 
zamašena.

Ugasnite motor, izvlecite vtič za vžigalno 
svečko in odmašite polžasti vijak oz. izmetno 
odprtino.

Klinasti jermen je ohlapen ali pa utrgan. Ohlapni klinasti jermen napnite (glej «Nasta-
vitev natega klinastega jermena polžastega 
pogona»). Utrgan klinasti jermen dajte 
zamenjati 2).

Prekomerno tresenje. Nepritrjeni deli na napravi ali pa poškodovan 
polžasti vijak.

Takoj ugasnite motor in izvlecite vtič za vžigalno 
svečko. Ohlapne dele ponovno trdno privijte. 
Poškodovan polžasti vijak dajte v popravilo 2).

1) glej «Navodila za motor»
2) ta dela naj opravi samo strokovno usposobljena oseba
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