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INTRODUKTION

HOVEDDIMENSIONER 1)

Model nummer 90000325
Største ryddebredde 57cm

Største indtagshøjde 53.5cm

Slyngediameter 30.0cm

Rotordiameter 30.0cm

Læs denne brugervejledning omhyggeligt 
        før sneslyngen tages i brug. Vær specielt 
opmærksom på anvisninger og advarsler. Maski-
nen har mange funktioner, der vil gøre arbejdet 
hurtigere og lettere. Sikkerhed, ydelse og pålide-
lighed har fået højeste prioritet ved udviklingen af 
denne maskine, som har gjort den let at bruge og 
vedligeholde. 

Motorproducenten er ansvarlig for alle motormæs-
sige spørgsmål med hensyn til funktion, kapacitet, 
specifikationer, vedligeholdelse og service. Se 
venligst motorproducentens brugervejledning, som 
er medleveret separat, for yderligere information.

Denne sneslynge vil mere end tilfredsstille dine 
forventninger. Den er produceret under strenge 
kvalitetsstandarder for at opfylde fremragende 
kriterier for ydeevne. Den er let og sikker at 
betjene, og med rigtig vedligeholdelse vil den arbe-
jde pålideligt i mange år.

1) Se detaljerede specifikationer på side 32

MILJØ 
Sørg for at genbruge de genanven-
delige materialer i stedet for at borts-
kaffe dem som affald. Alt værktøj, 
slanger og pakninger skal frasorteres 

og bringes til en genbrugsstation, hvor bortskaf-
felse og oparbejdning til genanvendelse kan ske på 
miljømæssig forsvarlig måde.
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SYMBOLER

Brug sikkerhedsfodtøj.

Hold afstand til omkringstående.

SIKKERHED
Generelle sikkerhedsregler 

Forstå, hvordan maskinen fungerer

Arbejdsområdet

Personlig sikkerhed

Mærkepladen på maskinen kan vise forskellige 
symboler. Disse symboler indeholder vigtige infor-
mationer om maskinen og dens brug.

Læs denne brugervejledning omhyg-
geligt før maskinen tages i brug.

Brug sikkerhedsbriller og høreværn.

Stop altid motoren og fjern tænding-
snøglen når maskinen forlades.

Brug kun renseværktøjet for at fjerne 
blokeringer, aldrig hænderne. 

Det er forbudt at fjerne eller ændre 
beskyttelse- eller sikkerhedsanordninger.

Ryg ikke og brug ikke åben ild under 
arbejdet.

Rør aldrig en varm lydpotte, gearhus eller 
cylinder.

Stop motoren, fjern tændingsnøglen og 
læs brugervejledningen før der foretages 
justeringer eller reparationer. 

Hold hænderne væk fra indtags- og 
udkaståbninger når motoren kører. 

Hold afstand til den roterende snegl.

Ret aldrig udkast i retning af personer 
eller andre personers ejendom.

Lad kun personer, der er øvet i at betjene maski-
nen, bruge den. Lad aldrig børn bruge maskinen.

Læs og forstå brugervejledningen samt de labels, 
der sidder på maskinen. Lær maskinens funktioner 
og begrænsninger såvel som de potentielle farer 
der kan opstå ved netop denne maskintype.

Vær fuldstændigt fortrolig med kontrolgrebene og 
deres korrekte brug. Du skal vide, hvordan man 
stopper maskinen og udkobler de forskellige funk-
tioner.

Vær sikker på, at du har læst og forstået alle 
instruktioner og sikkerhedsanvisninger i motorpro-
ducentens brugervejledning, som er leveret 
sammen med maskinen. Forsøg ikke på at bruge 
maskinen før du fuldtud forstår motorens korrekte 
brug, den korrekte vedligeholdelse samt hvordan 
ulykkestilfælde og/eller ødelæggelse af ejendom 
undgås.

Start ikke og lad ikke motoren køre i lukkede 
områder. Udstødningsgassen er farlig, den inde-
holder kulilte, som er en lugtfri og dødelig gasart. 
Brug kun maskinen i godt ventilerede udendør-
sområder.

Brug aldrig maskinen i dårlig sigtbarhed eller i 
dårligt lys.

Brug aldrig maskinen, hvis du er under indflydelse 
af narkotika, alkohol, eller enhver medicin, der har 
indflydelse på din evne til at bruge den korrekt.

Brug aldrig maskinen på en stejl skrænt.
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Brændstofsikkerhed

Vær rigtig påklædt. Bær kraftige lange bukser, 
støvler og handsker. Bær ikke løst tøj, korte bukser 
samt smykker af enhver art. Hold styr på langt hår, 
så det ikke er under skulderhøjde. Hold tøj, hår og 
handsker væk fra bevægelige dele. Løst tøj, smyk-
ker og langt hår kan blive grebet af bevægelige 
dele.

Ræk ikke længere end du naturligt kan nå. Brug 
beskyttelsesfodtøj der beskytter fødderne og er 
skridsikre på glatte overflader. Hold ordentligt 
fodfæste og balance, det giver bedre kontrol over 
maskinen ved uforudsete situationer.

Undgå utilsigtet start. Vær sikker på, at motorens 
gasregulering er på OFF før maskinen transport-
eres eller før der udføres service på maskinen. 
Transport eller udførelse af service med gasregul-
eringen på ON, inviterer til ulykker.

Brændstof er ekstremt brændbart, og dets dampe 
kan eksplodere hvis de antændes. Tag forhold-
sregler til at reducere faren for alvorlige persons-
kader.

Når der påfyldes eller aftappes brændstof fra 
brændstoftanken, så brug en godkendt brændstof-
beholder, og gør det i et godt ventileret område. 
Ryg ikke og undgå gnister, åben ild eller andre 
kilder til antændelse. Disse ting kan antænde 
dampe.

Stop maskinen og lad den afkøle før brændstof 
påfyldes. Aftag aldrig dækslet på benzinbehold-
eren mens motoren kører eller er varm. Brug ikke 
maskinen hvis der er lækager i brændstofsyste-
met.

Hvis muligt, skal maskinen tages ned af lad eller 
trailer før der påfyldes brændstof. Hvis dette ikke er 
muligt, så påfyld brændstoffet fra en beholder frem 
for fra benzinstanderen på en tankstation.

Løsn dækslet på brændstofbeholderen langsomt 
for at slippe eventuelt overtryk ud. Hold påfyldning-
shåndtaget mod en fast genstand under påfyldnin-
gen indtil påfyldningen er afsluttet.

Brug sikkerhedsudstyr. Brug altid øjenbeskyttelse. 
Brug af sikkerhedsudstyr som støvmaske, hjelm 
og høreværn, brugt under forskellige omstæn-
digheder, vil reducere faren for personskader.

Kontroller maskinen før start. Hold beskyttelse-
sanordningerne på plads og i orden. Kontroller at 
alle møtrikker, skruer etc. er forsvarligt fastspændt. 
Udløs alle koblinger og sæt maskinen i neutral før 
motoren startes.

Brug aldrig maskinen hvis den trænger til repara-
tion eller er i en dårlig mekanisk stand. Udskift 
ødelagte, manglende eller fejlbehæftede dele før 
maskinen bruges. Kontroller at der ikke er lækager. 
Hold maskinen i sikker stand.

Lav aldrig om på sikkerhedsanordningerne. 
Kontroller jævnligt at de virker.

Brug ikke maskinen, hvis motorens gasregulering 
ikke kan starte eller stoppe den. Enhver 
benzindrevet maskine, der ikke kan kontrolleres 
med gasreguleringen er farlig, og gasreguleringen 
skal udskiftes.

Gør det til en vane at kontrollere, at alt værktøj og 
justeringsnøgler er fjernet før maskinen startes. Et 
stykke værktøj, der er efterladt på en roterende 
del, kan resultere i personskader.

Vær opmærksom, se hvad du foretager dig og 
brug sund fornuft, når du bruger maskinen.
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Maskinens brug og plejeOverfyld ikke brændstofbeholderen. Fyld ikke 
højere end indtil 12,5 mm under stutsen for at give 
plads til udvidelse ved varme fra maskinen eller 
solpåvirkning.

Skru dækslerne på både brændstoftank og 
benzindunk fast efter påfyldning og tør spildt 
brændstof op. Brug aldrig maskinen uden dæksel 
på brændstoftanken.

Undgå at gøre noget, der kan antænde spildt 
brændstof. Prøv ikke starte motoren, hvis der er 
spildt brændstof, men flyt maskinen væk fra det 
område hvor der er spildt, og undgå at gøre noget 
der kan antænde brændstoffet indtil det er fordam-
pet. Der kan ske alvorlige personskader hvis du 
har spildt brændstof på dig selv eller dit tøj. Vask 
huden og skift omgående tøj.

Opbevar brændstof i beholdere, der er lavet og 
godkendt til dette formål. Fyld ikke dunke i et 
køretøj eller i en trailer med plasticbund. Placer 
altid dunken på jorden væk fra køretøjet.

Opbevar brændstof i et køligt og ventileret rum, 
sikkert væk fra gnister, åben ild eller andre antæn-
delseskilder.

Opbevar aldrig brændstof eller maskinen med 
påfyldt brændstof i en bygning, hvor dampende 
kan blive antændt af en gnist, åben ild eller andre 
antændelseskilder som f.eks. en vandvarmer, ovn, 
tøjtørrer e.l.

Lad motoren køle af før maskinen sættes i et lukket 
rum.

Løft og bær aldrig maskinen med motoren 
kørende. 

Pres aldrig maskinen. Brug den korrekte maskine 
til arbejdet. Den korrekte maskine vil gøre arbejdet 
både bedre og sikrere når den bruges til det den er 
beregnet til. Ændrer ikke motorreguleringen eller 
lad motoren køre med for høj hastighed. Motorreg-
uleringen kontrollerer motorens maksimale og 
sikre omdrejningstal.

Kom ikke hænder og fødder nær de roterende dele. 
Undgå kontakt med varmt brændstof, olie, udstød-
ning eller varme overflader. Rør ikke ved motoren 
eller lydpotten. Disse dele bliver ekstremt varme 
under arbejdet. De forbliver varme i kort tid efter at 
motoren er stoppet. Tillad motoren at køle af før 
vedligeholdelse eller justering.

Hvis maskinen rammer en fremmed genstand, 
skal motoren stoppes og tændrørskablet fjernes. 
Undersøg maskinen for skader, og reparer skader 
før maskinen startes og tages i brug igen. Hvis 
maskinen ved start lyder forkert eller vibrerer, skal 
motoren omgående stoppes, tændrørskablet 
fjernes og årsagen forsøges fundet. Usædvanlig 
lyd eller vibrationer er som regel tegn på prob-
lemer.

Brug kun ekstraudstyr og dele, der er godkendt af 
producenten. Brug af andre dele kan forårsage 
personskader.

Vedligehold maskinen. Kontroller for skævheder, 
træghed i bevægelige dele, ødelagte dele eller 
tilsvarende der kan have indflydelse på maskinens 
drift. Hvis der er skader, skal de repareres før 
maskinen tages i brug igen. Dårlig vedligeholdelse 
er skyld i mange ulykker.
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Service

Specielle sikkerhedsregler

Hold motoren og lydpotten fri for græs, blade, fedt 
eller koksdannelser, det reducerer faren for brand.

Planlæg snerydningsmønsteret, således at udkast 
ikke sker i retning af personer eller i retning af 
ejedom/ejendele, der kan blive beskadiget. Arbejd 
ikke nær kanter, grøfter eller volde. Maskinen kan 
pludselig vælte hvis et hjul kommer ud over en kant 
på en klippe eller en grøft eller hvis en kant falder 
sammen.

Hold alle omkringstående, børn og husdyr mindst 
23 meter væk. Maskinen skal stoppes omgående, 
hvis nogen henvender sig til dig.

Brug en 3-ledet forlængerledning med jordforbin-
delse til alle maskiner med elektrisk start.

Kontroller jævnligt koblings- og bremsefunktionen. 
Juster hvis nødvendigt. Al bevægelse af drivhjul og 
sneslynge skal stoppe omgående når kontrolhånd-
tagene udløses.

Lad motor og maskine vænne sig til udendørs 
temperaturer før arbejdet påbegyndes. Vær 
opmærksom på skjulte faremomenter og trafik.

Overbelast ikke maskinen ved at prøve at rydde 
sne hurtigere end maskinen er beregnet til. Kast 
ikke sneen ud højere end nødvendigt.

Juster slyngehusets højde, så det går fri af grus og 
sten. Udvis stor forsigtighed ved arbejdet. Øv dig 
på at undgå at glide eller falde, specielt når du går 
baglæns. Kør aldrig maskinen med stor trans-
porthastighed på glatte overflader. Se altid ned og 
bagud før og imens der bakkes.

Spul eller sprøjt aldrig maskinen med vand eller 
anden væske. Hold håndtagene tørre og fri for 
snavs. Rengør maskinen efter hver brug.

Overhold love for omgang med benzin og olie for at 
beskytte miljøet.

Hvis maskinen forlades i tomgang, skal det være 
uden for børns rækkevidde. Tillad ikke personer, 
der ikke kender maskinen og som ikke er instrueret 
i dens brug, at bruge maskinen. Maskinen er farlig 
i hænderne på uøvede brugere.

Før rengøring, reparation, inspektion eller juster-
ing, skal motoren stoppes og man skal være sikker 
på, at alle roterende dele er stoppet. Maskinen 
gasregulering skal være i STOP position. Tag 
tændrørskablet af og hold kablet væk fra tændrøret 
for at undgå utilsigtet gnistdannelse.

Lad maskinen servicere af kvalificerede fagfolk, 
der kun bruger identiske og originale reservedele. 
Dette sikrer, at maskinens sikkerhed opretholdes. 

Brug kun maskinen med passende vinterpåklæd-
ning. Brug ikke maskinen på et tag.

Lad ikke motoren køre indendørs, bortset fra når 
motoren startes og når sneslyngen transporteres 
ind- og ud af bygningen. Åbn yderdørene, udstød-
ningsgasserne er farlige. Kontroller altid at der er 
tilstrækkelig plads over og ved siden af maskinen. 
Vær altid opmærksom på trafikken, når der arbe-
jdes langs en vej eller i kurver. Inspicer arbejdsom-
rådet før arbejdet påbegyndes. Hold arbejdsområ-
det ryddet og fri for legetøj, dørmåtter, aviser, 
kælke, snore og andre fremmede genstande, som 
man kan falde over eller som kan slynges væk af 
sneslyngen. Kontroller for svage punkter på 
træunderlag, ramper og gulve. 

Arbejd ikke på stejle skråninger. Kast ikke sne ud 
over skråningens top. Gør alle bevægelser på en 
skråning langsom og gradvist. Lav ingen plud-
selige ændringer i hastighed eller retning. Kør med 
lav hastighed for at undgå stop og hastighedsskift 
på skråninger. Undgå start og stop på en skråning. 
Parker kun maskinen på en skråning, hvis det er 
absolut nødvendigt, og bloker altid hjulene.
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Udkobl slyngen når maskinen transporteres eller 
ikke er i brug. Udkobl alle kontrolhåndtag og stop 
motoren før du forlader arbejdspositionen bag 
håndtagene. Vent til slyngen står stille før du 
fjerner blokeringer i udkastet, foretager inspe-
ktioner eller justeringer.

Håndkontakt med roterende dele i udkastet er den 
hyppigste årsag til personskader med sneslynger. 
Fjern ikke blokeringer mens motoren kører. Stop 
motoren og bliv bag håndtagene indtil alle roter-
ende dele er stoppet før blokeringer fjernes. Stik 
aldrig hænderne ind i udkast- eller indtagsåb-
ningerne. Brug altid renseværktøjer til at fjerne 
blokeringer i udkastet.
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Sneslyngen leveres delvis samlet og den er leveret i en omhyggelig pakket emballage. Efter at alle dele 
er taget ud af emballagen, skal der være følgende:

LEVERINGSOMFANG 

Alle referencer til højre og venstre på 
sneslyngen er set fra førerens position.

1.   Sneslyngeenhed
2.   Håndtag
3.   Skiftehåndtag
4.   Håndtag til at dreje udkasttragten
5.   Kontrolpanel
6.   Hjul (1 par)
7.   Udkastningstragt
8.   Renseværktøj til udkasttragt
9.   Batteri (hvis elektrisk start)
10. Brugervejledning til sneslynge og motor
11. Motorværktøj
12. Værktøj til sneslyngen
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Håndtag

Motor

SAMLING

Når den følgende fremgangsmåde følges, vil snes-
lyngen være samlet på få minutter.

Placer håndtagene på højre og venstre side af 
maskinen. Hold hullerne i håndtagene overfor 
hullerne i maskinens sideplader, og sæt hånd-
tagene fast med skruerne og skiverne og 
stram skruerne med fingrene. 

1.          Fjern vingemøtrik og skive fra luftfilterets  
             dæksel.
2. Vend luftfilteret 180 grader således at 
             tipperen vender udad.
3. Monter luftfilterets dæksel igen.

1.

Fjern akselstifterne og skyd hjulene på akslen. 
Sæt hver akselstift gennem hullet i hvert 
hjulnav og gennem hullet i akslen.

2.

Fæstn kontrolpanelet til håndtagene med 
skruer, skiver og møtrikker og stram skruerne 
med fingrene.

3.

Kontroller at håndtagene er i samme højde, og 
stram så skruerne til.

4.
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Forbindelse til skift af hastighed

Udkastningstragten

Skyd kontrolkablerne gennem hullerne i 
kontrolpanelet. Kontroller at kablerne 
sidder korrekt i lederullerne og sæt 
kabelenden fast i koblingshåndtaget

5.

Fjern knoppen til skiftehåndtaget og før skifte-
håndtaget gennem slidsen i kontrolpanelet. Fast-
gør skiftehåndtaget til skiftearmen med skruer, 
skiver og møtrikker. Sæt knoppen på skiftehånd-
taget igen.

Påfør smørefedt på ringen på undersiden af 
udkastningstragten (hvis det ikke allerede er 
gjort).

Monter udkastningstragten på åbningen i 
slyngehuset med beslag, skruer og 
låsemøtrikker.

1.

2.
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Dæk

Skraberblad og glidesko

1. Flyt maskinen til et plant underlag.
2. Understøt slyngesneglen så den er 3 mm over
      underlaget.

Renseværktøj til udkast

Fastgør det øverste beslag til håndsvinget på 
den øverste venstre side af håndtaget med to 
fjederskiver og låsemøtrikken.

Påfør smørefedt på spiralen på håndsvinget.

Sæt spiralenden af håndsvinget ind i det 
nederste beslag og fastgør håndsvinget med 
den flade skive og låsesplitten. 

Dæktrykket må under ingen omstæn-
digheder være højere end angivet af 
producenten, se siden af dækket. Forhøjet 
tryk kan få dæk-fælg samlingen til at 
eksplodere med kraft nok til at forårsage 
personskader.

Der skal til enhver tid være samme dæk-
tryk i begge dæk. Hvis det ikke er tilfældet, 
vil maskinen køre skævt og skraberbladet 
blive uens slidt.

Hold dækkene fri for benzin og olie, der 
kan skade gummiet.

Fra fabrikkens side har dækkene mere luft end 
normalt af transportmæssige årsager. Kontroller 
dæktrykket og hæv eller sænk trykket lige meget i 
begge dæk, som foreskrevet af producenten. Det 
korrekte dæktryk er anført på siden af dækket.

3. Kontroller skraberbladets justering.  Skraber-
bladet skal være 3 mm over underlaget og 
parallelt med underlaget. Skraberbladet 
justeres ved at løsne de 4 skruer (2 i hver 
side). Juster skraberbladet og fastspænd skru-
erne igen.

3.

Monter de to glidesko på slyngehusets sider 
med skruer og låsemøtrikker.  Placer glides-
koene så langt nede som muligt. Fastspænd 
skruerne.

4.

4.

5.

Fastgør renseværktøjet i holdeclipsen på 
bagsiden af slyngehuset.
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Reserve brudstifter 

Reserve rørstifter 

Batteri (hvis batteristart)

Der er medleveret to brudstifter og låsesplitter. 
Gem dem til senere brug.

Sneglen er fastgjort til akslen med rørstifter. Der 
er medleveret to rørstifter i værktøjsposen. Gem 
dem til senere brug.

Tag batteridækslet af ved at løsne skrue og 
møtrik.

1.

Tag batteriet af batteripladen.2.

Monter batteripladen på slyngehuset med 
skruer og låsemøtrikker.

3.

Sæt batteriet på batteripladen.4.

Sæt batteridækslet på igen og tilspænd skrue 
og møtrik. 

6.

Tilslut først plusledningen (rød) til batteriets 
pluspol. Tilslut derefter minusledningen (sort) 
til batteriets minuspol. Kontroller at kabelsk-
ruerne er tilspændt.

5.
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LÆR MASKINEN AT KENDE
Funktioner og kontrolindretninger

Batteri

Snedriveskær

Brudstifter

Renseværktøj til udkastningstragt

Slyngesnegl

Skraberblad

Tændingskontakt ON/OFF kontakt 

Gearkasse for slyngesnegl

Håndtag til kørekoblingen

Lygte

Arm til gearskift

Kileremsskærm

Udkastningstragt

Glidesko

Afbøjningsplade for udkast

Håndtag til afbøjning af udkast

Håndsving til position af udkastningstragt

Håndtag til slyngekoblingen

Dæksel til benzintank

Tipper

Choker

Brændstofventil

Greb til håndstart

Knap til elektrisk start

El starter

Gasregulering

Dæksel med oliepind for oliekontrol og oliepåfyldning

Tændrørsledning med hætte
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Skift af kørehastighed (gearskift)

Håndtag til udkastningstragten

Håndtag for afbøjningsplade på sneudkast

Håndtag til kørekoblingen

Håndtag til sneslyngekoblingen

Skraberblad og glidesko 

Skift af kørehastighed sker ved gearskift. 
Skiftearmen kan stilles i 8 positioner, nemlig 6 
fremadgående gear og 2 bakgear. Gearskift 
foretages ved at flytte skiftearmen til den 
ønskede position på kontrolpanelet. Skiftearmen 
holdes i den ønskede position af udskæringerne i 
kontrolpanelet.

Langsomme hastigheder er beregnet til høj eller 
tung sne, og de høje hastigheder til løs sne eller 
transport af maskinen. Det anbefales, at man 
bruger en lav hastighed indtil man er helt fortrolig 
med maskinen.
Hvis motoren under arbejdet går ned i omdre-
jningstal eller hjulene slipper underlaget, så brug 
et lavere gear.

Hvis forenden af maskinen løfter sig, så skift til et 
lavere gear. Hvis forenden stadig løfter sig, så løft 
håndtagene opad.

Før håndtag fremad for at lede snestrålen nedad 
og tilbage for at led snestrålen opad.

Udløs altid koblingsgrebet før der skiftes 
gear.
Hvis ikke kan det resultere i skader på 
gearkassen.

Drej håndsvinget med uret for at 
dreje udkastet mod venstre, og mod 
uret for at dreje udkastet mod højre

Tryk koblingshåndtaget ned mod 
håndgrebet for at indkoble kørefunk-
tionen.

Tryk koblingshåndtaget ned mod 
koblingsgrebet for at indkoble snes-
lyngen.
Slip koblingshåndtaget for at udkoble 
sneslyngen.

Slip koblingshåndtaget for at udkoble 
kørefunktionen.

Udløs altid koblingsgrebet før der skiftes 
gear.
Hvis ikke kan det resultere i skader på 
gearkassen.

Skraberbladet tillader bedre kontakt med den 
flade, der skal ryddes. Det forhindrer også 
skader på huset ved normal anvendelse.

Glideskoene sidder på hver side af slyngehuset 
og bestemmer afstanden mellem skraberbladet 
og jorden. Juster glideskoene ens for at holde 
skraberbladets afstand over jorden lige.

Skraberblad og glidesko bliver udsat for slitage 
og skader. Både skraberblad og glidesko skal 
efterjusteres for at kompensere for slitage. 
Delene skal justeres jævnligt og udskiftes efter 
behov.

Både skraberblad og glidesko har to slidsider. 
Når den ene side er udslidt, vendes skraberblad 
og glidesko 180 grader for at bruge den anden 
side.

Skader på slyngehuset vil betyde, at 
skraberbladet slides for hurtigt.
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Brudstifter

Sneslyngen

Udkastningstragten

Renseværktøj for rensning af udkastningstragten

1. Udkobl slyngekoblingen og stop motoren.
2.

Lygte (hvis medleveret)

Snedriveskær (hvis medleveret)

Sneglen er fastgjort til drivakslen med brudstifter 
og låsesplitter. Hvis sneglen skulle ramme en 
fremmed genstand eller fast is, vil brudstifterne gå 
over, hvorved skader på andre komponenter 
undgås.
Hvis slyngen ikke fungerer, så kontroller om brud-
stifterne er gået over.
Udskift brudstifterne efter behov.

Udskift ikke brudstifterne med andre 
fabrikater. Brug kun de originale bruds-
tifter, der er medleveret.

Når sneslyngen er indkoblet, roterer sneglen og 
trækker sne ind i slyngehuset.

Sne der trækkes ind i slyngehuset kastes ud 
gennem udkastningstragten.

Brug aldrig hænderne til at fjerne 
tilstopninger i udkastningstragten.
Stop motoren og bliv bag håndtagene indtil 
alle roterende dele er standset før 
rensning må påbegyndes.

Renseværktøjet er anbragt på bagsiden af slynge-
huset med en holdeclip, så det er let at få fat på.

Hvis sne og is sætter sig fast i udkastningstragten, 
så følg følgende sikre måde at få renset tragtåb-
ningen og tragten:

Tag renseværktøjet fra dens holdeclip på 
bagsiden af slyngehuset.

3. Hold værktøjet fast i håndtaget og tryk og drej 
værktøjet ind i udkastet for at fjerne tilstopnin-
gen.

4. Sæt værktøjet på plads i holdeclip’en.
5. Vær sikker på, at udkastet peger i en sikker 

retning, så der ikke er personer, bygninger, 
køretøjer eller andre genstande i udkastret-
ningen.

Start motoren. Stå på førerens plads bag maski-
nen, indkobl sneslyngen i nogle sekunden for at få 
tilbageværende sne kastet ud fra slyngehuset og 
tragten.

Lygten sikrer forbedret udsyn under 
forhold med dårlig sigt. Drej 
lygtekontakten på ON for at tænde 
lygten.
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Brændstofventil

Gasregulering

Choker

. Brug aldrig chokeren til at stoppe motoren.

Tipper

Håndstart

Sikkerhedskontakt for tænding (hvis medleveret)

ON/OFF kontakt (hvis medleveret)

Tændingskontakt (ved 12 VDC elektrisk start)

Elektrisk start og startknap 
(kun ved elektrisk start) (hvis medleveret).

Snedriveskæret bryder de snedriverne op, der er 
højere end slyngehuset og leder sneen ind i slyn-
gehuset. 

Opbevar driveskærene på slyngehuset når de ikke 
bruges. Skærene placeres så de peger fremad 
som vist på tegningen. Skærene fastgøres på 
ydersiden af slyngehuset med skruer, skiver og 
vingemøtrikker.

Brug kun maskinen med brændstofventilen i 
OPEN position. Luk ventilen når maskinen ikke 
bruges.

Skyd gasreguleringshåndtaget mod højre for at 
forøge motoromdrejningstallet og til venstre for at 
reducere motoromdrejningstallet. Skyd gasregul-
eringshåndtaget til STOP position for at stoppe 
motoren.

Drej chokerhåndtaget til FULL position når moto-
ren startes. Efterhånden som motoren bliver varm, 
drejes chokerhåndtaget gradvis til OFF position. 
Brug ikke ckoker til start af en varm motor.

Brug tipperen til at presse brændstof fra karbura-
toren til cylinderen ved start i koldt vejr.

Håndstarteren er placeret på bagsiden af moto-
ren. Træk i starthåndtaget for at starte motoren.

Sæt nøglen i kontakten for at kunne starte moto-
ren. Når nøglen tages ud, stopper motoren.

Sæt kontakten på ON for at kunne starte motoren 
og på OFF for at stoppe motoren.

Tændingskontakten har en aftagelig nøgle, der 
kan stilles i positionerne STOP, RUN og START.

Den elektriske starter kan starte en korrekt choket 
motor når nøglen drejes til START eller der trykkes 
på startknappen (230VAC).

Når der skal startes, skal den elektriske starter 
tilsluttes en strømforsyning via en forlængerled-
ning. Tryk på startknappen.

Kontroller forlængerledningen. Hvis lednin-
gen har skader, så brug ikke maskinen. 
Reparer eller udskift den skadede ledning 
omgående. 
Tilslut først forlængerledningen til start-
eren, og herefter til strømforsyningen. Fjern 
først forlængerledningen fra strømforsynin-
gen, og herefter fra starteren.

For at undgå skader på starteren, så lad 
ikke starteren køre i mere end 5 sekunder 
ad gangen. Lad starteren afkøle, og vent 10 
sekunder mellem hvert startforsøg.
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Justeringer

Glidesko

Justering af glideskoene

1.

2.

3.

Slyngekobling og kørekobling

Monter glideskoene efter underlagets beskaffen-
hed. For at fjerne sne under normale forhold (som 
er en asfalteret indkørsel eller et asfalteret fortov), 
skal glideskoene placeres i den høje position, så 
skraberbladet er parallelt 3 mm fra underlaget. 
Brug midterste eller lav position for at køre med 
maskinen på ujævnt underlag som f.eks. en 
grusindkørsel.

Generelt anbefales det ikke at benytte 
sneslyngen på grusunderlag. Sten kan let 
samles op af sneglen, hvilket kan result-
ere i personskader eller skader på maski-
nen eller omgivende ejendom. 

Hvis man vælger at bruge maskinen på grusun-
derlag, så udvis ekstra forsigtighed ved at placere 
glideskoene så der er maksimal afstand mellem 
underlaget og skraberbladet.

Juster altid glideskoene efter indstilling af 
skraberbladet for ikke at få unødig og 
tidlig slitage på skraberbladet.

Løsn de 4 møtrikker og skruer (2 på hver 
side).

Kontroller, at hele den nederste overflade af 
glideskoene ligger an mod underlaget for at 
undgå uensartet slid på glideskoene.

Tilspænd skruer og møtrikker.

Når slyngekoblingshåndtaget og kørekobling-
shåndtaget er udkoblet, skal kablerne have et lille 
slæk.

Sneslyngen skal kunne stoppe indenfor 5 
sekunder efter at koblingen udløses. Hvis ikke 
slyngekoblingen indkobler og/eller udkobler 
korrekt, skal koblingen justeres får maskinen 
tages i brug.

Hvis kørekoblingen udkobler periodisk under brug 
eller hvis maskinen kører når koblingshåndtaget 
slippes, skal kørekoblingen justeres før maskinen 
tages i brug igen.

Både slyngekoblingen og kørekoblingen just-
eres således: 
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1.

2.

3.

Beslaget for udkastningstragten

BRUG
Friløb eller selvkørende

Løsn kontramøtrikken på kabelstramme-
ren.

Spænd kontramøtrikken igen.

Drej kabelstrammeren op og ned for at 
stramme eller slække kablet.

Hvis spiralen i enden af håndsvinget ikke er i fuld 
kontakt med samlingen ved tragten, kan 
beslaget justeres således:

1.

2.

Løsn de to møtrikker, der holder beslaget og 
juster det let.
Spænd møtrikkerne igen.

Brug aksellåsepinden til at frigøre eller låse højre 
eller venstre hjul. Lås begge hjul for at få maksi-
mal trækkraft, frigør et af hjulene for at kunne 
vende maskinen lettere eller frigør begge hjul for 
friløb.

For at frigøre et hjul, skubbes det indad og aksel-
pinden sættes i akslens yderste hul, og ikke 
gennem hjulnavet.

For at låse hjulet, trækkes hjulet udad og akselp-
inden sættes i gennem hullet i hjulnavet og igen-
nem det yderste hul i akslen.
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Start og stop af motoren

Kold start – Elektrisk starter – 230 VAC 
(hvis monteret)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Tryk på startknappen indtil motoren er startet.

8.

9.

Kold start – elektrisk starter, 12 VDC
(hvis monteret)

1. Sæt brændstofventilen på OPEN.

2. Drej chokeren på FULL.

3.

4.

5.

Før motoren startes, skal motorens 
oliestand kontrolleres, og vær sikker på, 
at motoren er vedligeholdt som beskre-
vet i brugervejledningen for motoren.

Motoren er udstyret med både vekselstrøms-
starter og håndstarter. Den elektriske starter har 
et 3-leder kabel med stik, som er dimensioneret 
til at bære den strøm, der er angivet på mærkep-
laden.

Brug ikke den elektriske starter, hvis den 
aktuelle spænding afviger fra spændin-
gen på mærkepladen.

Sæt tændingsnøglen i kontakten indtil den 
klikker på plads.

Tryk 2-3 gange på tipperen. Hvis tempera-
turen er under -25 °C, skal der trykkes flere 
gange. Hvis temperaturen er over +10 °C, 
er tipning ikke nødvendig.

Sæt brændstofventilen på OPEN.Sæt brændstofventilen på OPEN.

Drej chokeren på FULL.

Overtipning kan drukne motoren og hindre den i 
at starte. Hvis motoren drukner, så vent nogle 
minutter før der igen gøres et startforsøg og tip 
ikke motoren igen.

Nogle sneryddere er ikke forsynet med tipper, da 
tipning ikke er relevant for visse motorer.

Tilslut forlængerledningen til maskinen.

Sæt den anden ende af ledningen i en 
stikkontakt med jordforbindelse.

For at undgå skader på den elektriske 
starter, må den ikke køre længere end 5 
sekunder ad gangen. Vent 10 sekunder 
mellem hvert startforsøg.

Når motoren kører slippes startknappen og 
chokerkontrollen føres langsomt til OFF posi-
tionen.

Tag først forlængerledningens stik ud af 
stikkontakten og derefter af maskinen.

Tryk 2-3 gange på tipperen. Hvis tempera-
turen er under -25 °C, skal der trykkes flere 
gange. Hvis temperaturen er over +10 °C, er 
tipning ikke nødvendig.

Overtipning kan drukne motoren og hindre den i at 
starte. Hvis motoren drukner, så vent nogle minut-
ter før der igen gøres et startforsøg og tip ikke 
motoren igen.

Nogle sneryddere er ikke forsynet med tipper, da 
tipning ikke er relevant for visse motorer.

Drej tændingsnøglen til START position indtil 
motoren starter.

For at undgå skader på den elektriske 
starter, må den ikke køre længere end 5 
sekunder af gangen. Vent 10 sekunder 
mellem hvert startforsøg.

Når motoren starter, drejes tændingsnøglen til 
RUN position og chokeren føres gradvist 
tilbage til OFF position.
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Kold start – Håndstart

Varm start

1. Sæt brændstofventilen på OPEN.

2. Sæt ON/OFF kontakten på ON.

3. Drej chokeren på FULL. 

4.

5.

6.

7. Gentag punkt 5 og 6 indtil motoren starter.

8.

Tips til brug af sneslyngen

Kørsel mellem arbejdssteder

1.

2.

3.

Tryk 2-3 gange på tipperen. Hvis tempera-
turen er under -25 °C, skal der trykkes flere 
gange. Hvis temperaturen er over +10 °C, er 
tipning ikke nødvendig.

Overtipning kan drukne motoren og hindre den i 
at starte. Hvis motoren drukner, så vent nogle 
minutter før der igen gøres et startforsøg og tip 
ikke motoren igen.

Tag fat i håndtaget til håndstarteren og træk 
indtil der mærkes modstand og lad så hånd-
taget gå lidt tilbage.

Træk i håndtaget med et hurtigt glidende 
træk og lad ikke fjederen trække håndtaget 
tilbage.

Når motoren starter så lad starterhåndtaget 
glide tilbage på plads og før gradvist 
chokeren tilbage til OFF position.

Følg ovenstående trin, men tip ikke motoren og 
lad chokeren blive i OFF position.

Tillad motoren at varme op i nogle minutter, moto-
ren yder ikke sin fulde effekt før den har nået sin
normale driftstemperatur.

I sne og under meget kolde forhold, kan nogle af 
de bevægelige dele fryse. Brug ikke vold for at få 
frosne dele til at bevæge sig. Start motoren og lad 
den køre i nogle minutter.

Det er lettest og mest effektivt at rydde sne umid-
delbart efter at den er faldet. 

Den bedste tid er om morgenen. Hvor sneen ikke 
er blevet udsat for sol eller varmegrader.

Overlap hvert rydningsspor en smule for at sikre, 
at al sne bliver fjernet. 

Ved store områder begyndes i midten og sneen 
slynges ud til hver side, så sneen ikke skal flyttes 
flere gange. 

Ved ekstrem tung sne indskrænkes ryddesporet 
ved at lave stor overlapning til forrige spor. Kør 
langsomt.

Kast sneen ud med vinden hvor det er muligt. 

Hold motoren ren og fri for sne under brugen. 
Dette hjælper på luftindtaget og giver længere 
levetid for motoren.

Når snerydningen er færdig, så lad motoren køre 
i  nogle minutter for at fugten kan tørre og forhin-
dre bevægelige dele at fryse. Kobl slyn-
gesneglen ind for at fjerne tilbagebleven sne i 
huset. Drej udkastningstragten nogle gange for 
at forhindre den i at fryse fast. 

Stop motoren og afvent at alle roterende dele 
stopper, og fjern så al sne og is fra maskinen. 
Træk i starthåndtaget nogle gange med stoppet 
motor for at forhindre håndstarteren i at fryse.

Sæt gasreguleringen til langsom eller 
medium gas.

Tryk håndtagene ned så forenden af maski-
nen lettes lidt fra jorden.

Kobl kørekoblingen ind uden at indkoble 
slyngekoblingen.
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Transport

VEDLIGEHOLDELSE
Motor
Se motorproducentens brugervejledning.

Smøring

Sneglens gearkasse

Generel smøring

Batteri (hvis del af leveringsomfang)

Stop altid motoren, fjern tændingsnøglen 
og luk brændstofventilen før maskinen 
skal transporteres på lad eller på en trailer. 
Transporter ikke maskinen med motoren 
kørende.

Udvis ekstra forsigtighed når maskinen sættes på 
eller tages af et lad eller en trailer. 

Fastgør maskinens chassis til køretøjet, og 
fastgør aldrig stropper eller reb til maskinens 
stænger eller betjeningsgreb, der kan ødelægges.

Gearkassen er fyldt med den korrekte mængde 
olie på fabrikken. Med mindre der konstateres en 
lækage eller der har været foretaget service på 
gearkassen, er smøring af gearkassen ikke 
nødvendig. Hvis der skal påfyldes olie, skal det 
være GL-5 eller GL-6, SAE85-95 mineralsk olie. 
Brug ikke syntetisk olie.

Alle bevægelige dele skal smøres let ved snesæ-
sonens slutning eller for hver 25 timers drift.

Olie

Fedt

Der må ikke kommes olie eller fedt på 
friktionsskiver, friktionslameller eller på 
kileremme. Overdriv ikke smøringsmæng-
derne; ekstra smøremiddel kan trænge 
ind i køredrevet og forårsage at drivrem-
men skrider.

Når sneglens skaft smøres skal brudstifterne 
tages ud, så indersiden af akslen kan smøres og 
der kan smøres rundt om afstandsringe og flange-
lejer ved hver ende af akslen.

Tag hjulene af og smør hjulakslen.

Batteriet er vedligeholdelsesfrit. Prøv ikke at 
åbne batteriet. 
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1. Tag batteridækslet af.
2.

3. Tag batteriet af batteripladen.
4.

5.

6.

7.

Opbevaring udenfor sæsonen

1.

2.
3. Smør maskinen som angivet under smøring.
4.
5.

6.

7.

SERVICE
Udskiftning af sneslyngens kilerem

1.

2.

Hold batteriet og dets poler rene.

Tag minus polskoen (den sorte ledning) af 
først for at undgå kortslutninger, og derefter 
plus polskoen (den røde ledning).

Fjern snavs og korrosion fra polerne og pols-
koene med en metalbørste, og afvask 
derefter med en mild opløsning med natron 
eller bagepulver.
Giv polerne og polskoene en tynd hinde af 
fedt for at hindre korrosion. 
Sæt polskoene på polerne, først den røde 
plusledning og derefter den sorte minusled-
ning.
Sær batteriet på batteripladen og skru dæks-
let på igen.

Se brugervejledningen for motoren for informa-
tioner om opbevaring af motoren.

Ved snesæsonens slutning eller hvis maskinen 
ikke skal anvendes i over 30 dage, skal neden-
stående instruktioner om opbevaring følges:

Lad motoren køre indtil karburator og benzin-
slanger er tomme eller indtil motoren stopper 
af benzinmangel.
Fjern tændingsnøglen og lad motoren køle af.

Rengør motor og sneslynge udvendigt.
Rengør alle rustede eller afskallede 
malingsoverflader samt slidte steder, og påfør 
rustbeskyttelsesmiddel for at forhindre 
rustdannelse på metaldelene.
Tilspænd alle løse skruer og låsemøtrikker. 
Reparer eller udskift alle beskadigede eller 
ødelagte dele.
Tildæk maskinen og opbevar den på et rent 
og tørt sted udenfor børns rækkevidde.

Hvis kileremmen bliver slidt, gennemsives af olie 
eller på anden måde beskadiges, så følg neden-
stående anvisninger for udskiftning af kileremmen.

For at forhindre spild af benzin, fjernes al 
benzin fra tanken og lad motoren køre indtil 
den stopper. Fjern tændingsnøglen for at 
forhindre utilsigtet start og lad maskinen køle 
helt ned.

Fjern de to skruer, der holder remskærmen 
fast, og tag den af. 
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3.
4.

5.

6.

7.

Udskiftning af kørekileremmen

1.

2.

3. Fjern remmen således:
a. Drej slyngeremmen af motorremskiven.
b.

c. Løft kørekileremmen af motorremskiven.
4.

5.

Drej kileremmen af motorremskiven. 
Rejs forsigtigt maskinen op og fremad, så 
den hviler på slyngehuset.

Tag bundpladen på undersiden af maskinen 
af ved af fjerne de to skruer, der holder skær-
men.

Løft kileremmen af slyngeremskiven og træk 
remmen ud mellem støttebeslaget og slynger-
emskiven.
Sæt den nye rem på ved at følge instruktion-
erne i omvendt orden.

Hvis kileremmen bliver slidt, gennemsives af olie 
eller på anden måde beskadiges, så følg neden-
stående anvisninger for udskiftning af kilerem-
men.

For at forhindre spild af benzin, fjernes al 
benzin fra tanken og lad motoren køre indtil 
den stopper. Fjern tændingsnøglen for at 
forhindre utilsigtet start og lad maskinen køle 
helt ned.

Fjern de to skruer, der holder remskærmen 
fast, og tag den af.

Løft strammerullen mod højre for at lette 
remstramningen.

Rejs forsigtigt maskinen op og fremad, så den 
hviler på slyngehuset.
Tag bundpladen på undersiden af maskinen af 
ved af fjerne de to skruer, der holder skær-
men.
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6.

7.

1.

2. Tag remskærmen af.
3.

4.

5.

6. Udskift slynge- og/eller kørekilerem.
7.

8. Sæt remmene på motorremskiverne.
9.

Udskiftning af friktionshjulet

1.

2.

3.

4.

Træk kørekileremmen ud mellem friktion-
shjulet og friktionsskiven.
Sæt den nye rem på ved at følge instruktion-
erne i omvendt orden.

Når håndtaget til kørekoblingen holdes nede, vil 
det lette montagen af den nye rem.

Hvis du har mulighed for at få hjælp, kan slynge-
huset også demonteres fra maskinrammen for at 
udskifte kileremmene.

Stop motoren, tag tændingsnøglen ud, tag 
tændrørshætten af tændrøret og lad motoren 
køle af..

Tag låsesplitten og skiven af udkastningstrag-
tens håndsving og tag det ud af det nederste 
beslag.
Fjern bundpladen for ikke at bukke den når 
maskinen adskilles.
Fjern skruerne der holder slyngehuset fast på 
maskinrammen (to på hver side), og vip hus 
og ramme fra hinanden.

Sæt slyngehuset på plads på maskinrammen 
og tilspænd skuerne.

Når håndtaget til slyngekoblingen holdes nede, vil 
det lette samlingen af slyngehus og maskin-
ramme.

Monter håndsvinget til udkastningstragten 
igen.

Hvis maskinen ikke vil trække med kørekoblingen 
indkoblet og justering af koblingskablet ikke løser 
hele problemet, skal friktionshjulet måske 
udskiftes.

For at forhindre spild af benzin, fjernes al benzin 
fra tanken og lad motoren køre indtil den stop-
per. Fjern tændingsnøglen for at forhindre 
utilsigtet start og lad maskinen køle helt ned.
Rejs forsigtigt maskinen op og fremad, så den 
hviler på slyngehuset.
Tag bundpladen på undersiden af maskinen af 
ved af fjerne de to skruer, der holder skærmen.

Tag det højre hjul af ved at fjerne låsesplitten.
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5.

6.

7.

8.

1.

2.

3. Saml sidepladerne med en ny gummiring.

Skru forsigtigt den møtrik af, der holder seks-
kantakslen fast på maskinrammen. Slå let på 
akselenden for at løsne kuglelejet fra den 
højre side af maskinrammen. Pas på ikke at 
beskadige gevindet på akselenden. 

Demonter kulgelejet i venstre side af maskin-
rammen ved at fjerne låseringen.

Flyt forsigtigt akslen til venstre og nedad før 
friktionshjulenheden kan trækkes af akslen.

Samling foregår ved at følge ovennævnte trin i 
omvendt orden.

Hvis det ønskes kun at udskifte gummiringen, 
gøres det således:

Fjern de 8 skruer, der holder friktionshjulets 
sideplader sammen.

Fjern gummiringen mellem pladerne.
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4.

Ladning af batteri (hvis i leveringsomfang)

1. Fjern batteridækslet.
2.

3.

4.

5.

6. Sæt batteriet på plads igen.

PROBLEMLØSNING

Mulige løsningerMulige årsagerProblem
1. Forlængerledning ikke tilsluttet.
2.

3.

1.

2. Udskift forlængerledningen.
3. Tilkald elektriker.

1. Drej chokeren til CHOKE position.
2. Tip motoren som foreskrevet.

3.

4. Åbn brændstofventilen.
5.

6. Tilslut eller sæt tændrørsledning fast.

8.
7. Fyld tanken med ren ny benzin.

9. Isæt tændingsnøgle.
10. Juster oliemængden i motoren.

1.

2. Motoren er ikke tippet.
3. Karburatoren er druknet.
4. Brændstofventilen er lukket.

5. Gasregulering i STOP position.

6. Tændrørsledning løs eller afbrudt.
7.

8. Defekt tændrør.
9. Tændingsnøglen ikke isat.
10.

1.

2.

3.

4. Karburatoren ikke justeret korrekt.

1. Drej chokeren i DRIVE position.
2. Fyld tanken med ren ny benzin.
3. Udskift med ren brændstof.
4. Kontakt en fagmand.

Når friktionshjulenheden samles, så vær sikker 
på at gummiringen er centreret korrekt mellem
sidepladerne.

Tilspænd kun hver skrue én omgang før hjulet 
drejes med uret for at spænde den næste skrue 
på den anden side af hjulet. Gentag dette 
adskillige gange for at sikre, at skruerne er 
tilspændt med det samme tilspændingsmoment, 
som skal være mellem 90 og 130 Nm.

Skyd friktionshjulenheden tilbage på seks-
kantakslen. Sørg for, at skiftestangen bliver 
sat korrekt på udrykkerlejet. Følg oven-
nævnte trin i omvendt orden for at samle 
komponenterne.

Følg nedenstående instruktioner når batteriet 
skal oplades:

Tag minus polskoen (den sorte ledning) af 
først for at undgå kortslutninger, og derefter 
plus polskoen (den røde ledning).
Tag batteriet af batteripladen og sæt det på et 
godt ventileret sted.
Forbind laderens plusledning (+) til batteriets 
pluspol og laderens minusledning (-) til 
batteriets minuspol.
Oplad batteriet med 2,5 A i 10 timer.

Den elektriske starter vil 
ikke starte.

Motoren vil ikke starte.

Motoren kører i tomgang 
eller kører ujævnt.

Forlængerledningen er udslidt, 
korroderet eller beskadiget.
Stikkontakten er defekt.

Benzintanken er tom / benzin 
for gammel.

Oliestand i motor for lav eller 
for høj.

Chokeren er ikke i CHOKE 
position.

Motoren kører ved CHOKE 
position.
Benzintanken er næsten tom eller 
benzinen for gammel.
Benzintilførslen er snavset eller 
tilstoppet.

Vent et par minutter med at starte, tip 
ikke motoren.

Sæt gasreguleringen i FAST position 
eller sæt ON/OFF kontakten til ON.

Rens, juster elektrodeafstand eller  
udskift.

Tilslut forlængerledningen til maski-
nen og til stikkontakt.
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5. Motoren overregulerer.
6.

7. Tændrørsledningen løs.
8. Defekt tændrør.
9.

5. Kontakt en fagmand.
6.

7. Sæt tændrørsledningen fast.

9. Juster oliemængden i motoren.

8.

Motoren bliver for varm. Karburatoren ikke justeret korrekt. Kontakt fagmand.

2.
1. Tændrørsledning løs.

3.

1. Sæt tændrørsledningen fast.
2. Rens eller udskift brændstofdæksel.
3. Rens eller udskift lydpotte.

2. Kørekileremmen løs eller defekt.

1.

3. Friktionshjulet udslidt. 

1. Juster kabel til kørekobling.
2. Udskift kileremmen.
3. Udskift friktionshjulet.

1. Udkastningstragten tilstoppet.
2. Slynge blokeret.
3.

4. Kilerem til slynge er løs eller ødelagt.
5. Brudstifter er knækket.
6.
7.

8. Der skal udkastes for megen sne.
9. Sneen er ekstremt våd eller tung.
10. Slyngen er frosset.

1. Rens udkastningstragten.
2.

3. Juster kabel til slyngekobling.
4. Udskift kileren til slynge.
5. Isæt nye brudstifter.
6. Sæt gasregulering i FAST position.
7. Skift til lavere gear.
8. Reducer hastighed og sporbredde.
9.
10.

1.

2. Udkastningstragten ikke samlet korrekt.

1.Juster drejesystemet.
2.Adskil tragten og saml den korrekt.

1.

2. Trykket i dækkene er ikke ens.

1.Juster glideskoene og/eller skraberbladet.
2.

Brændstofventilen er ikke helt 
åben eller blokering i benzintil-
førslen.

Olistand i motor for lav eller for 
høj.

Åbn brændstofventilen eller rens 
benzintilførslen.

Rens, juster elektrodeafstand eller 
udskift.

Usædvanlige store 
vibrationer.

Løse eller ødelagte dele. Tilspænd alle dele/udskift ødelagte 
dele.

Tab af motoreffekt.
Udluftning i dæksel til 
benzintank tilstoppet.
Snavset eller tilstoppet lydpotte.

Tab af fremtrækskraft. Kabel til kørekobling ikke 
justeret korrekt.

Sneudkastet fungerer 
ikke eller sneen kastes 
langsomt ud. Kabel til slyngekobling ikke 

justeret korrekt.

Gasregulering ikke i FAST position
Der køres for hurtigt til den aktuelle     
snetype.

Fjern affald eller fremmede genstande
fra slynge.

Overbelast ikke med tung og våd sne.
Sæt maskinen et varmt sted til 
optøning.

Udkastningstragten kan 
ikke fastlåses eller kan ikke 
drejes.

Udkastningstragtens drejesystem 
er ikke justeret korrekt.

Maskinen fjerner ikke sneen 
ordentligt fra underlaget.

Glideskoene og/eller skraberbladet er 
ikke justeret korrekt. Kontroller og juster dæktrykkene i 

begge dæk.
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DETALJEREDE SPECIFIKATIONER

31

1 Dimensioner Enhed Information
1.1 Maskine: længde/bredde/højde mm 1390 x 630 x 1050
1.2 Emballage: længde/bredde/højde mm 910 x 620 x 640

2 Motorspecifikationer
2.1 Motortype Loncin
2.2 Slagvolumen cm3 196
2.3 Lastomdrejningstal min-1

min-1

3200
36002.4 Tomgangsomdrejningstal

Starter type2.5 Manuel
2.6 Motorbremse Nej
2.7
2.8
2.9
2.10

2.11
2.12

Motoreffekt
Tilladt brændstof
Brændstoftank
Tilladt motorolie
Tilladt gearolie

Olietank
Tænding

kW
Oktan

l

l

SAE
SAE

4,1

3.6
5W – 30
85 - 95

0,6
Elektronisk

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18

Tekniske specifikationer
Ryddebredde
Indtagshøjde

Slyngediameter
Højdejustering

Udkast bredde/højde
Justering af udkast

Udkastvinkel
Antal geartrin

Kraftoverførsel
Differentiale
Hjuldiameter

Sporvidde

Håndtagshøjde
Håndtagsafstand

Lygte
Varme i håndtag

mm
mm
mm
mm

mm
mm
mm
mm

m

°

570
535
300
20

6 / 3,5~4
Manuelt
180 / 60

6 fremad / 2 bak
Friktion

Nej
13”

Ikke opgivet
910
450

Option
Option

92,0
93,7
91,7
4,25

2dB(A)
m/s2

dB(A)
dB(A)
dB(A)

5 Støjniveau
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Lydtryk Lp(A)
Lydeffekt Lw(A) (garanteret)

Lydeffekt Lw(A) (målt)
Vibrationer

Usikkerhedsfaktor K

6 Fysiske mål
6.1
6.2

Vægt netto / brutto
Emballagestørrelse

kg
mm

70 / 86
910 x 620 x 640



VIGTIGT! HUSK AT PÅFYLDE MOTOROLIE FØR START OG CHECK DET
FØR HVERT BRUG!

EU-OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING:

Den underskrevne QUINE APS bekræfter, at produktet som er defineret i denne vejledning er i

overensstemmelse med gældende love og regler på området.

Med venlig hilsen,

QUINE APS

Importør:

Handelsselskabet QUINE ApS, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst


