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Informatsioon andmesildil
See informatsioon on vajalik masina 
hilisemaks identifitseerimiseks 
varuosade tellimisel ja kliendite-
eninduse teenuste kasutamisel.
Andmesildi leiate mootori juurest.
Kirjutage kogu andmesildil leiduv 
informatsioon järgmisse lahtrisse.

Need ja kõik muud seadme andmed 
leiate eraldi CE-vastavusavaldu-
sest, mis on kasutusjuhendi koosti-
sosaks.
Käesolevas juhendis kirjeldatakse 
mitmeid erinevaid mudeleid. 
Mudeleid tähistatakse tüüpidega 1 
kuni 3 (vt ees seadmete ülevaadet 
voldikul).
Graafilised kujutised võivad erineda 
ostetud seadme detailidest.

Teie ohutuse huvides

Kasutage masinat 
korralikult
See masin on mõeldud
– lume koristamiseks pinnaste-

edelt ning elu- ja puhkepiirkon-
dade haljasaladelt,

– kasutamiseks kooskõlas spetsi-
fikatsiooni ja ohutusnõuetega, 
mille leiate käesolevast juhendist.

Igasugune muu kasutamine loe-
takse mittesihipäraseks. 
Mittesihipärase kasutamise korral 
kaotab garantii kehtivuse ja igasu-
gune tootjapoolne vastutus on väli-
statud. Kasutaja vastutab kõigi 
kolmandatele isikutele ja nende 
varale tekitatud kahju eest.
Tootja ei vastuta seadme omavoli-
lise muutmise tagajärjel tekkinud 
kahju eest.

Üldised ohutusnõuded
Enne, kui Te masinat esimest korda 
kasutama hakkate, lugege kasutus-
juhend põhjalikult ja hoolikalt läbi. 
Järgige täpselt instruktsiooni ja 
hoidke seda kindlas kohas hilise-
maks kasutamiseks ja edasiandmi-
seks, kui masina omanik vahetub.
Ärge lubage alla 16 aastastel isiku-
tel masinat kasutada (võimalik, et 
kehtivad seadused reguleerivad 
sellise masina kasutamist vastavalt 
eale).
Käesolev seade ei ole mõeldud 
kasutamiseks füüsiliste, sensoor-
sete või vaimsete puuetega või 
väheste kogemuste ja teadmistega 
inimestele (lapsed kaasa arvatud), 
välja arvatud nende ohutuse eest 
vastutava isiku järelevalve all või 
juhul, kui neile on seadme kasuta-
mist õpetatud.
Lapsed peavad olema järelevalve 
all tagamaks, et nad seadmega 
ei mängi.
Hoidke lapsi ja koduloomi masinast 
ohutus kauguses.
Kui soovite masinat kasutada üldka-
sutatavatel tänavatel ja kõnniteedel, 
pöörake tähelepanu kehtivatele 
seadustele.
Ärge kasutage kunagi masinat 
kellegi või millegi transportimiseks.

Kasutage seadet ainult tootja poolt 
ette nähtud ja tarnitud tehnilises 
seisundis.
Ärge kunagi muutke tootja poolt 
eelseadistatud mootori seadistusi.
Töötamisel kandke kindaid, kuul-
miskaitset, kaitseprille, vastu keha 
hoidvat riietust ning libisemisvas-
tase tallaga kinniseid jalatseid.
Ärge tankige masinat kunagi sule-
tud ruumides, kui masin töötab 
või kui mootor on kuum.
Ärge minge oma keha või riietega 
masina pöörlevatele või kuumadele 
osadele liiga lähedale.
Lülitage mootor välja, eemaldage 
süütevõti ja süüteküünla juhe alati, 
kui te
– masinaga ei tööta,
– jätate masina mõneks ajaks 

seisma
– asute masinat reguleerima, 

hooldama või remontima.
Enne, kui Te masina suletud ruumi 
seisma panete, laske sel jahtuda.
Hoidke masinat ja kütust ohutus 
kohas
– eemal tuleallikaist (sädemed, 

leegid),
– nii, et lapsed juurde ei pääse
Varuosad ja tarvikud peavad 
vastama tootja poolt kindlaks 
määratud nõuetele. 
Sellepärast kasutage ainult origina-
alvaruosi ja originaaltarvikuid 
või tootja poolt heaks kiidetud 
varuosi.Vahetage kahjustunud 
väljalasketoru, paak või kütuse-
paagi kork välja.
Laske masinat remontida ainult 
töökojas.

Ohutusseadmed
Joonis 1
Ohutusseadmed on mõeldud teie 
kaitsmiseks ja need peavad alati 
töökorras olema. 
Ohutusseadmeid ei tohi eemal-
dada, muuta või blokeerida.

Sidurivarras (2)
Kui varras vabastatakse, lülitub 
trumli ajam välja. Puhul jääb masin 
samaaegselt seisma.
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Lumetoru kaitserest
Kaitserest takistab teil käe või jala 
lumetorusse pistmist.

Lumetoru (9)
Lumetoru kaitseb ülesviskuvate 
esemetega vigastamise eest.

Masinal olevad sümbolid
Mitmel pool masina pinnal leiate 
hoiatavaid märkusi, mis on kujuta-
tud sümbolite ja piltkirjana. 
Sümbolid tähendavad järgmist:

Tähelepanu! 
Enne kasutamist 
lugeda läbi kasutus-
juhend! 

Põletuse oht! 
Hoiduge masina 
osadest ohutusse 
kaugusse.

Kandke silma- ja 
kuulmiskaitset! 

Hoida kõrvalised 
isikud ohualast 
eemal! 

Oht välja paiskuva 
lume ja muude 
esemete tõttu.

Vigastusoht pöörle-
vate osade juures! 
Hoidke käsi ja jalgu 
pöörlevatest osadest 
eemal. 
Oodata, kuni kõik 
liikuvad osad 
on seiskunud.

Lumetoru kanalit 
puhastada ainult 
puhastamiseks ette 
nähtud tööriistadega.

Enne kõiki töid, 
nagu nt seadistamine, 
puhastamine, kon-
trollimine jne lülitada 
seade välja ja eemal-
dada süüteküünla 
pistik! 

Hoidke alati need sümbolid 
seadmel loetavana.

Sümbolid 
kasutusjuhendis
Käesolevas kasutusjuhendis kasu-
tatud sümbolid tähistavad ohtusid 
või olulisi nõuandeid. 
Sümbolite tähendused:

Hoiatus
Viitab ohtudele, mis on seotud 
kirjeldatud tegevusega ning 
mis võivad ohustada inimesi. 

Tähelepanu
Viitab ohtudele, mis on seotud 
kirjeldatud tegevusega ning 
millega võib kaasneda seadme 
kahjustamine.

Nõuanne
Tähistab olulist informatsiooni 
ja nõuandeid kasutamiseks.

Pakendi eemaldamine 
ja masina kokkupane-
mine
Kasutusjuhendi lõpus või lisalehel 
on joonised seadme paigaldamise 
kohta.

Teave jäätmete kõrvalda-
mise kohta
Pakend, vanad seadmed vms tuleb 
kõrvaldada kohalike eeskirjadega 
sätestatud korras.

Seadme ülevaade
Joonis 1 
1 Juhtraud
2 Sidurivarras
3 Paiskekauguse reguleeri-

mishoob 1

4 Tõmbestarter
5 Elektristarte 1, 2

a – starterinupp
b – ühenduspistik

6 Kütusepump
7 Süütevõti
8 Kütusepaagi kork
9 Lumetoru
10 Freesi tigu
11 Mööda maapinda kulgev plaat
12 Õlitäiteava 2

13 Õhuklapp 2

14 Süüteküünla pisti  2

15 Paiskekauguse reguleeri-
mishoob 1 

1 valikuliselt sõltuvalt mudelist
2 vt ka mootori kasutusjuhendit

Enne masina 
kasutamist

Tähelepanu!
Kindlasti tuleb kontrollida õlitaset. 
Täitke masin mootoriõliga või 
lisage seda vastavalt vajadusele 
(vt „Mootori juhend”).
 Kontrollige kõiki 

ohutusseadiseid, juhtelemente 
ja nende siduri-trosse/kaableid 
ning kõiki kruvisid ja vaadake, 
kas need on kõvasti kinni. 
Vahetage kahjustatud osad 
enne masina kasutamist välja.

Seadistustööd enne 
iga kasutamist

Vigastuse oht
Enne mistahes tööde teostamist 
masina juures
– lülitage mootor välja.
– Oodata, kuni kõik liikuvad osad 

on täielikult seiskunud; mootor 
peab olema maha jahtunud.

– Tõmmake süütevõti välja 
ja ühendage süüteküünla 
juhe lahti.

!
!

!
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Reguleerige masinat 
vastavalt lumele 
ja maapinnale
Puhastusplaadi 
reguleerimine
Joonis 2
Kui masin seisab siledal maapinnal, 
siis trummel (1), puhastusplaat (2) 
ja rattad (3) peavad üheaegselt 
maapinda puudutama. 
Kui puhastusplaat on seatud liialt 
kõrgele, paisatakse lund tahapoole, 
Kui plaat, mis kulgeb mööda maa-
pinda, on pandud liiga madalale, 
kulub see kiiremini ja pidurdab ette-
poole liikumise kiirust.
Puhastusplaadi reguleerimine:
 Kallutage masin tahapoole.
 Keerake mutrid (5) lahti.
 Seadke puhastusplaat kõrge-

male või madalamale ja keerake 
mutrid kinni.

 Laske masin maapinnale, kon-
trollige reguleeritud asendit ja 
korrake vajadusel reguleerimist.

Nõuanne
Uutel seadmetel või kui on pandud 
uus mööda maapinda kulgev plaat, 
võib kaugus freesi teo ja maapinna 
vahel olla väiksem. 

Täitke paak kütusega 
ja kontrollige õlitaset

Plahvatuse ja põletuse oht
Tankige paaki ainult vabas õhus. 
Mootor peab olema välja lülitatud 
ja külm. Ärge suitsetage tankimise 
ajal.
Ärge täitke kunagi paaki servani. 
Kui kütus voolab üle, laske ülevo-
olanud kütusel lõpuni ära aurata, 
enne kui mootori käivitate.
Hoidke kütust ainult sellises nõus, 
mis on ette nähtud bensiini hoid-
miseks.
Mitte kasutada E85 spetsifikatsio-
oniga kütust.
 Kontrollida õlitaset, vajadusel 

lisada õli juurde (vt „Mootori 
juhised”).

 Täitke paak kütusega (andmed 
kütuse kohta leiate mootori 
spetsifikatsioonist). 
Sulgege paak korgiga ja pühkige 
korgi ümbrus puhtaks.

Masina kasutamine
Järgige ka nõuandeid mootori 
kasutusjuhendis.

Vigastuse oht
Hoidke lapsi ja koduloomi masi-
nast ohutus kauguses.
Töötage masinaga vaid siis, kui 
see on töökorras ja kasutusohutus 
seisundis.
Juhtrauaga ette nähtud ohutust 
kaugusest pöörleva tööriistani 
tuleb alati kinni pidada.
Vaadake üle maapind, millel 
hakkate töötama, eemaldage 
sellelt kõik objektid, mis võivad 
masinasse sattuda ja siis välja 
paiskuda.
Töötage ainult piisava 
valgustusega.
Sõitke masinaga ainult 
sammtempol.
Töötage aeglaselt ja ettevaatlikult, 
seda eriti ebaühtlasel ja pehmel 
maapinnal või tagurpidi liikudes.
Seadke trumlikorpuse kaugus 
maapinnast parajaks selliselt, 
et masinasse ei satuks võõr-
materjali (nt kive).

Lämbumisoht süsinik-
monooksiidiga. 
Laske sisepõlemismootoril käia 
ainult vabas õhus. 

Tuleoht
Mootor ja väljalasketoru ei tohi 
olla mustad ja õliga määrdunud.

Tähelepanu
Võimalus masinat kahjustada
– Kui masinasse satub võõr-

materjali (näiteks kive) või kui 
masin hakkab ebatavaliselt 
vibreerima, lülitage see kohe 
välja ja kontrollige võimalike 
kahjustuste esinemist. 
Enne kui uuesti tööd alustate, 
peavad kõik rikked kindlasti 
kõrvaldatud olema.

– Kasutage masinat ainult siis, 
kui see on laitmatult korras. 
Kontrollige enne iga kasutus-
korda masin üle. 
Kontrollige eriti kaitsesead-
meid, juhtimiselemente, ühen-
dusmuhve/kaableid ja kõiki 
kruviühendusi, need peavad 
olema terved ja korrektselt 
paigas. Vahetage kahjustatud 
osad enne masina kasutamist 
välja.

– Enne töö alustamist laske 
masinal soojenemiseni töötada.

– Kui olete töö lõpetanud, jätke 
mootor mõneks minutiks käima, 
et masin kuivaks. 

Nõuanne
Masina käitusaja suhtes järgige 
rahvuslikke/kommunaal-eeskirju. 
(Vajadusel küsige kohalikust 
omavalitsusest järele).

Positsiooniinfo
Asukoha määratlemine seadmel 
(nt vasakul, paremal) on antud alati 
tõukekäepideme juurest seadme 
töösuunas vaadates.

Mootori käivitamine
Joonis 3

Hoiatus
Enne käivitamist laske siduri 
käepide (joonis 1, pos 2) lahti.

Nõuanne
Mõningatel mudelitel puudub 
gaasihoob, neil seadistatakse 
pöörded automaatselt. 
Mootor töötab alati optimaalsete 
pööretega.
 Kontrollige kütuse ja õli taset. 

Vajadusel lisage kütust ja õli.

Mootori käivitamine 
käivitustrossiga
 Kinnitage süüteküünlajuhe (14) 

süüteküünla külge.
 Gaasihoob, kui see on olemas, 

lülitada „ /FAST” peale.
 Käivitamiseks seadke õhuklapp 

(13) asendisse „ /ON/
CHOKE”.

!

!

!

!
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 Pistke süütevõti (7) lukuauku 
ja lülitage sisse. 

 Vajutada üks kord kütusepumba 
nuppu (6), kui mootor on külm, 
vajutada 2 kuni 3 korda (vasta-
valt mootori tüübile – vt mootori 
juhiseid).

 Tõmmake käivitit (joonis 1, 
pos 4) aeglaselt, kuni tunnete 
mõningast takistust. 
Seejärel tõmmake järsult ja 
kiiresti. Ärge laske käivitusnööri 
lihtsalt lahti, vaid laske see aeg-
laselt tagasi.

 Kui mootor töötab, lülitada 
õhuklapp (13) astmeliselt 
„RUN/OFF/ ” peale tagasi.

Elektrikäiviti kasutamine 
(lisaseade)

Elektrilöögi oht
Vihmaga elektrikäivitit mitte 
kasutada. 
Veenduge selles, et elektritoide 
on ühendatud läbi rikkevoolu-
kaitsme. Vajadusel laske vastav 
kaitse paigaldada, kuid seda vaid 
professionaalsel elektrikul.
Elektrikäiviti ühendamiseks 
vooluvõrku kasutage vaid sellist 
pikendusjuhet (ei kuulu masina 
komplekti), mis on ette nähtud 
väljas kasutamiseks ja kaitstud 
lisamaandusega. 
Juhtme pikkus ei tohiks ületada 
50 meetrit. Kasutage järgmise 
tähistusega juhtmeid:
Näiteks maksimaalselt kuni 50 m:
– H07RN-F 3x1.5 mm2 kuni –25 °C,
– H07BQ-F 3x1.5 mm2 kuni –40 °C
Enne mootori käivitamist kontrol-
lida alati üle, kas pikendusjuhe, 
kaabel/mootori ühenduspistik 
on terved. Kahjustunud osad lasta 
kohe elektrikul välja vahetada. 
Vigastatud osadega masinat 
ei tohi kunagi elektrikäivitiga 
käivitada.

Hoiatus
Kui elektrikäiviti ei ole korralikult 
ühendatud, võib see tekitada kah-
justusi masinale ja selle ümbru-
sele viibivatele kehadele.

Kontrollige, kas elektritoide
– vastab käiviti andmesildile 

kantud väärtustele, ehk pingele 
220–230 V ja sagedusele 50 Hz.

– on kaitstud vastava kaitsmega 
(vähemalt 10 A).

 Kinnitage süüteküünlajuhe (14) 
süüteküünla külge.

 Gaasihoob, kui see on olemas, 
lülitada „ /FAST” peale.

 Pistke süütevõti (7) lukuauku 
ja lülitage sisse.

 Ühendage pikendusjuhe esmalt 
masina pistikuga (5b) ja siis 
toitega.

 Käivitamiseks seadke õhuklapp 
(13) asendisse „ /ON/CHOKE”.

 Vajutada üks kord kütusepumba 
nuppu (6), kui mootor on külm, 
vajutada 2 kuni 3 korda (vasta-
valt mootori tüübile – vt mootori 
juhiseid).

 Vajutage starterinuppu (5a), kuni 
mootor käivitub (maksimaalselt 
5 sekundit). Oodake vähemalt 
30 sekundit, enne kui Te moo-
torit uuesti käivitada püüate.

 Kui mootor töötab, lülitada 
õhuklapp (13) astmeliselt 
„RUN/OFF/ ” peale tagasi.

 Ühendage pikendusjuhe esmalt 
toitest ja siis käivitist lahti.

Mootori seiskamine
Joonis 3
 Masina kahjustamise ja niisku-

sest tingitud käivitusproblee-
mide vältimiseks laske mootoril 
enne seiskamist paar minutit 
vabakäiguga töötada (kuiva-
miseks).

 Gaasihoob, kui see on olemas, 
lülitada „ / ” peale.

 Tõmmata süütevõti (7) välja.

Seadke sobivaks lumeko-
ristuse kaugus ja suund
Joonis 4 

Vigastuse oht
Ärge seadke lumetoru (3) klappi 
(2) inimeste, loomade, akende, 
autode ja uste poole.

Lume paiskamise suund
Tüüp 1, tüüp 2
Joonis 4A
 Pöörake lumetoru (3) käepide-

me (4) abil soovitud suunda.

Nõuanne
Ärge kasutage käepidet (4) masina 
tõstmiseks.

Tüüp 3
Joonis 4B
 Vajutada nuppu (6) ja samal ajal 

liigutada hooba (5) paremale või 
vasakule, et seada väljaviske-
kanal soovitud asendisse.

Lume paiskamise kauguse 
reguleerimine
Klapi (2) nurga järsemaks muut-
misel paiskub lumi kõrgemale 
ja kaugemale.

Tüüp 1, tüüp 2
Joonis 4A
 Keerata tiibmutter (1) lahti 

ja seada klapp (2) vastavalt 
vajadusele kas kõrgemale 
või madalamale.

Tüüp 3
Joonis 4B
 Liigutada hooba (4) ette- või 

tahapoole ja seada klapp (2) 
vastavalt vajadusele kas 
kõrgemale või madalamale.

Lumekoristusmasinaga 
töötamine
Joonis 1
 Reguleerige lumetoru (vt pea-

tükki „Lume paiskamise suuna 
ja kauguse reguleerimine”).

 Käivitage mootor (vt „Mootori 
käivitamine”).

 Vajutage sidurihooba (2) 
ja hoidke seda all; trummel 
hakkab pöörlema. 
Kui trummel puudutab maa-
pinda, hakkab masin liikuma.

 Kiiruse suurendamiseks tõsta 
juhtrauda (1) kergelt, teo 
kontakt maapinnaga suureneb 
ja seade liigub kiiremini ette-
poole. Kui seda võimalust tihti 
kasutada, kulub trumli kummist 
serv kiiremini.

 Liikumiskiiruse aeglustamiseks 
vajutada juhtrauda allapoole.

!

!
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Kaldel töötamine

Masina külili kaldumise oht
Töötage aeglaselt ja ettevaatlikult, 
eriti pööretel.
Sõitke masinaga kallakust otse 
alla, mitte risti üle selle.
Jälgige takistusi, ärge töötage 
järskude kohtade lähedal.
Ärge töötage lumekoristajaga 
kalletel, mis on üle 20% horison-
taalist.

Soovitusi lume 
koristamiseks
 Koristage lumi kohe, kui lume-

sadu on lõppenud, sest hiljem 
jäätub lume alumine kiht ja see 
muudab lumekoristuse hoopis 
raskemaks.

 Võimaluse korral eemaldage 
lumi allatuult.

 Koristage lund nii, et koristusra-
jad kattuvad kergelt.

Takistuste eemaldamine 
trumli ja lumetoru juurest

Vigastuse oht
Enne mistahes tööde teostamist 
masina juures
– lülitage mootor välja.
– Oodata, kuni kõik liikuvad osad 

on täielikult seiskunud; mootor 
peab olema maha jahtunud.

– Tõmmake süütevõti välja ja 
ühendage süüteküünla juhe 
lahti.

 Ummistus kõrvaldada 
puhastusriista (joonis 8 – 
komplektis sõltuvalt mudelile) 
või kühvli abil.

Valgustus (valikuliselt 
sõltuvalt mudelist) 
– Kui mootor töötab, põleb lamp.

Transportimine

Sõitmine
Manööverdamine ja väiksemate 
vahemaade läbimine.
 Mootori seiskamine.
 Vajutada juhtrauda nii palju alla-

poole, et freesi tigu ei puutu 
enam vastu maapinda.

 Liikuge masinaga ettevaatlikult.

Masina transportimine 
ilma mootori jõuta

Vigastuse oht
Enne transportimist
– lülitage mootor välja.
– Oodata, kuni kõik liikuvad osad 

on täielikult seiskunud; mootor 
peab olema maha jahtunud.

– Tõmmake süütevõti välja ja 
ühendage süüteküünla juhe 
lahti.

Ettevaatust!
Transpordikahjustused
– Transpordiseadmeid (nt 

transpordivahend, laadimissild 
vms) tuleb kasutada 
nõuetekohaselt (vt vastavat 
kasutusjuhendit). 

 Seadet transportida ainult tühja 
kütusepaagiga.

 Seadet peab sõidukis või 
sõidukil transportima 
horisontaalasendis.

 Kinnitage masin, et see ei 
hakkaks transpordi ajal liikuma 
või libisema.

Hooldamine

Vigastuse oht
Enne mistahes tööde teostamist 
masina juures
– lülitage mootor välja.
– Oodata, kuni kõik liikuvad osad 

on täielikult seiskunud; mootor 
peab olema maha jahtunud.

– Tõmmake süütevõti välja ja 
ühendage süüteküünla juhe 
lahti.

Nõuanne
Pidage kinni mootori juhistes antud 
hooldusõpetustest.

Hoolduskalender
Kord hooaja jooksul:
Laske masinat kontrollida ja 
hooldada spetsiaalses töökojas.

Iga kord enne masina 
kasutamist:
Kontrollige õlitaset ja valage õli 
juurde, kui tarvis.
Vaadake üle kõik kinnituskruvid, 
tarviduse korral pingutage neid.
Kontrollige ohutusvahendeid.
Elektrikäivitiga seadmed: 
Kontrollida kaablit ja ühendus-
pistikut mootori juures.

!

!

!

!
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Remonttööd

Tähelepanu
Võimalus masinat kahjustada
Osade vahetamisel kasutage vaid 
originaalvaruosi.

Tähelepanu
Mootoriõli on keskkonnale ohtlik
Viige vana õli pärast õlivahetust 
vastavasse kogumispunkti või 
jäätmekäitlusettevõttesse.

Puhastage masin

Tähelepanu!
Ärge kasutage puhastamiseks 
kõrgsurvepesurit.
 Parkige masin kindlale siledale 

horisontaalsele maapinnale.
 Puhastage lumetoru.
 Peske lumetoru veega, laske 

sel kuivada.

 Puhastage mootorit lapi ja 
harjaga.

Vahetage õli
vt mootori juhiseid.

Nõuanne
Mudelist sõltuvalt võib õli tühjen-
duskork (joonis 7, pos 1) olla 
mootorikatte taga peituvas avas.

Freesi tiguajami kõritrossi 
reguleerimine
Joonis 5
Kui trummel pöörleb mootori 
ühtlastel pööretel ebaühtlaselt, 
tuleb reguleerida kiilrihma .
 Kui sidurihoovas (1) on lisaks 

auk (3b), kinnitage siduritross 
(2) kõrgemasse auku (3b).

 Kui täiendav (kõrgem) auk puu-
dub või kui see on juba kasutu-
ses, siis pöörduge palun 
töökotta.

Mööda maapinda kulgeva 
plaadi reguleerimine 
või väljavahetamine
Joonis 6

Tähelepanu
Nimetatud töid teha vaid siis, 
kui bensiinipaak on tühi.
Mööda maapinda kulgeva 
plaadi reguleerimine
 vt mööda maapinda kulgeva 

plaadi reguleerimist lõigus 
„Enne esimest kasutamist”.

Nõuanne
Mööda maapinda kulgeval plaadil 
(1) on 2 lõikepinda, seega saab 
kasutada mõlemat poolt. 

Hooldustööd Pärast 
kasutamist

25 
töötundi

50 
töötundi

100 
töötundi

Hooaja 
lõpul

Vastavalt 
vajadusele

Puhastage lumetoru, trummel ja trumli 
korpus



Vahetage õli 3) 1) =QF

Määrige pöörlevaid ja liikuvaid osi 

Puhastage süüteküünlad 1) 

Laske süüteküünlad välja vahetada 1) 2) 

Puhastage õhu jahutussüsteem ja 
summuti 1)

 

Kontrollige, kas sidur on reguleeritud, 
vajadusel reguleerige seda



Kontrollige puhastusplaati, vahetage 
kulunud puhastusplaat välja



Kütusepaagi korgi vahetamine 

Laske vahetada summuti 2) 

Lasta freesi tigu välja vahetada 2) 

1) Vt ”Mootori juhiseid”
2) Laske tööd teostada vaid spetsiaalses töökojas
3) Esimene õlivahetus 5 töötunni järel
4) Õlivahetus iga 25 töötunni (h) järel, kui töötatakse suure koormusega või kui ümbritseva õhu temperatuur 

on kõrge
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Puhastusplaadi vahetamine
Kui mööda maapinda kulgeva 
plaadi (2) mõlemad pooled on kulu-
nud, tuleb plaat välja vahetada.
 Kallutage masin tahapoole.
 Eemaldage kruvid (3) 

ja mutrid (4).
 Võtta maha mööda maapinda 

kulgev plaat (1).
 Kinnitada uus plaat kruvide ja 

mutrite abil ja seada soovitud 
asendisse. Vt mööda maapinda 
kulgeva plaadi reguleerimist lõi-
gus „Enne esimest kasutamist”.

Nõuanne
Nende tööde tegemisel võib 
põlemiskambrisse lekkida 
mootoriõli. Selle tagajärjel võib 
lühiajaliselt pärast mootori 
käivitamist tekkida rohkem suitsu.
Kui mootor ei käivitu, kuna 
põlemiskambrisse on jooksnud liiga 
palju õli, toimida järgnevalt:

Tähelepanu
Pidada kinni mootori kasutusju-
hendis olevatest juhistest.
 Eemaldada süütevõti.
 Eemaldada süüteküünal 

ja puhastada.
 Tõmmata starterinööri mõned 

korrad aeglaselt, et mootoriõli 
saaks läbi süüteküünla ava 
välja joosta.

 Kõrvaldada mootorist väljavoo-
lanud õli.

 Paigaldada süüteküünal.

Freesi teo väljavahetamine
Joonis 1
Kui freesi teol (10) on märgata 
kulumisjälgi, tuleb lasta seda 
töökojas kontrollida või see välja 
vahetada.

Nõuanne
Kui freesi tigu on liiga tugevalt 
kulunud, võib see teo hoidja vastu 
maapinda minekul seadet tugevalt 
kahjustada.

Hoiustamine

Kütuseaurude plahva-
tuse oht
Enne masina ettevalmistamist 
suveks tühjendage kütusepaak 
sobivasse anumasse vabas õhus 
(vt „Mootori juhised”).
Kui masinat ei kasutata rohkem kui 
üks kuu, näiteks pärast talve lõppu:
 Valmistage mootor ette 

(vt „mootori juhised”).
 Puhastage masin.
 Kaitseks rooste eest puhastage 

kõik metallosad õlise lapiga 
või pihustage neile määret.

 Parkige masin puhtasse kuiva 
suletud kohta.

Garantii
Meie firma või importööri poolt 
antud garantii kehtib igas riigis.
Me kõrvaldame garantii korras 
masina rikked tasuta, seda 
eeldusel, et rike on põhjustatud 
materjalidest või valmistamisest.
Kui Teil tekib garantii suhtes küsi-
musi, palume pöörduda masina 
müüja poole.

Informatsioon mootori 
kohta
Mootori valmistaja vastutab kõigi 
mootori probleemide eest, mis 
on seotud võimsuse, võimsuse 
mõõtmise, tehniliste andmete, 
garantii ja teenindusega. 
Informatsiooni leiate eraldi kaasa-
solevast mootori valmistaja haldaja/
käitaja käsiraamatust.

Rikked

Vigastuse oht, kui masin 
juhuslikult käivitatakse
Enne mistahes tööde teostamist 
masina juures
– lülitage mootor välja.
– Oodata, kuni kõik liikuvad osad 

on täielikult seiskunud; mootor 
peab olema maha jahtunud.

– Tõmmake süütevõti välja ja 
ühendage süüteküünla juhe 
lahti.

Tähelepanu
Masina kasutamisel võib ette tulla 
väiksemaid rikkeid, mida on või-
malik ise kõrvaldada. 
Kui kahtlete või kui nii soovita-
takse, pöörduge rikke kõrvalda-
miseks spetsiaalsesse töökotta. 
Laske masin remontida töökojas, 
kus kasutatakse originaalvaruosi.

! !
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Rike Võimalik põhjus Kõrvaldamine
Mootor ei käivitu. Kütusepaak on tühi. Valage kütust paaki.

Kütus on vana. Laske vana kütus vabas õhus sobivasse 
nõusse 1). Täitke paak puhta värske 
kütusega.

Mootor on külm. Õhuklapi hoob ei ole 
seatud asendisse „ /ON/CHOKE”.

Seadke õhuklapp asendisse 
„ /ON/CHOKE”.

Süüteküünla juhe on lahti. Kinnitage süüteküünla juhtmeühendus 
küünla külge.

Süüteküünal ei ole töökorras. Puhastage süüteküünal 1). 
Laske must süüteküünal välja 
vahetada 2).

Karburaator ujutab üle. Lülitage õhuklapp asendisse 
„RUN/OFF/ ” ja käivitage mootor.

Kütusepumpa ei ole vajutatud Vajutada kütusepumpa.
Mootor töötab 
ebaühtlaselt (jätab 
vahele).

Seadke õhuklapp asendisse 
„ /ON/CHOKE”.

Seadke asendisse „RUN/OFF/ ”.

Süüteküünla juhe ei ole korralikult 
kinnitatud.

Kinnitage see korralikult.

Kütus on vana. Vesi või mustus toitesü-
steemis.

Laske vana kütus vabas õhus sobivasse 
nõusse 1). Täitke paak puhta värske 
kütusega.

Auk täiteava korgis on ummistatud. Puhastage täiteava korgi auk.
Masin ei eemalda 
lund.

Trummel või lumetoru on ummistatud. Seisake mootor, ühendage süüteküünla 
juhe lahti Eemaldage ummistus.

Kiilrihm on pingutamata või kulunud. Pingutada lõdvaks läinud kiilrihma 
(vt „Freesi tiguajami kõritrossi regulee-
rimine”). 
Laske kiilrihm välja vahetada 2).

Ülemäärane vibrat-
sioon.

Osad on lahti või trummel kahjustatud. Seisake kohe mootor ja eemaldage 
süüteküünlalt juhe. 
Pingutage lahtiseid polte ja juhtmeid. 
Laske kahjustatud trummel parandada 2)

1) Vt „Mootori juhiseid”
2) Laske tööd teostada vaid spetsiaalses töökojas
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