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Dane na tabliczce 
znamionowej
Dane te s¹ bardzo wa¿ne dla póŸ-
niejszej identifikacji urz¹dzenia przy 
zamawianiu czêœci zamiennych i dla 
serwisu.
Tabliczka znamionowa umieszczona 
jest w pobli¿u silnika.
Proszê wpisać do poni¿szej ramki 
wszystkie dane znajduj¹ce siê 
na tabliczce znamionowej.

Wszystkie dane i szersze informacje 
dotycz¹ce urz¹dzenia znajd¹ Pañstwo 
w oddzielnej deklaracji zgodnoœci, 
która stanowi czêœć niniejszej 
instrukcji obsługi.
W tej instrukcji obsługi s¹ opisane 
ró¿ne wersje urz¹dzenia. 
Modele oznaczone s¹ jako typ 1 do 
typ 3 (patrz przegl¹d modeli na rozkła-
danych kartkach na pocz¹tku instruk-
cji obsługi).
Urz¹dzenia pzedstawione graficznie 
mog¹ siê ró¿nić szczegółami 
od nabytego urz¹dzenia.

Dla własnego 
bezpieczeñstwa

Prawidłowe u¿ywanie 
urz¹dzenia
Niniejsze urz¹dzenie przeznaczone 
jest wył¹cznie do zastosowania
– jako pług œnie¿ny do usuwania 

œniegu na utwardzonych drogach 
oraz powierzchniach wokół domu,

– w sposób zgodny z opisami i wska-
zówkami bezpieczeñstwa podanymi 
w instrukcji obsługi.

Ka¿de inne zastosowanie urz¹dzenia 
jest u¿yciem niezgodnym z przezna-
czeniem. U¿ycie w sposób niezgodny 
z przeznaczeniem powoduje utratê 
gwarancji i uchylenie wszelkiego 
obowi¹zku odpowiedzialnoœci 
ze strony producenta. 
U¿ytkownik ponosi odpowiedzialnoœć 
za wszelkie szkody wyrz¹dzone 
osobom trzecim lub ich mieniu.
Samowolnie przeprowadzone zmiany 
przy urz¹dzeniu powoduj¹ wyklucze-
nie odpowiedzialnoœci producenta 
za wszelkie szkody wynikaj¹ce z tych 
zmian.

Ogólne wskazówki 
bezpieczeñstwa
Przed u¿yciem urz¹dzenia proszê, 
jako u¿ytkownik, przeczytać uwa¿nie 
niniejsz¹ instrukcjê obsługi. 
Proszê postêpować zgodnie z jej 
treœci¹ i przechować j¹ na wypadek 
zmiany właœciciela urz¹dzenia.
Osobom poni¿ej 16 lat nie wolno 
obsługiwać tego urz¹dzenia – mini-
malny wiek osób dopuszczonych 
do obsługi urz¹dzenia okreœlany jest 
przepisami danego kraju, wzglêdnie 
regionu.
Niniejsze urz¹dzenie nie nadaje siê 
do obsługi przez osoby (równie¿ 
dzieci) o ograniczonych zdolnoœciach 
fizycznych, czuciowych lub umysło-
wych, albo niedostatecznym doœwiad-
czeniu i/lub niedostatecznej wiedzy, 
chyba ¿e bed¹ one nadzorowane 
przez osoby trzecie odpowiedzialne 
za ich bezpieczeñstwo i bêd¹ pou-
czone w obsłudze tego urz¹dzenia.
Dzieci powinny znajdować siê pod 
ci¹głym nadzorem, aby zapewnić, 
¿e nie bêd¹ u¿ywać urz¹dzenia 
do zabawy.

Zwracać uwagê na to, aby osoby oraz 
przede wszystkim dzieci i zwierzêta 
domowe nie przebywały w obszarze 
zagro¿enia.
W przypadku zastosowania urz¹-
dzenia na ulicach i drogach publicz-
nych przestrzegać odpowiednich  
przepisów krajowych.
Nie przewozić na urz¹dzeniu osób.
Urz¹dzenie eksploatować tylko 
w wyznaczonym przez producenta 
stanie technicznym i w jakim zostato 
dostarczone.
Nie wolno nigdy zmieniać fabrycznego 
nastawienia wstêpnego silnika.
Podczas u¿ytkowania urz¹dzenia 
stosować rêkawice ochronne, 
osobiste œrodki ochrony słuchu, 
okulary ochronne, przylegaj¹c¹ 
odzie¿ zimow¹ i twarde buty na 
podeszwie zapobiegaj¹cej 
poœlizgniêciu.
Zabrania siê tankować urz¹dzenie 
w zamkniêtych pomieszczeniach 
i przy wł¹czonym lub gor¹cym silniku.
Nie zbli¿ać siê i czêœci ubrania 
w pobli¿e krêc¹cych siê lub gor¹cych 
czêœci urz¹dzenia.
Silnik nale¿y wył¹czyć, wyj¹ć kluczyk 
ze stacyjki zapłonowej i zdj¹ć nasadkê 
ze œwiecy zapłonowej, je¿eli
– nie pracuje siê urz¹dzeniem, 
– odchodzi siê od urz¹dzenia,
– przeprowadzane s¹ prace zwi¹zane 

z nastawieniem i regulacj¹, okreso-
wymi przegl¹dami lub naprawami.

Urz¹dzenie mo¿na odstawić w zam-
kniêtym pomieszczeniu tylko wtedy, 
je¿eli silnik jest ju¿ zimny.
Urz¹dzenie i paliwo odstawić 
w zabezpieczonym miejscu
– z dala od Ÿródeł ognia (iskier, 

płomieni),
– niedostêpnym dla dzieci.
Czêœci zamienne i wyposa¿enie 
musz¹ spełniać warunki podane 
przez producenta urz¹dzenia. 
Dlatego proszê stosować tylko orygi-
nalne czêœci zamienne i oryginalne 
wyposa¿enie, albo czêœci zamienne 
i wyposa¿enie, które dopuszczone 
s¹ przez producenta urz¹dzenia 
do takiego zastosowania. 
Proszê wymienić uszkodzony układ 
wydechowy, zbiornik paliwa lub 
pokrywê zbiornika paliwa.
Naprawê urz¹dzenia zlecać tylko 
w warsztacie specjalistycznym.
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Wyposa¿enie 
bezpieczeñstwa
Rysunek 1
Wyposa¿enie bezpieczeñstwa słu¿y 
ochronie u¿ytkownika i musi być zawsze 
sprawne. Nie wolno go usuwać, 
zmieniać lub obchodzić.

Uchwyt sprzêgła napêdu 
œlimaka (1)
Je¿eli u¿ytkownik zwolni uchwyt 
sprzêgła napêdu œlimaka, wtedy 
wył¹czony zostanie napêd œlimaka. 
DŸwigniê tê mo¿na zablokować 
w pozycji wciœniêtej (opcja), je¿eli 
u¿ytkownik naciœnie dŸwigniê 
sprzêgła napêdu jazdy (2) 
i przytrzyma. 
Gdy tylko u¿ytkownik zwolni dŸwigniê 
(2), odskocz¹ obywie dŸwignie; 
zarówno napêd œlimaka jak i jazdy 
zostanie wył¹czony.

DŸwignia sprzêgła napêdu 
jazdy (2)
Je¿eli u¿ytkownik zwolni dŸwigniê/ 
uchwyt sprzêgła, wył¹czony zostanie 
napêd jazdy urz¹dzenia.

Siatka ochronna w otworze 
wyrzutowym
Siatka ochronna uniemo¿liwia dostêp 
do otworu wyrzutowego.

Klapa wyrzutowa
Rysunek 8
Klapa wyrzutowa (1) chroni u¿ytkow-
nika przed zranieniem przez ciała 
obce wyrzucone przez urz¹dzenie.

Symbole na urz¹dzeniu
W ró¿nych miejscach na urz¹dzeniu 
umieszczone s¹ wskazówki bezpie-
czeñstwa i wskazówki ostrzegawcze, 
które przedstawione s¹ za pomoc¹ 
symboli wzglêdnie piktogramów. 
Ka¿dy symbol ma odpowiednie 
znaczenie:

Uwaga! Przed urucho-
mieniem urz¹dzenia 
nale¿y przeczytać 
instrukcjê obsługi!

Niebezpieczeñstwo 
poparzenia! Zachować 
wystarczaj¹cy odstêp 
od gor¹cych czêœci 
urz¹dzenia.

Stosować okulary 
ochronne i osobiste 
œrodki ochrony słuchu!

Nie pozwalać osobom 
trzecim na przebywanie 
w obszarze zagro¿enia!

Niebezpieczeñstwo 
skaleczenia przez  
wyrzucany œnieg lub 
twarde ciała obce!

Niebezpieczeñstwo 
skaleczenia przez 
krêc¹ce siê czêœci! 
Nie zbli¿ać r¹k i nóg 
do krêc¹cych siê 
czêœci. Odczekać, a¿ 
wszystkie obracaj¹ce 
siê czêœci całkowicie 
siê zatrzymaj¹.

Kanał wyrzutowy czyœ-
cić tylko odpowiednim 
narzêdziem przezna-
czonym do tego celu.

Niebezpieczeñstwo 
wybuchu! Nie wolno 
nigdy przekraczać 
maksymalnego 
dopuszczalnego 
ciœnienienia opon 
1,4 bar/20 PSI.

Przed przyst¹pieniem 
do wszelkich prac przy 
urz¹dzeniu, jak np. 
nastawianie, czysz-
czenie, sprawdzenie 
itd. nale¿y wył¹czyć 
urz¹dzenie i wyj¹ć 
wtyczkê œwiec 
zapłonowych!

Powy¿sze symbole umieszczone na 
urz¹dzeniu nale¿y utrzymywać w takim 
stanie, aby były zawsze czytelne.

Symbole u¿yte w instrukcji 
obsługi
W tej instrukcji obsługi zastosowano 
symbole do oznaczenia wystêpuj¹-
cych niebezpieczeñstw lub zazna-
czenia wa¿nych wskazówek. 
Oto znaczenie tych symboli:

Niebezpieczeñstwo
Zwraca uwagê na niebezpieczeñ-
stwo zwi¹zane z opisywan¹ 
czynnoœci¹ i zagra¿aj¹ce osobom. 

Uwaga
Zwraca uwagê na niebezpieczeñ-
stwo zwi¹zane z opisywan¹ 
czynnoœci¹ i zagra¿aj¹ce uszko-
dzeniem rzeczy.

Wskazówka
Oznacza wa¿ne informacje 
i wskazówki dotycz¹ce u¿ytkowania.

Rozpakowanie i monta¿ 
urz¹dzenia
Na koñcu instrukcji obsługi albo 
na arkuszu dodatkowym przedsta-
wiono graficznie monta¿ urz¹dzenia.

Wskazówki dotycz¹ce usuwania 
opakowania i starego urz¹dzenia
Pozostałe czêœci opakowania, stare, 
zu¿yte urz¹dzenia itd. usuwać zgodnie 
z obowi¹zuj¹cymi terenowymi 
przepisami o usuwaniu odpadów.

Przed pierwszym u¿yciem

Uwaga!
Obowi¹zkowo sprawdzić poziom 
oleju, w razie potrzeby napełnić/
dopełnić olejem silnikowym 
(patrz „Instrukcja obsługi silnika“).
 Sprawdzić wyposa¿enie 

bezpieczeñstwa, elementy obsługi 
i nale¿¹ce do tego ciêgła sprzêgieł/
przewody elektryczne, jak równie¿ 
wszystkie poł¹czenia œrubowe, czy 
nie s¹ uszkodzone i s¹ prawidłowo 
zamocowane. Uszkodzone czêœci 
wymienić przed uruchomieniem 
urz¹dzenia.

!

!
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 (Typ 1 i typ 3) Ze wzglêdów trans-
portowych opony mog¹ wykazywać 
zwiêkszone ciœnienie. 
Sprawdzić ciœnienie w oponach 
i w razie potrzeby dopasować. 
Zalecane ciœnienie opon: 1 bar.

 Sprawdzić sprzêgła napêdu œlimaka 
i napêdu jazdy (patrz „Przegl¹d 
i konserwacja“).

 Sprawdzić dŸwigniê wł¹czaj¹c¹ 
(patrz „Przegl¹d i konserwacja“).

Czynnoœci nastawcze 
przed ka¿dym u¿yciem

Niebezpieczeñstwo 
skaleczenia
Przed wszystkimi pracami przy 
urz¹dzeniu:
– Zatrzymać silnik.
– Zaczekać, a¿ wszystkie ruchome 

czêœci całkowicie siê zatrzymaj¹; 
silnik musi być całkowicie ochłod-
zony.

– Wyj¹ć kluczyk zapłonu i œci¹gn¹ć 
nasadkê z œwiecy zapłonowej.

Urz¹dzenie wyregulować 
odpowiednio do warunków 
œniegowych i stanu podło¿a
Nastawianie pozycji pracy 
(Urz¹dzenia z napêdem 
g¹sienicowym)
Rysunek 4
 Za pomoc¹ dŸwigni nastawczej (1) 

wybrać odpowiedni¹ pozycjê:
– Pozycja I: przy ciê¿kim i zmro¿o-

nym œniegu. Œlimak zostanie 
dociœniêty do podło¿a.

– Pozycja II: przy normalnych 
warunkach œniegowych.

– Pozycja III: Do czyszczenia dróg 
o nierównej powierzchni, wzglêd-
nie dróg wysypanych tłuczniem 
lub ¿wirem.

– Pozycja IV: Do transportu 
urz¹dzenia. Œlimak znajduje 
siê w wiêkszej odległoœci 
od powierzchni drogi.

Nastawianie płozy
Rysunek 6
Za pomoc¹ płozy (1) mo¿na nastawić 
odstêp miêdzy podło¿em i płyt¹ 
zgarniaj¹c¹ (8) tak, ¿e ¿adne czêœci 
podło¿a (np. ziemia lub kamienie) 
nie bêd¹ zgarniane.
 (Urz¹dzenia z napêdem g¹sie-

nicowym) DŸwigniê nastawcz¹ 
(Rysunek 4, poz. 1) ustawić 
w pozycji II.

 PoluŸnić nakrêtki (2) po obydwóch 
stronach urz¹dzenia.

 Zale¿nie od podło¿a ustawić płozy:
– ni¿ej na nierównych lub nie-

utwardzonych podło¿ach,
– wy¿ej na równych drogach.
 Płozy zamocować za pomoc¹ 

nakrêtek (2) w ten sposób, ¿eby 
jednakowo siêgały do podło¿a.

Tankowanie paliwa i spraw-
dzanie poziomu oleju

Niebezpieczeñstwo eksplozji 
lub po¿aru
Tankować tylko na otwartej prze-
strzeni i przy wył¹czonym i zimnym 
silniku. Podczas tankowania paliwa 
nie wolno palić.
Nie tankować nigdy do pełna. 
Je¿eli paliwo przeleje siê, poczekać 
a¿ siê ulotni i dopiero wtedy wł¹czyć 
silnik.
Paliwo przechowywać tylko w pojem-
nikach przeznaczonych do tego celu.
Nie wolno stosować ¿adnego paliwa 
o specyfikacji E85.
Proszê przestrzegać wskazówek 
podanych w instrukcji obsługi 
silnika.
 Sprawdzić poziom oleju, w razie 

potrzeby dopełnić (patrz „Instrukcja 
obsługi silnika“).

 Zatankować paliwo (rodzaj zgodnie 
z danymi w instrukcji obsługi 
silnika); zamkn¹ć pokrywê wlewu 
paliwa i wytrzeć resztki paliwa.

Obsługa

Niebezpieczeñstwo 
skaleczenia
Zwracać uwagê na to, aby osoby 
oraz przede wszystkim dzieci 
i zwierzêta domowe nie przebywały 
w obszarze zagro¿enia.
Urz¹dzenie stosować tylko wtedy, 
je¿eli jego stan techniczny nie budzi 
¿adnych zastrze¿eñ.
Nale¿y zawsze zachowywać odstêp 
bezpieczeñstwa do pracuj¹cego 
narzêdzia; odstêp ten wyznaczony 
jest poprzez pozycjê uchwytu 
prowadz¹cego.
Sprawdzić teren, na którym zastoso-
wane bêdzie urz¹dzenie i usun¹ć 
wszystkie ciała obce, które mog¹ 
zostać pochwycone i wyrzucone.
Pracować tylko przy dostatecznym 
oœwietleniu.
Urz¹dzenie prowadzić tylko 
w tempie kroków.
Pracować powoli i ostro¿nie, 
szczególnie na nierównych 
lub nieutwardzonych podło¿ach, 
albo w czasie jazdy do tyłu.
Nastawić odstêp miêdzy obudow¹ 
œlimaka i podło¿em tak, ¿eby ¿adne 
ciała obce (np. kamienie) nie zostały 
pochwycone przez urz¹dzenie.

Niebezpieczeñstwo uduszenia 
siê tlenkiem wêgla (czad)
Silnik spalinowy wł¹czać tylko 
na wolnym powietrzu. 

Niebezpieczeñstwo po¿aru
Zadbać o to, aby silnik i układ 
wydechowy nie był zanieczyszczony 
brudem ani olejem.

Uwaga
Mo¿liwe uszkodzenia urz¹dzenia
– Je¿eli urz¹dzenie natrafi na ciała 

obce (np. kamienie) lub gdy 
wyst¹pi¹ nadzwyczajne wibracje, 
nale¿y zatrzymać urz¹dzenie 
i sprawdzić, czy nie wyst¹piły 
jakieœ uszkodzenia. 
Przed ponownym rozpoczêciem 
pracy urz¹dzeniem nale¿y doszło 
do jakiœ uszkodzeñ.

!

!

!

!

!



Pług œnie¿ny – instrukcja obsługi Polski

VV

– Urz¹dzenie wolno eksploatować 
tylko wtedy, je¿eli nie jest uszko-
dzone i działa prawidłowo. 
Przed wł¹czeniem urz¹dzenia 
nale¿y przeprowadzić kontrolê 
wzrokow¹. Proszê sprawdzić 
szczególnie wyposa¿enie 
bezpieczeñstwa, elementy 
obsługi i nale¿¹ce do tego ciêgła 
sprzêgieł/przewody elektryczne, 
jak równie¿ wszystkie poł¹czenia 
œrubowe, czy nie s¹ uszkodzone 
i s¹ prawidłowo zamocowane. 
Uszkodzone czêœci wymienić 
przed uruchomieniem urz¹dzenia.

– Przed u¿yciem urz¹dzenia 
rozgrzać silnik.

– Po skoñczeniu pracy zostawić 
silnik wł¹czony na parê minut, 
¿eby została usuniêta wilgoć. 

Dopuszczalny czas pracy 
urz¹dzeniem
Proszê przestrzegać krajowych/
komunalnych przepisów dotycz¹cych 
dopuszczalnego czasu pracy urz¹-
dzeniem (w razie w¹tpliwoœci zasiêg-
n¹ć informacji w rejonowym urzêdzie 
administracji).

Dane dotycz¹ce kierunków
Dane na urz¹dzeniu dotycz¹ce 
kierunków (np. na lewo, na prawo) 
definiowane s¹ zawsze patrz¹c 
od strony uchwytu prowadz¹cego 
w kierunku pracy urz¹dzenia.

Uruchamianie silnika
Rysunek 3

Niebezpieczeñstwo
Przed uruchomieniem silnika puœcić 
dŸwigniê sprzêgła (Rysunek 1, 
poz.1 i 2).

Wskazówka
Niektóre modele nie posiadaj¹ pedału 
gazu; liczba obrotów nastawia siê 
automatycznie. Silnik pracuje zawsze 
z optymaln¹ liczb¹ obrotów.
 Sprawdzić poziom paliwa i oleju; 

w razie potrzeby uzupełnić olej 
i paliwo (patrz Instrukcja obsługi 
silnika).

Uruchamianie silnika za 
pomoc¹ linki startuj¹cej
 Zawór odcinaj¹cy (10), je¿eli jest, 

nastawić na „ON/OPEN“.
 Nało¿yć nasadkê œwiecy 

zapłonowej (8) na œwiecê.
 Nastawić dŸwigniê gazu (7), je¿eli 

jest, na „ /FAST“. Dla urz¹dzeñ 
bez dŸwigni gazu – nastawić 
wył¹cznik silnika (11) na „ON“.

 Przy zimnym starcie nastawić ssanie 
(choke) (2) na „ /ON/CHOKE“.

 Wło¿yć kluczyk zapłonowy (1) do 
stacyjki zapłonowej; nie obracać. 

 Nacisn¹ć jeden raz przycisk 
zapłonu (3) a przy zimnym silniku 2 
do 7 razy (zale¿nie od typu silnika – 
patrz Instrukcja obsługi silnika).

 Powoli ci¹gn¹ć linkê startuj¹c¹ (4) 
a¿ bêdzie wyczuwalny opór i potem 
szybko i mocno poci¹gn¹ć. 
Nie pozwolić lince startuj¹cej na 
szybki powrót; powoli poprowadzić 
z powrotem na miejce.

 Je¿eli silnik pracuje, ssanie (choke) 
(2) przestawić stopniowo z powro-
tem na „RUN/OFF/ “.

Uruchamianie silnika 
za pomoc¹ rozrusznika 
elektrycznego (opcja)

Niebezpieczeñstwo 
pora¿enia pr¹dem elektrycznym
Nie u¿ywać rozrusznika elektrycz-
nego podczas deszczu. 
Upewnić siê, ¿e sieć elektryczna 
wyposa¿ona jest w ochronny 
wył¹cznik pr¹dowy. Je¿eli nie, musi 
zostać wbudowany odpowiedni 
wył¹cznik przez elektryka.
Do podł¹czenia rozrusznika elek-
trycznego do sieci stosować tylko 
przedłu¿acz elektryczny (nie nale¿y 
do zakresu dostawy), który dopusz-
czony jest do zastosowania na 
wolnym powietrzu i posiada prze-
wód ochronny (uziemiaj¹cy).
Na przykład o długoœci maksymalnej 
do 50 m:
– H07RN-F 3x1,5 mm2 do –25 °C,
– H07BQ-F 3x1,5 mm2 do –40 °C.
Przed ka¿dym uruchomieniem silnika 
sprawdzić przedłu¿acz elektryczny 
i przewód elektryczny/wtyczkê 

przył¹czaj¹c¹ przy silniku, czy nie s¹ 
uszkodzone. Uszkodzone elementy 
zlecić natychmiast do wymiany 
uprawnionemu elektrykowi. 
Nie wolno nigdy u¿ywać rozrusznika 
elektrycznego z uszkodzonymi 
elementami.

Uwaga
Niewłaœciwe podł¹czenie rozrusz-
nika elektrycznego mo¿e spowodo-
wać uszkodzenie urz¹dzenia lub 
wywołać szkody rzeczowe w oto-
czeniu.
Proszê siê upewnić, czy sieć 
elektryczna
– zasilana jest pr¹dem 220–230 V 

i 50 Hz zgodnie z parametrami 
podanymi na tabliczce znamio-
nowej rozrusznika (rysunek 3, 
punkt. 9) 

– jest zabezpieczona odpowied-
nim bezpiecznikiem (co najm-
niej 10 A).

 Zawór odcinaj¹cy (10), je¿eli jest, 
nastawić na „ON/OPEN“.

 Nało¿yć nasadkê œwiecy zapło-
nowej (8) na œwiecê.

 Nastawić dŸwigniê gazu (7), je¿eli 
jest, na „ /FAST“. Dla urz¹dzeñ 
bez dŸwigni gazu – nastawić 
wył¹cznik silnika (11) na „ON“.

 Wło¿yć kluczyk zapłonowy (1) do 
stacyjki – nie obracać.

 Poł¹czyć przedłu¿acz najpierw 
z wtyczk¹ (5), potem z gniazdkiem 
sieci elektrycznej.

 Przy zimnym starcie nastawić ssanie 
(choke) (2) na „ /ON/CHOKE“.

 Nacisn¹ć jeden raz przycisk 
zapłonu (3) a przy zimnym silniku 2 
do 7 razy (zale¿nie od typu silnika – 
patrz Instrukcja obsługi silnika).

 Nacisn¹ć przycisk rozrusznika (6) 
i tak długo trzymać (maks. 5 s), 
a¿ silnik zostanie uruchomiony. 
Przed ka¿d¹ now¹ prób¹ 
uruchomienia silnika odczekać 
minimum 30 s.

 Je¿eli silnik pracuje, dŸwigniê ssania 
(choke) (2) przestawić stopniowo 
z powrotem na „RUN/OFF/ “.

 Odł¹czyć przedłu¿acz elektryczny 
najpierw od sieci elektrycznej, 
potem z rozrusznika elektrycznego.

!
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Zatrzymanie silnika
Rysunek 3
 Przed wył¹czeniem silnika, w celu 

unikniêcia uszkodzenia urz¹dzenia 
lub problemów zwi¹zanych z urucho-
mieniem silnika z powodu wilgoci, 
nale¿y na kilka minut zostawić 
pracuj¹cy silnik (w celu wysuszenia).

 Nastawić dŸwigniê gazu (7), je¿eli 
jest, na „ / “. Dla urz¹dzeñ 
bez dŸwigni gazu – nastawić 
wył¹cznik silnika (11) na „OFF“.

 Wyj¹ć kluczyk zapłonowy (1).
 Ustawić zawór odcinaj¹cy (10), 

je¿eli jest, na „OFF/CLOSE“.

Wł¹czanie biegu
Rysunek 1

Uwaga
Puœcić dŸwigniê (1 i 2) zanim 
zostanie wł¹czony lub zmieniony 
bieg.
 Za pomoc¹ dŸwigni (6) wybrać 

odpowiedni bieg:
– Do przodu: „1“ (powoli) do „5“/„6“ 

(szybko).
– Bieg wsteczny: „R/R1“ (powoli) 

i „R /R2“ (szybko).

Nastawienie kierunku 
wyrzutu i jego szerokoœci
Rysunek 8

Niebezpieczeñstwo 
skaleczenia
Klapê (1) otworu wyrzutu (2) nie 
nastawiać w kierunku ludzi, zwierz¹t, 
okien, samochodów i drzwi.

Nastawienie kierunku wyrzutu
 Ustawić otwór wyrzutu (2) w ¿¹da-

nym kierunku poprzez krêcenie 
korbk¹ (rysunek 1, poz. 7).

Nastawienie szerokoœci 
wyrzutu
Im bardziej stromo nastawiona jest 
klapa (1), tym wy¿ej i dalej wyrzucany 
jest œnieg.
 Przycisn¹ć dŸwigniê (rysunek 1, 

poz. 5) do przodu, aby nastawić 
wy¿ej klapê (1) i odwrotnie.

Praca z urz¹dzeniem
Rysunek 1
 Nastawić otwór wyrzutowy 

(patrz „Nastawienie kierunku 
wyrzutu i jego szerokoœci“).

 Wł¹czyć silnik (patrz „Uruchamianie 
silnika“).

 Przy puszczonej dŸwigni sprzêgła 
(1 i 2) wybrać bieg do przodu 
za pomoc¹ dŸwigni biegów (6).

 Nacisn¹ć dŸwigniê sprzêgła dla 
napêdu œlimaka (1) i trzymać; œlimak 
i turbina wyrzutu s¹ wł¹czone.

 Nacisn¹ć dŸwigniê sprzêgła dla 
napêdu jazdy (2) i trzymać; urz¹-
dzenie jedzie i sprz¹ta œnieg. 
Tak długo, jak ta dŸwignia jest 
naciœniêta (opcja), dŸwignia 
sprzêgła napêdu œlimaka (1) 
pozostaje zablokowana i mo¿na 
j¹ puœcić. 

 W celu zmiany biegu zwolnić dŸwig-
niê sprzêgła dla napêdu jazdy (2) 
i potem zmienić bieg za pomoc¹ 
dŸwigni biegów (6).

Wskazówka
Zale¿nie od modelu, urz¹dzenie 
wyposa¿one jest w dŸwignie biegu 
wolnobie¿ne (3 i 4). Przez to mo¿e 
ono być łatwiej kierowane:
– na prawo: nacisn¹ć praw¹ 

dŸwigniê (4).
– na lewo: nacisn¹ć lew¹ 

dŸwigniê (3).

Praca na zboczach

Niebezpieczeñstwo skalecze-
nia przy wywróceniu urz¹dzenia
Pracować powoli i ostro¿nie; 
w szczególnoœci przy zmianie 
kierunku ruchu.
Prowadzić urz¹dzenie w górê lub 
dół, nigdy w poprzek do zbocza.
Zwracać uwagê na przeszkody, 
nie pracować w pobli¿u urwisk.
Nie u¿ywać urz¹dzenia na zboczach 
o nachyleniu wiêkszym ni¿ 20%.

Wskazówki dla sprz¹tania 
œniegu
 Œnieg sprz¹tać zaraz po opadach; 

póŸniej zmra¿a siê dolna warstwa 
i utrudnia pracê.

 Je¿eli to mo¿liwe, sprz¹tać œnieg 
w kierunku wiatru.

 Sprz¹tać œnieg tak, ¿eby posprz¹-
tane œlady nakładały siê.

Usuniêcie zatkania œlimaka 
lub otworu wyrzutowego

Niebezpieczeñstwo 
skaleczenia
Przed wszystkimi pracami przy 
urz¹dzeniu
– Zatrzymać silnik.
– Zaczekać, a¿ wszystkie ruchome 

czêœci całkowicie siê zatrzymaj¹; 
silnik musi być całkowicie 
ochłodzony.

– Wyj¹ć kluczyk zapłonu i œci¹gn¹ć 
nasadkê z œwiecy zapłonowej.

 Usun¹ć zatkania specjalnym 
narzêdziem do tego przeznaczonym 
(rysunek 10 – dla niektórych typów 
urz¹dzenia nale¿y do zakresu 
dostawy) lub łopatk¹.

Podgrzewane uchwyty 
(opcja – zale¿nie od modelu)
Rysunek 9
Przeł¹cznik (8) na pulpicie 
obsługi:
–  /ON = wł¹czone,
–  /OFF = wył¹czone.
Po zakoñczeniu pracy nastawić 
przeł¹cznik na OFF.
Wskazówka:
Podgrzewane uchwyty nie zast¹pi¹ 
rêkawiczek.

Œwiatło (opcja – zale¿nie 
od wykonania) 
– Reflektor œwieci siê przy pracu-

j¹cym silniku.

Nó¿ boczny „Drift Cutters“ 
(opcja – zale¿nie od 
wykonania). 
Rysunek 12
– Ułatwia pracê przy bardzo trudnych 

warunkach œniegowych.

!
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Łañcuchy œniegowe (opcja)
Przy ekstremalnych warunkach 
pogodowych mo¿na kupić łañcuchy 
œniegowe w sklepach specjalitycz-
nych .

Transport

Jazda
W celu pokonania krótkich odcinków 
drogi.
 Uruchomić urz¹dzenie.
 Wybrać bieg do przodu lub do tyłu.
 Nacisn¹ć i przytrzymać dŸwigniê 

sprzêgła napêdu jazdy.
 Ostro¿nie jechać urz¹dzeniem.

Transport bez własnego 
napêdu

Niebezpieczeñstwo 
skaleczenia
Przed przyst¹pieniem do transportu
– Zatrzymać silnik.
– Zaczekać, a¿ wszystkie ruchome 

czêœci całkowicie siê zatrzymaj¹; 
silnik musi być całkowicie 
ochłodzony.

– Wyj¹ć kluczyk i œci¹gn¹ć nasadkê 
z œwiecy zapłonowej.

Uwaga
Uszkodzenia transportowe
– Zastosowane œrodki transportu 

(np. pojazd transportowy, rampa 
załadowcza i in.) musz¹ być u¿yte 
zgodnie z przeznaczeniem (patrz 
doł¹czone instrukcje obsługi). 

 Urz¹dzenie transportować tylko 
z pustym zbiornikiem paliwa.

 Urz¹dzenie transportować w pozycji 
poziomej na lub w pojeŸdzie.

 Zabezpieczyć urz¹dzenie przed 
samowoln¹ jazd¹ lub prze-
suniêciem siê.

Przegl¹d i konserwacja

Niebezpieczeñstwo 
skaleczenia
Przed wszystkimi pracami przy 
urz¹dzeniu
– Zatrzymać silnik.
– Zaczekać, a¿ wszystkie ruchome 

czêœci całkowicie siê zatrzymaj¹; 
silnik musi być całkowicie ochłod-
zony.

– Wyj¹ć kluczyk i œci¹gn¹ć nasadkê 
z œwiecy zapłonowej.

Wskazówka
Przestrzegać wskazówek dotycz¹-
cych przegl¹du i konserwacji 
podanych w instrukcji obsługi silnika.

Plan przegl¹dów 
i konserwacji
Jeden raz na sezon:
Urz¹dzenie sprawdzać i poddać 
przegl¹dowi i konserwacji 
w warsztacie specjalistycznym.

Przed ka¿dym u¿yciem:
Sprawdzić stan oleju; w razie potrzeby 
uzupełnić.
Sprawdzić poł¹czenia œrubowe; 
w razie potrzeby dokrêcić.
Sprawdzić wyposa¿enie 
bezpieczeñstwa.
Dla urz¹dzeñ z rozrusznikiem 
elektrycznym: Sprawdzić przewód 
elektryczny i wtyczkê przy silniku.

!

!

Czynnoœć
Po zakoñ-
czeniu pracy

25 h 50 h 100 h Po sezonie W razie 
potrzeby

Wyczyœcić otwór wyrzutowy, œlimak i obudowê 
œlimaka 



Wymienić olej 3)1) QF

Posmarować czêœci ruchome i obracaj¹ce siê  

Wyczyœcić œwiece zapłonowe 1) 

Zlecić wymianê œwiec zapłonowych 2) 

Sprawdzić ciœnienie w oponach; w razie potrzeby 
podwy¿szyć

 

Wyczyœcić system chłodzenia powietrzem i układ 
wydechowy 1)

 

Smarować wał napêdowy 2) 

Sprawdzić nastawienie sprzêgła; w razie potrzeby 
wyregulować



Zlecić sprawdzenie i regulacjê gaŸnika 2) 

Sprawdzić płytê zgarniaj¹c¹; wymienić zu¿yt¹ płytê 
zgarniaj¹c¹



Sprawdzić płozy; zu¿yte płozy wymienić parami 
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Prace zwi¹zane z przegl¹dem 
i konserwacj¹

Uwaga
Mo¿liwe uszkodzenia urz¹dzenia
Do wymiany czêœci w urz¹dzeniu 
u¿ywać tylko oryginalnych czêœci 
zamiennych.

Uwaga
Zagro¿enie œrodowiska olejem 
silnikowym
Stary, zu¿yty olej pozostały po 
wymianie oleju nale¿y oddać 
w punkcie zbioru oleju lub 
w zakładzie oczyszczania miasta.

Czyszczenie urz¹dzenia

Uwaga
Do czyszczenia nie wolno 
stosować urz¹dzeñ 
wysokociœnieniowych
 Urz¹dzenie postawić na utwardzo-

nym, płaskim i poziomym terenie.
 Usun¹ć brud.
 Wyczyœcić urz¹dzenie pod bie¿¹c¹ 

wod¹ przez otwór wyrzutowy 
i zostawić do wyschniêcia.

 Wyczyœcić silnik œcierk¹ i szczotk¹.

Smarowanie
Posmarować lekkim olejem wszystkie 
czêœci obracaj¹ce siê i ruchome.

Nastawić ciœnienie w oponach

Uwaga
Niebezpieczeñstwo wybuchu!
Nie wolno przekraczać maksymal-
nego dopuszczalnego ciœnienienia 
opon 1,4 bar/20 PSI.
Zalecane ciœnienie opon: 1,0 bar.

Sprawdzić i nastawić sprzêgło 
napêdu œlimaka
Rysunek 2A
 Zwolnić dŸwigniê sprzêgła sprzêgła 

(1). Linka sprzêgła (2) musi być bez 
luzu, nie mo¿e być jednak mocno 
naci¹gniêta. 
W innym wypadku zmienić nasta-
wienie (patrz „Zmiana nastawienia 
naci¹gu sprzêgła“).

 DŸwignia sprzêgła sprzêgła (1) musi 
siê dać całkowicie wcisn¹ć. 
W przeciwnym wypadku linka 
sprzêgła jest za bardzo napiêta i musi 
zostać poluŸniona (patrz „Zmiana 
nastawienia naci¹gu sprzêgła“).

Dodatkowe sprawdzenie: (patrz 
rozdział „Praca urz¹dzeniem/ 
przebieg obsługi“).
 Wł¹czyć napêd œlimaka na 

10 sekund przy pracuj¹cam 
silniku („ “).

 Zwolnić dŸwigniê sprzêgła, œlimak 
nie powinien siê obracać.

Sprawdzanie i nastawianie 
sprzêgła napêdu jazdy
Rysunek 1
 (Urz¹dzenia z napêdem g¹sie-

nicowym) Nastawić dŸwigniê 
nastawcz¹ (rysunek 4, poz. 1) 
na pozycjê IV (Transport).

 Ustawić dŸwigniê biegów (6) 
na najszybszy bieg do przodu 
(najwiêksza liczba).

 Przesun¹ć urz¹dzenie do przodu przy 
puszczonej dŸwigni sprzêgła (2).

 Podczas przesuwania nastawić 
dŸwigniê biegów (6) na najszybszy 
bieg wsteczny „R /R2“, a na 
zakoñczenie na najszybszy bieg 
jazdy do przodu.

 Je¿eli wyczuwalny jest opór przy 
przesuwaniu lub zmianie biegów, 
wtedy nale¿y poluŸnić linkê sprzêgła 
(patrz „Zmiana nastawienia 
naci¹gu sprzêgła“).

 Przy przesuwaniu urz¹dzenia nacis-
n¹ć dŸwigniê sprzêgła (2). 
Koła/g¹sienice musz¹ być zabloko-
wane. W przeciwnym przypadku 
trochê naci¹gn¹ć linkê sprzêgła 
(patrz „Zmiana nastawienia naci¹gu 
sprzêgła“).

 Je¿eli nastawienie nie jest jeszcze 
odpowiednie, powtórzyć proces 
jeszcze raz. 

Zmiana nastawienia naci¹gu 
sprzêgła
Rysunek 2B
 Dla linek sprzêgła z płyt¹ nastawcz¹ 

napêdu jazdy (3), wzglêdnie 
napêdu œlimaka (4):

– Naci¹ganie: poluzować œrubê (A) 
odpowiedniej płyty nastawczej; 
przesun¹ć płytê nastawcz¹ w dół 
i ponownie dokrêcić œrubê (A).

– Luzowanie: poluzować œrubê (A) 
odpowiedniej płyty nastawczej; 
przesun¹ć płytê nastawcz¹ w górê 
i ponownie dokrêcić œrubê (A).

Nastawianie dŸwigni biegów

Urz¹dzenia z dŸwigniami 
przeł¹czaj¹cymi (1)
Rysunek 9
 Usun¹ć sprê¿ynowy zacisk ustala-

j¹cy (4) i podkładkê (5); wyci¹gn¹ć 
nakrêtkê z trzpieniem (6) z otworu (7).

 Ramiê (2) przycisn¹ć do dołu; 
ustawić dŸwigniê biegów (3) 
na bieg „6“.

Sprawdzić g¹sienicê; w razie potrzeby 
wyregulować. Wymienić uszkodzon¹ g¹sienicê.2)



Wymienić zawór zbiornika paliwa 

Zlecić wymianê tłumika 2) 

1) Patrz „Instrukcja obsługi silnika“
2) prace te zlecić do wykonania tylko w warsztacie specjalistycznym
3) pierwsza wymiana oleju po 5 h
4) wymiana oleju co 25 h przy pracy z du¿ym obci¹¿eniem

Czynnoœć
Po zakoñ-
czeniu pracy

25 h 50 h 100 h Po sezonie W razie 
potrzeby
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 Przekrêcić nakrêtkê z trzpieniem (6) 
tak ¿eby trzpieñ wszedł w ten sam 
otwór (7).

 Zabezpieczyć nakrêtkê z trzpieniem 
podkładk¹ i sprê¿ynowym zacis-
kiem ustalaj¹cym.

Wskazówka
Nastawienie to jest konieczne tylko 
wtedy, je¿eli nie da siê nastawić 
najszybszego biegu (do przodu 
albo do tyłu).

Nastawianie g¹sienicy 
(Urz¹dzenia z napêdem 
g¹sienicowym)

Wskazówka
Prace te zlecić do wykonania tylko 
w warsztacie specjalistycznym.
Rysunek 5
Taœma g¹cienicy (1) nastawiona jest 
prawidłowo, je¿eli daje siê ugi¹ć 
pod naciskiem dłoni o 11–12,5 mm 
(nacisk z sił¹ 4,5–6,5 kg).
W przypadku wystêpowania wiêk-
szego lub mniejszego ugiêcia, 
nale¿y odpowiednio wyregulować 
nastawienie:
 Urz¹dzenie postawić na stabilnym, 

bezpiecznym i poziomym podkładzie.
 Poluzować nakrêtki (3) po ka¿dej 

stronie g¹sienicy.
 Przekrêcać nakrêtkê (2) tak długo, 

a¿ g¹sienica bêdzie miała odpo-
wiedni naci¹g:

– dla napiêcia w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara,

– dla poluzowania w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek zegara.

 Nakrêtki (3) po ka¿dej stronie 
g¹sienicy ponownie dokrêcić.

Wskazówka

Obie taœmy g¹sienic nastawić 
równomiernie tak, aby tylna oœ (4) 
przebiegała równolegle do przedniej 
osi. Przy tym długoœć gwintu (x) 
obu œrub nastawczych powinna 
być równa.

Wymiana trzpieni œcinanych 
mocuj¹cych œlimak
Rysunek 7
Œlimaki (3) zamocowane s¹ na wale 
napêdowym (4) za pomoc¹ trzpieni 
œcinanych (1) i zawleczek zabezpie-
czaj¹cych (2). 
Trzpienie œcinane s¹ tak skonstruo-
wane, ¿e łami¹ siê (zostaj¹ œciête) 
w przypadku natrafienia œlimaka 
na twarde ciała obce; w ten sposób 
zapobiega siê uszkodzeniu urz¹-
dzenia. Elementy te musz¹ być 
wymienione tylko na oryginalne 
czeœci zamienne. 
Zapasowe trzpienie i zawleczki 
zabezpieczaj¹ce nale¿¹ do zakresu 
dostawy jako opcja.
 Usun¹ć œciête trzpienie i zawleczki; 

wyczyœcić i posmarować punkty 
mocowania.

 Zastosować nowe trzpienie œcinane, 
jak równie¿ nowe zawleczki 
zabezpieczaj¹ce.

Wskazówka
Zale¿nie od wykonania, zapasowe 
trzpienie i zawleczki zabezpieczaj¹ce 
mog¹ być zamocowane na pulpicie 
obsługi (rysunek 11).

Wymiana płyty zgarniaj¹cej

Wskazówka

Zale¿nie od modelu nale¿y 
najpierw usun¹ć płozy œlizgowe 
(patrz „Wymiana płóz“).
Rysunek 6
 Odkrêcić i zdj¹ć œruby (5), zdj¹ć 

podkładki (6, zale¿nie od modelu) 
i nakrêtki (7).

 Wymienić płytê zgarniaj¹c¹ (8).
 Now¹ płytê zgarniaj¹c¹ zamocować 

do korpusu za pomoc¹ œrub, 
podkładek (zale¿nie od modelu) 
i nakrêtek.

Wymiana płóz
Rysunek 6
 Odkrêcić i zdj¹ć œruby (4), zdj¹ć 

podkładki (3, zale¿nie od modelu) i 
nakrêtki (2).

 Wymienić płozy (1) po dwóch 
stronach obudowy.

 Nastawić nowe płozy (patrz 
„Nastawianie płóz“).

Regulacja wstêpna nastawiania 
kanału wyrzutowego (opcja)
Rysunek 13
Je¿eli nastawianie kanału wyrzuto-
wego jest zbyt łatwe, wzglêdnie zbyt 
trudne, wtedy mo¿na je uregulować 
za pomoc¹ nakrêtki nastawczej.
Nastawianie kanału wyrzutowego 
jest zbyt łatwe:
 Nakrêtkê przekrêcać małymi 

skokami w prawo.
Nastawianie kanału wyrzutowego 
jest zbyt trudne:
 Nakrêtkê przekrêcać małymi 

skokami w lewo.

Wskazówka
 Przy prawidłowym nastawieniu 

kanał wyrzutowy nie powinien 
siê samoczynnie przestawiać 
podczas pracy urz¹dzenia.

Unieruchamianie

Niebezpieczeñstwo wybuchu 
przez zapalenie oparów paliwa
Przed unieruchomieniem urz¹-
dzenia wypró¿nić zbiornik paliwa 
na wolnym powietrzu do odpowied-
niego zbiornika (patrz „Instrukcja 
obsługi silnika“).
Je¿eli urz¹dzenie nie bêdzie u¿ywane 
dłu¿ej ni¿ jeden miesi¹c, np. po 
sezonie:
 Przygotować silnik (patrz „Instruk-

cja obsługi silnika“).
 Wyczyœcić urz¹dzenie.
 Przetrzeć wszystkie czêœci 

metalowe naoliwion¹ œcierk¹ lub 
natryskać olejem w celu ochrony 
przed korozj¹.

 Odstawić urz¹dzenie w czystym 
i suchym pomieszczeniu.

!
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Gwarancja
W ka¿dym kraju obowi¹zuj¹ warunki 
gwarancji, która została wydana 
przez nasz¹ firmê, wzglêdnie przez 
importera.
Usterki urzadzenia zostan¹ usuniête 
w ramach gwarancji bezpłatnie, je¿eli 
przyczyn¹ jest wada materiałowa lub 
bł¹d produkcyjny. 
W przypadku roszczenia gwarancyj-
nego proszê zwrócić siê do sprze-
dawcy lub najbli¿szego oddziału 
naszej firmy.

Informacje dotycz¹ce 
silnika
Producent silnika odpowiada za 
wszystkie problemy zwi¹zane z silni-
kiem w odniesieniu do mocy i wydaj-
noœci, pomiaru mocy i wydajnoœci, 
danych technicznych, warunków 
gwarancji i serwisu. 
Dokładniejsze informacje podane 
s¹ w oddzielnej instrukcji obsługi 
wydanej przez producenta silnika, 
która nale¿y do zakresu dostawy.

Pomoc przy usterkach

Niebezpieczeñstwo 
skaleczenia przez niezamierzone 
uruchomienie
Przed wszystkimi pracami przy 
urz¹dzeniu
– Zatrzymać silnik.
– Zaczekać, a¿ wszystkie ruchome 

czêœci całkowicie siê zatrzymaj¹; 
silnik musi być całkowicie ochło-
dzony.

– Wyj¹ć kluczyk i œci¹gn¹ć nasadkê 
z œwiecy zapłonowej.

Uwaga
Czêsto zdarza siê, ¿e usterki wystê-
puj¹ce podczas pracy urz¹dzenia 
spowodowane s¹ błah¹ przyczyn¹, 
któr¹ mo¿na samemu usun¹ć. 
W w¹tpliwym wypadku i przy 
jednoznacznej wskazówce udać 
siê do warsztatu specjalistycznego. 
Wszystkie naprawy urz¹dzenia 
zlecić wył¹cznie autoryzowanemu 
warsztatowi specjalistycznemu, 
który u¿ywa do naprawy tylko 
oryginalne czêœci zamienne.

!
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Silnik nie uruchamia siê. Pusty zbiornik paliwa. Napełnić zbiornik paliwa.

Przestarzałe paliwo. Zlać przestarzałe paliwo na wolnym 
powietrzu do odpowiedniego pojemnika 1). 
Napełnić zbiornik paliwa nowym paliwem.

Silnik jest zimny; dŸwignia ssania (choke) 
nie jest nastawiona na „ /ON/CHOKE“.

Nastawić dŸwigniê ssania (choke) 
na „ /ON/CHOKE“.

DŸwignia gazu nie jest nastawiona 
na „ /FAST“. 

Nastawić dŸwigniê gazu na „ /FAST“.

Wył¹cznik silnika (dla urz¹dzeñ bez dŸwigni 
gazu) nie jest nastawiony na „ON“.

Nastawić wył¹cznik silnika na „ON“.

Nasadka œwiecy zapłonowej nie jest 
nało¿ona na œwiecê.

Nało¿yć nasadkê œwiecy zapłonowej 
na œwiecê.

Œwieca zapłonowa jest zanieczyszczona 
lub uszkodzona.

Wyczyœcić œwiecê zapłonow¹ 1). 
Zlecić wymianê uszkodzonej œwiecy 
zapłonowej 2).

Zalany gaŸnik. Nastawić dŸwigniê ssania (choke) na „RUN/
OFF/ “ i wystartować.

Starter nie jest wł¹czony. Wł¹czyć starter.
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Silnik pracuje 
nieregularnie.

DŸwignia ssania (choke) nastawiona 
w pozycji „ /ON/CHOKE“.

Nastawić dŸwigniê ssania (choke) 
na „RUN/OFF/ “.

Nasadka œwiecy zapłonowej za luŸno 
nało¿ona.

Mocniej nało¿yć nasadkê œwiecy 
zapłonowej.

Przestarzałe paliwo. Woda lub zanieczysz-
czenia w układzie paliwa.

Zlać przestarzałe paliwo na wolnym 
powietrzu do odpowiedniego pojemnika 1). 
Napełnić zbiornik paliwa nowym paliwem.

Zatkany otwór odpowietrzaj¹cy w pokrywie 
zbiornika paliwa.

Wyczyœcić pokrywê zbiornika paliwa i otwór 
odpowietrzaj¹cy.

Urz¹dzenie nie zbiera 
œniegu.

Trzpienie œcinane mocuj¹ce œlimak s¹ 
zerwane.

Wymienić trzpienie œcinane (patrz „Wymiana 
trzpieni œcinanych mocuj¹cych œlimak“).

Œlimak lub otwór wyrzutu jest zatkany. Zatrzymać silnik; œci¹gn¹ć nasadkê œwiecy 
zapłonowej. Usun¹ć przyczynê zatkania.

Nieprawidłowo wyregulowana linka sprzêgła 
napêdu œlimaka.

Wyregulować linkê sprzêgła (patrz 
„Nastawienie sprzêgła napêdu œlimaka“).

Pasek klinowy luŸny lub zerwany. Zlecić napiêcie pasków klinowych 2). 
Zlecić wymianê pasków klinowych 2).

Urz¹dzenie nie jedzie. Nieprawidłowo wyregulowana linka sprzêgła 
napêdu jazdy.

Wyregulować linkê sprzêgła (patrz 
„Nastawienie sprzêgła napêdu jazdy“).

Pasek klinowy luŸny lub zerwany. Zlecić napiêcie pasków klinowych 2). 
Zlecić wymianê pasków klinowych 2).

Guma koła ciernego zerwana. Zlecić wymianê gumy koła ciernego 2).

Nadzwyczajna wibracja. LuŸne czêœci lub uszkodzony œlimak. Natychmiast zatrzymać silnik i œci¹gn¹ć 
nasadkê œwiecy zapłonowej. 
Dokrêcić luŸne œruby i nakrêtki. 
Zlecić naprawê uszkodzonego œlimaka 2).

Trudnoœci w przeł¹cza-
niu biegów.

Nieprawidłowo wyregulowana linka sprzêgła 
napêdu jazdy.

Wyregulować linkê sprzêgła (patrz 
„Nastawienie sprzêgła napêdu jazdy“).

Nieprawidłowo nastawiona dŸwignia biegów. Nastawić dŸwigniê zmiany biegów (patrz 
„Nastawianie dŸwigni zmiany biegów“).

1) Patrz „Instrukcja obsługi silnika“.
2) Prace te zlecić do wykonania tylko w warsztacie specjalistycznym.

Usterka Mo¿liwa przyczyna Czynnoœć
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