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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 
koostisosaks.
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 pinnasteedelt 

ning elu- ja puhkepiirkondade 
haljasaladelt,

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

Igasugune muu kasutamine 
loetakse 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 edasiand-
miseks, 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 
suletud 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 origi-
naalvaruosi ja originaaltarvikuid või 
tootja poolt heaks kiidetud varuosi. 
Vahetage kahjustunud väljalaske-
toru, paak või kütusepaagi 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.
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Trumliajami sidur (1)
Trumliajam lülitub välja, kui masina 
kasutaja laseb selle sidurihoova 
lahti. Hoobasaab vajutatud seisun-
dis fikseerida (valikuliselt), kui 
kasutaja vajutab käiguajami (2) 
sidurihoovale ja hoiab seda kinni. 
Kui hoob (2) vabastada, liiguvad 
mõlemad hoovad tagasi. 
Trumli ajam ja veosüsteem lülituvad 
korraga välja.

Veosüsteemi sidurihoob (2)
Masina veosüsteem seiskub, kui 
masina kasutaja laseb selle siduri-
hoova lahti.

Lumetoru kaitserest
Kaitserest takistab teil käe või jala 
lumetorusse pistmist.

Lumetoru
Joonis 8
Lumetoru (1) kaitseb ülesviskuvate 
esemetega vigastamise eest.

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

Tähelepanu! 
Enne kasutamist 
lugeda läbi kasutu-
sjuhend!

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.

Plahvatusoht! 
Maksimaalset rehvi 
rõhku 1,4 bar/20 PSI 
ei tohi kunagi ületada.

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.

Enne masina kasutamist

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

juhtimiselemente, ühendus-
muhve/kaableid ja kõiki 
kruviühendusi, need peavad 
olema terved ja korrektselt 
paigas. Vahetage kahjustatud 
osad enne masina kasutamist 
välja.

 (Tüübid 1 ja tüübid 3) 
Transportimise tagajärjel võib 
rehvides olla kõrgem rõhk. 
Kontrollige rehvirõhku ja regu-
leerige seda vastavalt vajadu-
sele. Rehvirõhk peaks soovita-
valt olema: 1 baar.

 Kontrollige tiguajami ja veosüs-
teemi sidurit (vaata „Hooldus”).

 Kontrollige lülitushooba (vaata 
„Hooldus”).

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 ühen-
dage süüteküünla juhe lahti.

!

!
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Reguleerige masinat 
vastavalt lumele 
ja maapinnale
Reguleerige tööasendit 
(Veoroomikuga masin)
Joonis 4
 Et reguleerida masinat kasu-

tustingimuste järgi, kasutage 
hooba (1):
– Positsioon I: Jääkoorikuga 

raske lumi. Trummel suru-
takse maadligi.

– Positsioon II: Normaalne 
lumele.

– Positsioon III: Ebatasaste teede 
või kivikillustiku ja kruusaga 
kaetud teede koristamiseks.

– Positsioon IV: Seadme trans-
portimiseks. Tigu on pinnasest 
kõrgemal.

Tõkiste reguleerimine
Joonis 6
Tõkiste (1) abil saab kauguse maast 
puhastusplaadini (8) reguleerida 
selliselt, et masin ei kraabi 
maapinda (ega kive) kunagi üles.
 (Veoroomikuga masinad) 

Seadke reguleerimishoob 
(joonis 4, pos. 1) asendisse II.

 Keerake mõlemal pool masinat 
olevad mutrid (2) lahti.

 Reguleerige tõkiseid vastavalt 
maapinna eripärale:

– ebaühtlase ja pehme maapinna 
korral madalamaks

– sileda maapinna korral 
kõrgemaks.

 Kinnitage piduriklotsid mutritega 
(2) selliselt, et need puudutavad 
ühtlaselt maapinda.

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 
hoidmiseks.
Mitte kasutada E85 spetsifikat-
siooniga kütust.
Järgige ka nõuandeid mootori 
kasutusjuhendis.
 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

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. 

Käitusaeg
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 mootori käivitamist laske 
sidurihoob (joonis 1, pos. 1 ja 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.

!

!
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Mootori käivitamine 
käivitustrossiga
 Seadke seiskamisklapp (10) 

(kui on) asendisse „ON/OPEN”.
 Kinnitage süüteküünlajuhe (8) 

süüteküünla külge.
 Gaasihoob (7), kui see on ole-

mas, lülitada „ /FAST” peale. 
Ilma gaasihoovata seadmetel 
lülitada mootori stopplüliti (11) 
„ON” peale.

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

 Pistke süütevõti (1) lukuauku 
ja lülitage sisse. 

 Vajutada üks kord kütusepumba 
nuppu (3), kui mootor on külm, 
vajutada 2 kuni 7 korda (vasta-
valt mootori tüübile – vt mootori 
juhiseid).

 Tõmmake käivitit (4) aeglaselt, 
kuni tunnete mõningast takis-
tust. Seejärel tõmmake järsult ja 
kiiresti. Ärge laske käivitusnööri 
lihtsalt lahti, vaid laske see 
aeglaselt tagasi.

 Kui mootor töötab, lülitada 
õhuklapp (2) 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 
kahjustusi masinale ja selle 
ümbrusele viibivatele kehadele.
Kontrollige, kas elektritoide
– vastab käiviti andmesildile 

kantud väärtustele (joonis 3, 
pos. 9), ehk pingele 220–230 V 
ja sagedusele 50 Hz,

– on kaitstud vastava kaitsmega 
(vähemalt 10 A).

 Seadke seiskamisklapp (10) 
(kui on) asendisse „ON/OPEN”.

 Kinnitage süüteküünlajuhe (8) 
süüteküünla külge.

 Gaasihoob (7), kui see on 
olemas, lülitada „ /FAST” 
peale. Ilma gaasihoovata 
seadmetel lülitada mootori 
stopplüliti (11) „ON” peale.

 Pistke süütevõti (1) lukuauku 
ja lülitage sisse.

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

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

 Vajutada üks kord kütusepumba 
nuppu (3), kui mootor on külm, 
vajutada 2 kuni 7 korda (vasta-
valt mootori tüübile – vt mootori 
juhiseid).

 Vajutage starterinuppu (6), kuni 
mootor käivitub (maksimaalselt 
5 sekundit). Oodake vähemalt 
30 sekundit, enne kui Te moo-
torit uuesti käivitada püüate.

 Kui mootor töötab, lülitada 
õhuklapp (2) astmeliselt „RUN/
OFF/ ” peale tagasi.

 Ühendage pikendusjuhe esmalt 
toitest ja siis käivitist lahti.

Mootori seiskamine
Joonis 3
 Masina kahjustamise ja niisku-

sest tingitud käivitusprobleemide 
vältimiseks laske mootoril enne 
seiskamist paar minutit vabakäi-
guga töötada (kuivamiseks).

 Gaasihoob (7), kui see on 
olemas, lülitada „ / ” 
peale. Ilma gaasihoovata sead-
metel lülitada mootori stopplüliti 
(11) „OFF” peale.

 Tõmmata süütevõti (1) välja.
 Seadke seiskamisklapp (10) 

asendisse „OFF/CLOSE”.

Käigu sisselülitamine
Tüüp 2 kuni tüüp 7
Joonis 1

Hoiatus
Enne käigu sisselülitamist 
ja vahetamist vabastage 
sidurihoovad (1 ja 2).
 Valige käik vastava hoova 

(6) abil:
– Edasi: „1” (aeglane) kuni „5”/„6” 

(kiire).
– Tagasi: „R/R1” (aeglane) 

ja „R /R2” (kiire).

Seadke sobivaks lumeko-
ristuse kaugus ja suund
Joonis 8

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

Lume paiskamise suund
 Seadke lumetoru (2) vajalikus 

suunas. Selleks pöörake 
käepidet (joonis 1, pos. 7).

Lume paiskamise kauguse 
reguleerimine
Klapi (1) nurga järsemaks muut-
misel paiskub lumi kõrgemale 
ja kaugemale.
 Klapi (1) kõrgemale või madala-

male seadmiseks vajutada hoob 
(joon 1, pos. 5) ette.

Lumekoristusmasinaga 
töötamine
Joonis 1
 Reguleerige lumetoru (vt pea-

tükki „Lume paiskamise suuna 
ja kauguse reguleerimine”).

 Käivitage mootor (vt „Mootori 
käivitamine”).

!

!
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 Sidurikangid (1 ja 2) peavad 
olema vabastatud. 
Lülitage käigukangiga (6) sisse 
käik (edasi liikumiseks).

 Vajutage trumliajami (1) siduri-
hooba ja hoidke seda all. 
Trummel ja lumekoristusturbiin 
käivituvad.

 Vajutage veosüsteemi siduri-
hooba (2) ja hoidke seda all. 
Masin hakkab liikuma ja lund 
koristama. 
Kuni hooba hoitakse vajutatuna 
(valikuliselt), on tiguajami (1) 
sidurihoob fikseeritud ja selle 
võib lahti lasta. 

 Kui soovite käiku vahetada, 
vabastage esmalt veosüsteemi 
sidestuse hoob (2) ja vahetage 
käiku vastava hoova (6) abil.

Nõuanne
Sõltuvalt mudelist on seade varus-
tatud vabajooksu hoobadega 
(3 ja 4). Nende kasutamine võimal-
dab masinat kergemini juhtida:
– paremale pööramiseks tõmmake 

paremat vabakäiguhooba (4).
– vasakule pööramiseks tõmmake 

vasakut vabakäiguhooba (3).

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% 
horisontaalist.

Soovitusi lume korista-
miseks
 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 ühen-
dage süüteküünla juhe lahti.

 Ummistus kõrvaldada puhastu-
sriista (joonis 10 – komplektis 
sõltuvalt mudelile) või kühvli abil.

Soojendusega käepide-
med (suvand vastavalt 
mudelile)
Joonis 9
Lüliti (8) armatuurlaual:
–  /ON = sisse lülitatud
–  /OFF = välja lülitatud
Kui töö on lõppenud, seada lüliti 
asendisse OFF.
Nõuanne:
Soojendusega käepidemed 
ei asenda kindaid.

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

Positsioneerijad külgedel 
„Drift Cutters” (valikuli-
selt sõltuvalt mudelist). 
Joonis 12
– Hõlbustavad tööd väga paksu 

lume korral.

Lumeketid (lisaseade)
Väga raskete ilmastikuolude jaoks 
saab spetsialiseeritud edasimüüjalt 
osta lumeketid ja neid masinaga 
kasutada.

Transportimine

Sõitmine
Manööverdamine ja väiksemate 
vahemaade läbimine.
 Käivitage mootor.
 Valige edasi- või tagasikäik.
 Vajutage veosüsteemi siduri-

hooba ja hoidke seda all.
 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 ühen-
dage süüteküünla juhe lahti.

Tähelepanu!
Transpordikahjustused
– Transpordiseadmeid (nt trans-

pordivahend, 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 hak-
kaks 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 ühen-
dage süüteküünla juhe lahti.

Nõuanne
Pidage kinni mootori juhistes antud 
hooldusõpetustest.

Hoolduskalender
Kord hooaja jooksul:
Laske masinat kontrollida ja hool-
dada spetsiaalses töökojas.

!

! !

!
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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 ühenduspisti-
kut mootori juures.

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.

Määrimine
Määrige kõiki liikuvaid ja pöörlevaid 
osi kergelt õliga.

Rehvirõhu reguleerimine

Tähelepanu
Plahvatusoht!
Maksimaalset rehvi rõhku 1,4 bar/
20 PSI ei tohi kunagi ületada.
Rehvirõhk peaks soovitavalt olema: 
1,0 baar.

Hooldustööd
Pärast 
kasutamist

25 
töötundi

50 
töötundi

100 
töötundi

Hooaja 
lõpul

Vasta-
valt vaja-
dusele

Puhastage lumetoru, trummel ja trumli korpus 

Vahetage õli 3)1) QF

Määrige pöörlevaid ja liikuvaid osi  

Puhastage süüteküünlad 1) 

Laske süüteküünlad välja vahetada 2) 

Kontrollige rehvirõhku, vajaduse korral lisage 
rõhku

 

Puhastage õhu jahutussüsteem ja summuti 1)  

Ajamivõlli määrimine 2) 

Kontrollige, kas sidur on reguleeritud, vajadusel 
reguleerige seda



Laske karburaatorit kontrollida 2) 

Kontrollige puhastusplaati, vahetage kulunud 
puhastusplaat välja



Kontrollige tõkiseid, vahetage tõkised paaris 

Kontrollige roomikut, reguleerige seda, kui vaja. 
Vahetage kahjustatud roomikulindid välja.2)



Kütusepaagi korgi vahetamine 

Laske vahetada summuti 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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Tiguajami siduri kontrolli-
mine ja seadistamine
Joonis 2A
 Vabastada sidurihoob (1). 

Siduritrossi (2) ei või jääda lõtku, 
kuid see ei või olla ka päris 
pingul. Vajadusel muutke trossi 
pinget (vt „Siduritrossi 
reguleerimine”).

 Sidurihoob (1) peab laskma 
end täielikult alla vajutada. 
Kui seda ei saa teha, siis on 
sidur liialt tugevasti kinni 
surutud ja seda tuleb lõdvemaks 
reguleerida (vt „Siduritrossi 
reguleerimine”).

Lisakontroll: (vaata „Masinaga 
töötamine/tööjärjestus”).
 Kui mootor käib („ ”), lülitage 

tiguajam 10 sekundiks sisse.
 Laske sidurihoob lahti, freestigu 

ei tohi enam pöörelda.

Käiguajami siduri kontrolli-
mine ja seadistamine
Joonis 1 
 (Roomikuga masinad) Seadke 

reguleerimishoob (joonis 4, 
osa 1) asendisse IV (Transport).

 Seadke käigukang (6) kiireimale 
edasikäigule (ülemine tähis).

 Laske sidurihoob (2) lahti ja lükake 
masinat edasi.

 Lülitada lükkamise ajal lülitus-
hoob (6) kõige kiirema tagurpi-
dikäigu „R /R2” ja seejärel 
kõige kiirema edaspidikäigu 
peale.

 Kui tunnete masina lükkamisel 
või käigu vahetamisel mõnin-
gast takistust, tuleb siduritrossi 
lõdvemaks lasta (vt „Siduri-
kaabli reguleerimine„).

 Masina lükkamise ajal vajutage 
sidurihooba (2). 
Rattad või roomikud peavad 
blokeeruma. Kui seda ei juhtu, 
pingutage veidi siduritrossi 
(vt „Sidurikaabli reguleerimine”).

 Kui seadistus ei ole veel 
optimaalne, korrata toimingut. 

Sidurikaabli reguleerimine
Joonis 2B
 Reguleerimisplaadiga siduri-

trossid veoajamile (3) või 
tiguajamile (4):

– Pingutamine: keerake lahti 
mutter (A) vastavalt reguleeri-

misplaadile, lükake reguleerimis-
plaat alla ja keerake kruvi (A) 
uuesti kinni.

– Lõdvendamine: keerake lahti 
mutter (A) vastavalt reguleerimis-
plaadile, lükake reguleerimisplaat 
üles ja keerake kruvi (A) uuesti 
kinni.

Reguleerige käigukangi 
Käivitushoovaga seadmed (1)
Joonis 9
 Eemaldage vedruklamber (4) 

ja seib (5), eemaldage august 
(7) spindli mutter (6).

 Suruge käiguvahetushooba (2) 
tahapoole, seadke käigukang (3) 
käigule „6”.

 Keerake spindli mutrit (6) selli-
selt, et sõrme saaks panna 
samasse auku (7).

 Kinnitage spindli mutter seibi 
ja vedruklambriga.

Nõuanne
Seda seadistust tuleb teha ainult 
siis, kui kõige kiiremat käiku 
(kas edaspidi või tagurpidi ei saa 
sisse panna).

Roomiku reguleerimine 
(Veoroomikuga masin)

Nõuanne
Laske tööd teostada vaid 
spetsiaalses töökojas.
Joonis 5
Roomiklint (1) on seadistatud 
õigesti, kui seda saab käega 
11–12,5 mm (4,5–6,5 kg survega) 
alla suruda.
Kui roomikut saab all vajutada liiga 
väikse jõuga või peab seda tegema 
suure jõuga, tuleb seda 
reguleerida:
 Asetada seade tugevale 

ja horisontaalsele pinnale.
 Keerata mutter (3) mõlemal 

roomiku poolel lahti.
 Keerake mutrit (2), kuni roomik 

on õigesti pingutatud:
– pingutamiseks keerake mutrit 

päripäeva,
– pinge vähendamiseks keerake 

mutrit vastupäeva.
 Keerata mutter (3) mõlemal 

roomiku poolel kinni.

Nõuanne
Seadistada mõlemad roomiklindid 
ühtlaselt, nii et tagumine telg (4) 
jääb esimese teljega paralleelselt. 
Mõlema reguleerimiskruvi keerme 
pikkused (x) peavad olema 
ühesugused.

Kaitsepoltide vahetamine
Joonis 7
Teod (3) kinnitatakse ajamivõllile (4) 
lõiketihvtide (1) ja lõhiste (2) abil. 
Poldid on konstrueeritud nii, et need 
murduvad, kui tigu puutub vastu 
kompaktseid võõrkehasid, et vältida 
seadme kahjustumist. 
Neid osasid tohib välja vahetada 
ainult originaalvaruosade vastu. 
Tagavara tihvtid ja lõhised on vali-
kuliselt tarnekomplektis.
 Purunenud tihvt ja lõhis tuleb 

välja võtta, kinnituskoht puha-
stada ja määrida.

 Kinnitada uus lõiketihvt ja lõhis.

Nõuanne
Sõltuvalt mudelist võivad tagavara 
lõiketihvtid ja lõhised olla kinnitatud 
armatuurlaua külge (joon 11).

Puhastusplaadi vahetamine

Nõuanne
Sõltuvalt mudelist tuleb jalased 
eelnevalt eemaldada (vt „Tõkiste 
vahetamine”).
Joonis 6
 Eemaldada kruvid (5), seibid (6, 

vastavalt mudelile) ja mutrid (7).
 Vahetage puhastusplaat (8) välja.
 Keerata uus plaat kruvide, 

seibide (vastavalt mudelile) ja 
mutrite abil korpuse külge kinni.

Tõkiste vahetamine
Joonis 6
 Eemaldada kruvid (4), seibid (3, 

vastavalt mudelile) ja mutrid (2).
 Vahetage tõkised (1) mõlemal 

pool korpust.
 Reguleerige uued tõkiseid 

(vt „Tõkiste reguleerimine”).
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Kanali regulaatori eelpinge 
seadistamine (valikuliselt)
Joonis 13
Kui kanali regulaator liigub liiga 
kergelt või raskelt, saab seda 
reguleerimismutri abil seadistada.
Kanali regulaator liigub liiga kergelt:
 keerata mutrit järk-järgult 

paremale.
Kanali regulaator liigub raskelt:
 keerata mutrit järk-järgult 

vasakule.

Nõuanne
Õige seadistuse puhul ei tohiks 
väljaviskekanali seadistus tööta-
mise ajal iseseisvalt paigast ära 
nihkuda.

Masina ettevalmista-
mine suveperioodiks

Kütuseaurude plah-
vatuse 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 
küsimusi, 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 ühen-
dage süüteküünla juhe lahti.

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

!

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”.

Gaasihoob ei ole asendis „ /FAST” Seadke gaasihoob asendisse „ /FAST”.

Mootori stopplüliti (ilma gaasihoovata 
seadmed) ei ole lülitatud „ON” peale.

Lülitada mootori stopplüliti „ON” peale.

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.
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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 
toitesüsteemis.

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. Kaitsepolt on murdunud. Asendage kaitsepolt (vaata „Kaitsepoltide 

vahetamine”).
Trummel või lumetoru on ummistatud. Seisake mootor, ühendage süüteküünla 

juhe lahti Eemaldage ummistus.
Trumliajami siduritross on 
reguleerimata.

Reguleerige siduritrossi (vt „Trumliajami 
siduritrossi reguleerimine”).

Kiilrihm on pingutamata või kulunud. Laske kiilrihma pingutada 2). 
Laske kiilrihm välja vahetada 2).

Masin ei liigu edasi. Veosüsteemi siduriseadeldis ei ole 
õigesti paigaldatud.

Reguleerige siduritrossi (vt „Veosüsteemi 
siduritrossi reguleerimine”).

Kiilrihm on pingutamata või kulunud. Laske kiilrihma pingutada 2). 
Laske kiilrihm välja vahetada 2).

Friktsioonketta kumm on kulunud. Laske friktsioonketta kumm välja 
vahetada 2).

Ülemäärane 
vibratsioon.

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

Käike saab vaid 
raskustega vahetada.

Veosüsteemi siduritross on 
reguleerimata.

Reguleerige siduritrossi (vt „Veosüsteemi 
siduritrossi reguleerimine”).

Käigukang ei ole korralikult 
reguleeritud.

Seadistada lülitushoob (vt „Lülitushoova 
seadistamine”).

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

Rike Võimalik põhjus Kõrvaldamine
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