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Ambalare 
 
Produsul este furnizat în ambalaje pentru a preveni deteriorarea acesteia în timpul 
transportului. Acest ambalaj este materie primă și, prin urmare, poate fi refolosit 
sau poate fi returnat în sistemul de materii prime. 
Atunci când utilizați produsul, trebuie respectate câteva măsuri de siguranță 
pentru a evita rănirea și deteriorarea. 
• Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și respectați-le. Este important să 
consultați aceste instrucțiuni pentru a vă familiariza cu produsul, utilizarea 
corespunzătoare și reglementările de siguranță. 
• Păstrați acest manual într-un loc sigur, astfel încât informațiile să fie disponibile 
în orice moment. 
• Dacă oferiți produsul oricărei alte persoane, dați-i și instrucțiunile de utilizare. 
Nu putem accepta nici o răspundere pentru daunele sau accidentele care apar din 
cauza nerespectării acestor instrucțiuni. 
 
 
1. Instructiuni generale  
Instrucțiunile generale de siguranță și explicațiile semnelor de informații de pe 
produs sunt prezentate în cartea tehnica prezentă. 



2. Aspecte si elemente furnizate  
1 Push bar  
2 Control lever for drive unit  
3 Control lever for plow unit  
4 Adjustment crank for snow ejection unit  
5 Selector lever  
6 Tank  
7 Air filter  
8 Snow ejection unit  
9 Plow unit  
10  Skids  
11  Wheels  
12  ON/OFF switch  
13  Throttle lever  
14  Choke lever  
15  Petrol cock  
16 Starter cable-reversing starter  
17 1x bolt M6x25  
18 1x nut M6  
19 1x split pin  
20 x washers for push bar assembly (8 mm diameter)  
21 2x bolts for push bar assembly M8x20  
22 2x holding plates for push bar  
23 2x bolts for push bar assembly M8x40  
24 3x plastic holders for fitting the ejection unit  
25 6x nuts M6  
26 6x bolts M6x20  
27 6x washers, diameter 6 mm  
28 1x washer for adjusting the ejection, diameter 10 mm  
29 2x spare safety nuts M8  
30 2x spare shearing bolts M8x40  
31 1x spark plug wrench  
32 1x bolt for spark plug wrench  
33 Oil filler funnel with hose  
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Folosire adecvata  

Produsul este proiectat pentru curățarea zăpezii de pe suprafețele compactate, 
cum ar fi căile, traversele și șantierele. Asigurați-vă că respectați restricțiile din 
instrucțiunile de siguranță. 

Rețineți că produsul nostru nu a fost conceput pentru a fi utilizat în aplicații 
comerciale sau industriale. Garanția noastră va fi anulată dacă acestea sunt 
utilizate în întreprinderi comerciale sau industriale sau în scopuri echivalente. 

4. Protecția mediului 
 
  • Aruncați materialul de întreținere murdar și materialele de operare la punctul 
de colectare corespunzător. 
  • Reciclare materiale de ambalaj, metal și plastic. 
 
 
 
5. Montajul (vezi figura 4-20) 

 • Asamblați bara de împingere (1) așa cum se arată în figurile 4 și 5. 

 • Montați cablurile ambreiajului așa cum se arată în figura 6-9. Mai întâi 
deșurubați dispozitivul de tensionare a cablurilor și introduceți cablul pentru 
unitatea de admisie prin orificiul din bara de împingere prevăzută, așa cum se 
arată în figura 7. Atașați cârligul de tensionare de cablurile ambreiajului la orificiile 
prevăzute pentru acesta pe pârghiile de comandă, În figura 8. După ce ați atasat 
cablurile ambreiajului, cablurile trebuie tensionate cu ajutorul dispozitivului de 
tensionare a cablurilor (figura 9) astfel încât unitatea de antrenare și unitatea de 
ungere primesc puterea de antrenare atunci când este cuplată. Când acestea nu 
sunt activate, unitatea de antrenare și unitatea de plug trebuie să fie în modul de 
ralanti. Mai multe informații despre acest lucru sunt furnizate la punctul 

9.4 (Reglarea cablurilor) 

 • Asamblați maneta selectorului de viteze (5) așa cum se arată în figurile 10 - 13. 
Mai întâi atașați maneta selectorului la bară de împingere utilizând placa de 
susținere prevăzută pentru aceasta. Apoi asigurați maneta selectorului cu ajutorul 
șurubului (fig.12 / pct. 17) și a piuliței (figura 12 / pct. 18). Strângerea șurubului de 
reglare (Fig. 13 / Poz. A) va face ca maneta selectorului să fie împinsă în sus în 
poziția blocată de către un arc. Desfaceți șurubul (fig.13 / elementul A) pentru a se 
potrivi cu maneta selectorului. 

• Montați unitatea de evacuare a zăpezii (8) așa cum se arată în figura 14-16. Pe 
măsură ce montați unitatea de ejectare a zăpezii, asigurați-vă că strângeți 



șuruburile până când se pot întoarce. 

 • Montați maneta de reglare pentru unitatea de ejectare a zăpezii, așa cum se 
arată în figurile 17-20.6.  

Înainte de a porni aparatul 
Important. Trebuie să puneti ulei (aprox. 
0,6 l) și combustibil înainte de a putea porni motorul. 
• Verificați nivelurile de combustibil și ulei și completați dacă este necesar . 
• Asigurați-vă că bujia este fixa. 
• Verificați zona imediat din jurul plugului de zăpadă 
 
  7. Operarea 
   
  Rețineți că reglementările legale privind reducerea zgomotului pot diferi de 
la un oraș la altul. 
  Plugul de zăpadă poate fi acționat fie cu tracțiune pe două roți (condiție de 
livrare), fie cu o singură roată, pentru a facilita controlul plugului. Procedați după 
cum urmează pentru a trece de la o transmisie pe două roți la o singură roată: 
    • Asigurați-vă că motorul este oprit. 
• Înlocuiți știftul de siguranță de pe roata stângă (figura 31). 
  • Introduceți acum știftul secționat în gaura exterioară a axului (fig.32) astfel 
încât roata să se poată roti liber pe axă. 
  • Pentru a reveni la versiunea de tracțiune pe două roți, urmați instrucțiunile de 
mai sus în ordine inversă. 
Important. Verificați dacă ghearele (Fig. 22 / Poz. 10) sunt reglate corect. 
Slăbiciunile trebuie ajustate astfel încât unitatea de plug să se afle chiar deasupra 
nivelului solului. 

 

7.1 Pornirea motorului 
 
  • Deschideți robinetul de benzină (Fig. 1a / Poz. 15) împingându-l spre dreapta . 
  • Deplasați maneta de accelerație (Fig.1a / Poz. 13) în poziția centrală . 
  • Setați comutatorul ON / OFF (fig.1 / item 12) în poziția "ON" 
  • Apăsați maneta (fig.1a / pct. 14) spre stânga 
  • Porniți motorul cu ajutorul starterului de mers înapoi (fig.1a / pct.16). Pentru a 
face acest lucru trageți mânerul aprox. 10 - 15 cm (până când simțiți o rezistență) 
și apoi porniți motorul cu o tragere ascuțită. Dacă motorul nu pornește, trageți 
mânerul din nou. Important. Nu eliberați cablul astfel încât să se încurce singur. 
  • Apăsați lent pârghia de accelerație (Fig.1a / Poz. 13) spre dreapta pentru a mări 
turația motorului. 
  • Împingeți maneta de șoc (Fig. 1a / Poz. 14) după aprox. 1 minut la temperaturi 



sub -5ºC sau după aprox. 30 de secunde la temperaturi de peste -5ºC. 
  • Dacă motorul este cald, atunci când porniți motorul, puteți lăsa pârghia de șoc 
(fig.1a / pct. 14) în poziția deschisă. 
 
7.2 Utilizarea plugului de zăpadă 
 
 • Împingeți maneta de accelerație (Fig. 1a / Poz. 13) spre dreapta (viteză maximă). 
 • Fixați direcția de evacuare necesară pentru unitatea de evacuare a zăpezii (Fig.1 
/ Poz. 8) folosind maneta de reglare (Fig.1 / Poz. 4). Rețineți: Asigurați-vă că nu 
există persoane sau animale în fața unității de plug sau în direcția selectată a 
unității de evacuare a zăpezii (atenție: intervalul de ejecție poate fi cuprins între 
10 și 15 metri). 
 • Setați viteza de lucru necesară folosind selectorul de viteze (viteza 1 viteză lentă 
până la viteza 5). Există două trepte de viteză (R1 încet, R2 rapid). Notă: Selectați o 
viteză lentă pentru zăpada umedă și o viteză mai mare pentru zăpadă ușoară. 
 • Apăsați maneta de comandă din stânga (Fig.1 / Poz. 3) în jos pentru a activa 
unitatea de plug, care va începe apoi să se rotească. 
Rețineți: Unitatea de ungere a plugului de zăpadă este fixată pe arborele de 
antrenare folosind șuruburi de forfecare (figura 21 / item 30). Acestea se vor rupe 
în cazul în care unitatea de plug va lovi orice obiecte grele și va proteja astfel 
plugul de zăpadă de suferințele majore. Nu înlocuiți șuruburile de forfecare cu 
șuruburi normale. Două șuruburi de rezervă cu piulițe sunt livrate în ambalaj. 
 • Împingeți în jos maneta de comandă din dreapta (Fig.1 / Poz. 2) pentru a fixa 
unitatea de antrenare, iar plugul de zăpadă va începe să se miște. 
 • Deplasați plugul de zăpadă peste zonele și căile pe care doriți să le îndepărtați 
de zăpadă. 
 Important ! 
 Dacă blocul de ejectare a zăpezii este blocat: Opriți motorul și așteptați până 
când unitatea de plug a ajuns la staționare. Curățați unitatea de evacuare a zăpezii 
folosind un obiect solid (de exemplu, un pol de lemn). 
 
7.3 Oprirea motorului 

  • Împingeți maneta de accelerație (Fig. 1a / Poz. 13) spre stânga (la relanti). 

  • Închideți robinetul de benzină (fig.1a / pct. 15). 

  • Setați comutatorul ON / OFF (fig.1 / item 12) în poziția "OFF". 

 

 

 

 



8. Date tehnice 

Tipul motorului 

Motor în patru cilindri cu un singur cilindru, de 196 cc 

Max. Puterea motorului de 4.8 kW / 6.5 CP 

Max. Viteză 3000 rpm 

Max. Viteza 4 km / h 

Combustibil : Benzină fără plumb regulată 

Capacitate rezervor : 3.6 l 

Uleiul de motor aprox. 0,6 l / 10W30 

Bujie F7TC 

Bec de electrod de bujie de 0,6 mm 

Lățime de lucru 56 cm 

Max. Strat de zăpadă 51 cm 

Intervalul de evacuare 10 - 15 m 

Nivelul presiunii acustice LPA 83 dB 

Nivelul de putere sonoră LWA 104 dB 

Vibrație ahv 4,62 m / s2 

Greutate 80 kg 

Max. Suprafață de acoperire 1400 m2 / h 

Acoperire maximă de 350 m3 / h9. 

 Intreținere 

  • Scoateți praful și murdăria în mod regulat de la produs. Curățarea se 
efectuează cel mai bine cu o perie fină sau o cârpă. 

  • Nu folosiți niciodată agenți caustici pentru a curăța părțile din plastic. 

Rețineți: opriți imediat aparatul și contactați un distribuitor autorizat: 

  • În cazul unor vibrații sau zgomote neobișnuite. 

  • Dacă motorul pare a fi supraîncărcat . 



9.1 Întreținerea filtrului de aer 
 
  • Curățați filtrul de aer înainte de fiecare utilizare și înlocuiți-l dacă este necesar. 
  • Desfaceți șurubul de pe capacul filtrului de aer (fig.24) și scoateți capacul 
(fig.25). 
  • Desfaceți șurubul de pe elementul de filtrare (fig.26) și scoateți-l (fig.27). 
  • Nu utilizați agenți de curățare abrazivi sau benzină pentru a curăța elementul. 
  • Curățați elementul prin atingerea acestuia pe o suprafață plană. 
  • Asamblați în ordine inversă. 
 
9.2 Intreținere bujie 
 
Verificați bujia după 10 ore de funcționare și, dacă este necesar, curățați-o cu o 
perie de sârmă de cupru. Apoi curatati bujia după fiecare 50 de ore de funcționare. 
  • Scoateți capacul de la bujii (fig.28) cu o răsucire. 
  • Scoateți bujia (figura 29) cu cheia de bujie furnizată. 
  • Asamblați în ordine inversă. 
 
  9.3 Schimbarea uleiului și verificarea nivelului uleiului (înainte de a folosi 
produsul) . 
  Schimbați uleiul de motor în fiecare an înainte de începerea iernii atunci 
când motorul este cald. 
   • Folosiți numai ulei de motor (10W30). 
    • Deschideți dopul de umplere a uleiului (Fig.30 / Poz. C). 
    • Deschideți dopul de evacuare a uleiului (fig.30 / B).  
  Utilizați portul de extindere pentru a aplica contrapresiunea. Scurgeți uleiul 
de motor cald într-un recipient. 
    • Închideți din nou fișa de scurgere a uleiului atunci când uleiul uzat a fost 
golit. 
    • Adăugați ulei de motor până la marcajul de sus al jojei de ulei 
(aproximativ 0,6 litri). Utilizați pâlnia și furtunul de umplere furnizate în acest 
scop. 
   
• Nu înșurubați joja de ulei pentru a verifica nivelul uleiului, pur și simplu 
introduceți-l până la fir.  
• Aruncați uleiul uzat în mod corespunzător. 
Oprirea automată a uleiului 
Decuplarea automată a uleiului răspunde dacă motorul are prea puțin ulei. În 
acest caz, nu va fi posibilă pornirea motorului sau se va deconecta automat după o 
perioadă scurtă de timp. Nu poate fi pornit din nou până când uleiul de motor nu a 
fost completat (a se vedea punctul 9.3). 
 



9.4 Reglarea cablurilor (figura 9) 

În setarea de deplasare și de aruncat, ar trebui să fie posibilă împingerea cablurilor 
ambreiajului până la bara de împingere fără ca acest lucru să necesite mult efort. 
Dacă cablurile sunt prea tensionate pentru aceasta, acestea trebuie să fie extinse. 
Pentru a face acest lucru, desfaceți piulița (Fig.9 / Poz. A) opusă cablului principal, 
extindeți conectorul șurubului și apoi strângeți din nou piulița. Dacă puterea 
unității de antrenare cade sau unitatea de plug nu se mai rotește, lungimea 
cablului trebuie redusă cu ajutorul șurubului (folosind aceeași procedură descrisă 
mai sus). 

 

10. Depozitare 

Umpleți rezervorul de combustibil înainte de a dezafecta unitatea 

pentru o perioadă lungă de timp. 

Curățați plugul de zăpadă și acoperiți toate piesele metalice cu 

O pelicula subțire de ulei pentru a preveni ruginirea acestora. 

Depozitați plugul de zăpadă într-o încăpere curată și uscată. 

 
11. Eliminarea deșeurilor 

Important ! 

Plugul de zăpadă și accesoriile sale sunt fabricate din 

diferite tipuri de materiale, cum ar fi metal, fluide și 

plastic. 

Luați orice componente defecte și fluide care sunt . 

Nu se mai utilizează la punctele speciale de eliminare a deșeurilor. 

 

 
 
 
 
 
 



12. Comandarea pieselor de schimb 

Vă rugăm să furnizați următoarele informații privind toate comenzile pentru piese 
de schimb: 

• Model / tip de unitate 

• Numărul de identificare al unității 

 • Numărul pieselor de schimb necesare 

  13. Ghid de depanare 

Avertizare: Opriți motorul și scoateți cablul de aprindere înainte de a efectua 
verificări sau reglaje. 

Avertisment: Dacă, după ce ați efectuat o reglare sau o reparație a motorului, 
lăsați-o să funcționeze timp de câteva minute, amintiți-vă că eșapamentul și alte 
componente se vor încălzi. Nu atingeți aceste părți, deoarece acestea vă pot arde. 

 
 
 
 



PROBLEME CARE POT APAREA 

Problema Cauza posibila Remdiere 

Motorul nu porneste. Motor innecat. Incercati sa porniti de cateva 
ori si accelerate socul fiind 
INCHIS Apa in combustibil. Scurgeti rezervorul si umpleti 
cu benzina curata. 

Altele. Verificati cu intstructiunile 
din manual procedura de 
pornire. Motorul porneste dar nu 

merge rotund. 
Problema de la bujii. Inlocuiti bujia. 

Ventilatia de la capacul 
de combustibil este 
infundata 

Curatati canalul de ventilatie. 

Burghiul nu se roteste. Resturi straine il 
blocheaza. 

Curatati. 

Pini rupti la sistemul de 
forfecare. 

Inlocuiti pini rupti. 

Cureaua de transmisie de 
la burghiu aluneca. 

Ajustati cureaua si cablul. 

Cureaua de la burghiu este 
rupta. 

Inlocuiti cureaua. 

Burghiul nu se opreste 

atunci cand maneta este 

eliberata. 

Cureaua de la burghiu nu 
este ajustata cum trebuie. 

Ajustati cureaua. 

Ghidajul burghiului nu este 
ajutat cum trebuie. 

Ajustati ghidajul. 

Turnul de evacuare al 
zapezii vireazadoar pe o 
parte. 

Presiunea in anvelope nu 
este buna. 

Ajustati presiunea. 

O singura roata se invarte. Verificati opritorul de la roti. 

Talpile inegal ajustate. Reglati lama de razuire si 
talpile. Lama de razuire este 

inegal ajustata. 
Reglati lama de razuire si 
talpile. 

 


