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1. GENERAL

Acest simbol indica sa aveti FOARTE MARE GRIJA. Daca nu sunt urmate
instructiunile cu mare atentie pot rezulta raniri fizice extreme de grave si/sau avarii de proprietate.

1. SIMBOLURI
Urmatoarele simboluri apar inscriptionate pe produs. Sunt aplicate pe acesta tocmai pentru a aminti
de atentia si grija care va este ceruta sa o aveti cand utilizati acest produs. Acesta este simbolul:

Atentie.

Cititi si intelegeti manualul utilizatorului inainte sa folositi acest produs.

Deconectati sarma de contact de la bujii, si consultati literatura de specialitate inainte sa
incepeti operatiunile de reparative sau mentenanta.

Pericol – palete rotative. Pericol – melc rotativ.

Nu atingeti jgheabul de descarcare.

Tineti mainile si picioarele la distant de partile
care sunt rotative

Exista riscul de ardere

Pastrati limita de apropiere a trecatorilor la o distant considerabila fata de masina. Niciodata

nu indepartati jgheabul de descarcare in directia trecatorilor

Folositi casti de protectie
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2.1 INDICATII GENERALE
2. INSTRUCTIUNI DE FOLOSINTA IN SIGURANTA

• Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile Invatati toate comenzile si utilizati-le corect.
• Nu permiteti niciodata copiilor sau orice alta persoana care nu este familiar cu aceste instructiuni de
folosinta a aceste freze de zapada.
Reglementari locale pot impune restrictii cu privire la varsta pe care trebuie sa o aibe cel care
manevreaza acest utilaj.
• Niciodata nu folositi utilajul daca sunt personae, copii sau animale prin preajma.
• Nu uitati niciodata ca cel care manevreaza acest utilaj este direct responsabil pentru eventualele
accidente care se pot produce si care pot distruge proprietati.
• Sa aveti grija sa nu alunecati in special atunci cand manevrati cu spatele aceasta freza de zapada.
• Niciodata sa nu utilizati freza de zapada atunci cand sunteti sub influenta alcoolului sau a
medicamentelor sau daca sunteti obosit sau bolnav.
2.2 PREGATIREA DE LUCRU.
• Verificati zona daca este libera si inlaturati diversele obiecte pierdute sau straine care pot afecta modul
de lucru.
• Decuplati toate pozitiile de control inainte sa incepeti sa porniti motorul.
• Niciodata sa nu utilizati freza de zapada daca inca mai este acoperita de ceva. Purtati incaltaminte care
imbunatateste aderenta pe suprafetele alunecoase.
• Atentie – Combustibilul este extreme de inflamabil
a. Intotdeauna depozitati combustibilul in recipient care sunt special concepute pentru asa ceva.
b. Cand umpleti rezervorul va indicam sa folositi spatii deschise, niciodata sa nu fumati
cand umpleti sau cand completati rezervorul cu combustibil.
c. Alimentati cu combustibil inainte sa porniti motorul. Niciodata sa nu desurubati busonul de la rezervor sau sa
alimentati cu combustibil atunci cand motorul este pornit sau cand este abia oprit si este incins.
d. Insurubati capacul de la rezervor bine si strangeti pe langa daca a curs combustibil.
• Reglati inaltimea melcului si avet igrija ca acesta sa fie mai sus de zonele de sol, pietris sau asphalt.
• Niciodata, sub nici o forma, sa nu faceti reglaje cand motorul este in functiune (acest lucuru este
posibil numai daca este specificat in aceste instructiuni).
• Permiteti frezei de zapada sa isi regleze temperature din exterior inainte sa o utilizati.
• Folositi intotdeauna ochelari de protective sau un gen de vizor pe tot timpul
utilizarii, mentenantei sau a service-ului.

Atentie! Acest produs genereaza camp electromagnetic pe tot timpul functionarii. Acest camp va poate
afecta in anumite circumstante daca aveti montate implanturi medicale care sunt ori active ori passive.
Pentru sa reduce riscul de vatamari corporale grave sau chiar fatale, recomandam celor care totusi poarta
implaturi medicale sa consulte doctoral sau chiar producatorul acestor implanturi inainte sa utilizeze
aceasta masina. Valoarea totala a vibratiilor au fost masurate in concordant cu testele standard si pot fi
folosite pentru a comparade la utilizarea unei masini la oricare alta de acest fel.

Riscuri reziduale

Chiar daca utilizati masina dupa cum v-a fost prescris nu este posibil sa eliminate toti factorii cu
privire la riscurile reziduiale. Urmatoarele pericole pot aparea in legatura cu constructia si design-
ul uneltelor electrice:

1. Afectiuni ale plamanilor daca masca de praf nu este folosita indajuns.

2. Afectiuni ale auzului daca nu folositi protectie pentru urechi.
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2.3 MODUL DE OPERARE
• Tineti mainile si picioarele departe de partile rotative ale utilajului. Evitati intotdeauna deschiderea
descarcarii din jgheab.
• Nu folositi niciodata acest utilaj decat pentru a inlatura zapada.
• Sa aveti intotdeauna grija cand travesati cu aceasta frezaa pasaje de asfalt, pietris sau pavele. Fiti
intotdeauna alert la pericolele care se pot ivi sau chiar la traficul din zona.
• Niciodata sa nu descarcati jgheabul in public sau pe sosea ori drumuri din zona.
• Daca atingeti cu freza vreun obiect, opriti imediat motorul, trageti cablul care alimenteaza bujia, si
verificati utilajul pentru a observa posibilele avarii. Daca apar avarii, remediati-le imediat fara a utiliza
utilajul in prealabil.
• Daca apar vibratii anormale cand porniti motorul utilajului, opriti motorul imediat si verificati posibile cause. Vibratiile
intotdeauna arata un semn de ingrijorare, ceva nu este in regula la acest utilaj.
• Opriti imediat motorul si deconectati cablul de la bujie:
a. Daca utilajul de abate de la pozitia de drum.
b. Daca burghiul de aductie sau jgheab-ul de descarcare este blocat si trebuie curatat.

c. Inainte sa faceti reparatii sau ajustari.
• Sa aveti grija ca toate partile rotative si toate comenzile aparatului sunt oprite si respective
deconectate, inainte sa incepeti procedura de curatare, reparative sau inspectie.
• Inainte sa parasiti aparatul este nevoie sa deconectati toate comenzile, sa lasati masina pe pozitia
NEUTRAL, sa opriti motorul sis a cuplati pe pozitia OFF (oprire) a butonului de pornire
respective oprire.
• Sa nu porniti niciodata motorul in interiorul unei cladiri, cu exceptia locurilor special amenajate, de
tipul unui garaj, dar chiar si asa va trebui sa va asigurati ca acel loc se poate aerisi foarte bine. Gazele de
esapament sunt extreme de toxice.
• Niciodata sa nu manevrati masina peste panta.Mutand masina de sus in jos si de jos in varful pantei. Sa aveti mare
grija cand schimbati directia in panta. Evitati pantele abrupte.
• Nu utilizati masina daca nu exista o protejare suficienta sau daca nu aveti dispositive de siguranta in apropiere.
• Nu opriti sau deconectati dispozitivele de siguranta.
• Niciodata sa nu modificati setarile regulatorului de la motor si nu fortati motorul peste limite. Poate
exista o posibilitate de ranire a operatorului daca se utilizeaza motorul la capacitate maxima.
• Niciodata sa nu utilizati freza in apropiere de masini, panouri de sticla, pante, etc.. pana nu asigurati jgheabul de
colectare.
• Intotdeauna sa indepartati copii din zona pe care intentionati sa o curatati. Eventual chemati un
alt adult pentru a supraveghea copii.
• Niciodata sa nu suprasolicitati freza prin manevrearea ei la viteaza mare.
• Sa aveti grija cand manevrati freza cu spatele. Intotdeauna sa va asigurati uitandu-va in spate pe tot timpul manevrarii
utilajului, ocolind obstacolele care pot aparea eventual.
• Niciodata sa nu indreptati jgheabul de colectare catre privitori. Nu permiteti nimanui sa se afle
in calea utilajului.
• Decuplati burghiul de aductie in momentul in care nu utilizati utilajul. NU manevrati utilajul cu viteza
mare si mai ales pe suprafete alunecoase.
• Folositi doar accesorii care sunt indicate si aprobate de producator.
• Nu manevrati utilajul pe timp cu vizibilitate redusa sau cu iluminat redus.
• Asigurati-va ca aveti stabilitate in manevrarea utilajului si ca aveti un control bun asupra lui.
• Niciodata sa nu utilizati freza de zapada sus pe acoperis.
• Sa nu atingeti partile metalice ale motorului care se incing atunci cand se afla in functiune, pericol de ardere.
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2.4 MENTENANTA SI DEPOZITARE
• Strangeti bine toate suruburile si piulitele pentru a asigura o buna functionare a frezei de zapada.
Verificati cu regularitate toate saibele de forfecare.
• Folositi ca schimburi numai component originale. Cele neoriginale chiar daca se potrivesc pe freza pot
produce daune fizice operatorului.
• Niciodata sa nu lasati in depozitare freza de zapada avand combustibil ramas in rezervor si mai ales
daca se afla depozitata in apropiere de o sursa de caldura care poate genera scantei si flacari.
• Lasati motorul utilajului sa se raceasca inainte sa depozitati freza de zapada.
• Daca depozitarea se face pe termen lung atunci ca recomandam sa verificati conform
recomandarilor din aceste instructiuni.
• Inlocuiti etichetele cu avertizari care sunt deterioarate.
• Lasati cateva minute utilajul pornit impreuna cu burghiul conectat. Acest lucru ajuta ca burghiul sa nu ramana
intepenit din cauza ghetii sau a zapezii care se aduna pe acesta.
Vibratiile care sunt emise de acest aparat pot fi diferite de standardele declarate pentru alt utilaj de acelasi
fel datorita utilizarii lui in moduri diferite de la un operator la altul.

3. MODUL DE ASAMBLARE
Nota: Instructiunile pentru partile stanga si dreapta incep de la pozitia motrice din spatele frezei de
zapada.
1. In momentul in care desigilati ambalajul verificati toate componentele conform diagramei de instalare.
Daca sesizati lipsuri ale componentelor sau subansamblelor va rugam sa luati legatura cu furnizorul
acestui utilaj.
2. Instalarea manerului - Pasul 1: folositi doua M8×40 surub in forma de frunza (1), doua saibe in forma de
frunza (2), si doua piulite pentru flanse (3) pentru a asambla manerul pe restul bratului prin alinierea lor
catre cele doua orificii de montaj pe partea dreapta (vezi Figura 2).

Figura.2

3. Pozitionarea manerului - Pasul 2:
A. Pentru cateva modele, instalarea se va face in concordanta cu Figura 3: montati doua M8×40 surub in
forma de frunza (4), doua saibe in forma de frunza (5), si doua piulite pentru flanse (6) impreuna cu
suportul jgheab (7) intre cele doua caneluri de montare pe partea stanga a restului bratului.

B. Pentru alte tipuri de modele,instalarea trebuie facuta in concordant cu Figure 4: montati doua M8×45
surub pentru flanse (8), doua saibe in forma de frunza (9), si doua contrapiulite (10) impreuna cu suportul
jgheab (11) intre cele doua caneluri de montare pe partea stanga a restului bratului.
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Figura. 3 Figura.4

4. Montajul barei de stabilitate:
A. Pentru unele modele (vezi Figura 5), treceti bara de stabilitate (12) prin baza barii (7)asa cum este
descries in Figura 3, apoi treceti siguranta (13) prin orificul de siguranta al barii (12) ca sa puteti cupla ax-ul
uneltei;
B. Pentru toate celalalte modele (vezi Figura 6), treceti bara de stabilitate (14) prin baza barii (11) asa cum este descries in
Figura 4, apoi treceti siguranta (15) prin orificiul de siguranta al barii (11) ca sa puteti cupla cardanul universal;

Figura. 5 Figura.6
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5. Montajul jgheabului: Plasati inelul de plastic al jgheabului (16) dedesupt sub jgheab (17) si localizati
tot in baza jgheabului (18) pe acelasi suport (vezi Figura 7); conectati si strangeti presa de jgheab (19) plus
cele doua saibe de la jgheab (20) cu capetele hexagonale (21), M6 saibe (22), si M6 contra piulita (23)
(vezi Figura 8).

6. Montajul cablului de la jgheab: Fixati capatul de la cablul jgheabului (24) pe capacul jgheabului, reglati
lungimea boltului pe cablu, si strangeti bine (vezi Figura 9).

Figure. 9

7. Montati manerul de control al vitezei si manerul de reglare al jgheabului: doua trepte de reglare (25) desaupra
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capacului panoului Ø8 tampoane elastice (26) respectiv si apoi sa le montati pe locul de functionare pe placa panoului
(vezi Figura 10).

25

26

（Figura. 10）
8. Montajul tijei de control ale uneltei: montaj tija de control (27) si arcul intrerupt (28), saiba (29) si siguranta (30) pe
placa de viteze (31) dedesupt sub partea de transmisie si placa panoului pe bratul de schimbare (32) a incintei respective
in conformitate cu Figura 11.
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30
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29 30 31

32

28

(Figure.11)

9. Pentru unele modele fara demaror, va rugam sa instalati demarorul asa cum va este arat in Figura 12. In
timpul instalarii, introduceti patru M8 suruburi de transport (33) prin demaror (34) pe doua laturi ale
carcasei, plasati saibele (35) pe ele, strangeti bine surubul (36).
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36 35 33

34
Illustratie privind functionarea controlului utilajului.

Figura. 12
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4. CUM SA PORNITI MOTORUL
4.1 COMPONENTE SI LOCATIA CONTROLULUI

ESAPAMENT MANETA DE GAZ
BUSON ULEI / JOJA

CONTACT MOTOR

FILTRU DE
AER

BUSON REZERVOR COMBUSTIBIL

POMPA DE AER

MANETA DE SHOK

BUTON PT
COMBUSTIBIL

CUREA STARTER

STARTER

DRENAJ ULEI

ATENTIE: Utilajul este livrat din fabrica fara a avea ulei in motor; utilizatorului i se cere sa alimenteze cu ulei
adecvat motorul inainte ca acesta sa fie pornit. Cantitatea de ulei necesara este: (1) 0.6L daca este 5.5HP-7HP;
sau
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(2) 1.1 L daca este 8HP-13HP.
4.2 VERIFICAREA NIVELULUI ULEIULUI DIN MOTOR
Verificati nivelul uleiului din motor fara a porni motorul si in pozitie plana.
1. Scoateti busonul de la ulei imoreuna cu tija si stergeti zona de unsoare.

2. Introduceti si scoateti joja fara a o infileta pe gura de verificare a uleiului. Verificati nivelul uleiului care
apare pe gradatia jojei.
3. Daca nivelul uleiului este scazut, completati cu ulei adevcat pana ajungeti la limita
ceruta.

Niciodata sa nu completati cu ulei peste limita inscriptionata “FULL” (PLIN LA REFUZ).
Aceasta supra alimentare duce la incalzirea peste masura a motorului. Daca totusi uleiul depaseste
aceasta inscriptionare marcajul “FULL”, uleiul introdus va trebui scurs pana se ajunge la limita de
utilizare standard. Intotdeauna sa verificati nivelul uleiului inainte de a porni motorul. Este necesar
ca utilajul sa se afle pe o zona plana inainte de a face verificarile si de a porni motorul.

4. Inchideti bine busonul si introduceti bine joja inainte de a porni motorul.

Daca utilizati motorul avand un nivel scazut al uleiului atunci
riscati sa produceti mari pagube acestuia.

Sistemul de alerta nivel ulei scazut (este functional numai pe anumite modele de motoare) ca opri automat
motorul cand va simti ca nivelul de ulei din motor este scazut. Totusi, pentru a intampina o oprire
neasteptata a motorului, verificati intotdeauna nivelul uleiului din motor.
4.3 SCHIMBUL DE ULEI
Scurgeti uleiul din motor cat timp este cald. Uleiul cald se elimina imediat si in
totalitate.
1. Plasati un recipient indeajuns de mare ca sa puteti capta tot uleiul care se scurge din motor,apoi

desfaceti busonul si surubul de drenaj.
2. Permiteti astfel ca uleiul sa se scurga repede si in totalitate, repuneti surubul de drenaj,
strangeti cu fermitate.

Va rugam sa aruncati uleiul ars in zone special care nu dauneaza naturii si mediului inconjurator.
Va sugeram sa duceti uleiul ars la un service care se ocupa cu reciclarea de astfel de lichide care nu
mai pot fi utilizate. Nu aruncati uleiul la gunoi; pe pamant sau in canale de scurgere pluviala.
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3. Cu motorul aflat pe o poztie plana, alimentati cu ulei adecvat motorul pana la nivelul marcat pe
exterior.

4.4 Inchideti bujonul bine si introduceti joja.

RECOMANDARI PENTRU BUNA FUNCTIONARE A MOTORULUI
Uleiul este cea mai importanta componenta pentru o utilizare complete si perfecta a
motorului si de calitatea lui depinde durabilitatea motorului precum si gradul lui de
functionare. Folositi ulei pentru motoare in 4 timpi..
SAE 5W-30 este recomandat pentru folosinta standard. Alte vascozitati prezentate in diagram
pot fi utilizate atunci cand temperatura medie din zona dvs este in limitele recomandate.
Vascozitatea uleiului SA si clasificarea service pe eticheta API de pe recipientul de ulei.
Va recomandam sa folositi API SERVICE Categoria SE sau SF ulei.

SAE Grade de vascozitate

ALIMENTAREA REZERVORULUI DE COMBUSTIBIL
NOTA! Tineti cont ca benzina este un produs perisabil. Nu cumparati benzina pe care sa o depozitati pe o
perioada mai lunga de 30 de zile.
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Petrolul este extrem de inflamabil. Pastrati intotdeauna combustibilul in recipieente special concepute
pentru asa ceva.

Pastrati combustibilul la temperatura mai scazuta, intr-un spatiu bine ventilat –in niciun
caz in locuinta dvs. Pastrati combustibilul departe de copii.

Intotdeauna sa alimentati cu combustibil in aer liber, si niciodata sa nu fumati in timp ce
alimentati sau cand completati cu ulei. Compeltati cu ulei inainte sa porniti motorul. Niciodata sa
nu desfaceti busonul de la ulei in timp ce motorul este pornit si niciodata sa nu il alimentati cu
carburat in astfel de conditii.
Niciodata sa nu umpleti rezervorul la refuz. Dupa umplere, insurubati busonul de la combustibil.

4.5 PORNIREA MOTORULUI
TEMPERATURA AMBIANTA

1. Mutati butonl de combustibil pe directia ON

BUTON
COMBUSTIBIL

ON

2. Pentru a porni un motor rece, trageti socul pe pozitia CLOSE. Pentru
a porni un motor cald, impingeti socul pana la pozitia OPEN.
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Descrierea modului de actionare a socului este descrisa mai jos.

PARGHIE SOC

3. Miscati maneta de acceleratie din pozitia SLOW (INCET), cam o treime catre pozitia FAST
(REPEDE), maneta de acceleratie montata pe motor este descrisa mai jos.

MANETA DE ACCELERATIE

4. Contactul motorului
Comutatorul motorului permite si dezactiveaza sistemul de aprindere.
Comutatorul motorului trebuie sa fie instalat pentru ca motorul sa ruleze.
Scoateti comutatorul motorului la oprirea lui.

VAN-OFF

5. Pompa de aer PCOMP furnizeaza mai multa motorina la carburator la pornirea motorului la
temperatura joasa.
Cand cuplati POMPA DE AER PCOMP, nu este bine sa o activati mai mult de 3 ori.
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6. Actionati demarorul.
DEMAROR CU SFOARA (pentru toate tipurile de motoare):
Trageti manerul demarorului usor pana cand simtiti rezistenta, appi trageti vioi.
Repuneti manerul demarorului usor.
STARTER ELECTRIC (pentru cateva tipuri de motoare):
Conectati stecherul de la prize electrica in priza motorului si actionati demarorul. Cand motorul este
pornit, deconectati stecherul din priza.

5 . MODUL DE OPERARE CU FREZA DE ZAPADA

5.1Controlul burghiului

Controlul burghiului se afla in partea stanga a manerului. Starngeti manerul pentru a incepe ca burghiul
sa porneasca si sa arunce zapada. Eliberati manerul pentru a opri.
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5.2 Controlul in mers

Controlul de mers se afla pe manerul din dreapta. Strangeti clapeta de control contrar manerului principal
pentru a porni tractiunea . Eliberati pentru a opri.

5.3Controlul turnului de aruncare a zapezii

Turnul de aruncare se afla pozitionat pe laterala frezei de zapada.
Pentru a schimba directia de aruncare a zapezii prin acest turn, trebuie sa tineti cont de :

Rotiti in sensul acelor de ceas pentru o rotire la dreapta.

Rotiti in sensul invers al acelor de ceas pentru o rotire la stanga.

5.4 Stanga si dreapta - blocare manere:
Manerele acestui utilaj pot fi blocate prin actionarea prin presare al manerului de control al
mersului si apoi al manetei de control al descarcarii. Manerul de aruncare va mentine presa in
pozitia jos atunci cand luati mana de pe acesta

5.5 Tip pe senile pe zapada

Trageti manerul din dreapta pentru a vira la dreapta ; Trageti manerul din stanga pentru a vira la stanga
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5.6 Functiuni tip senile zapada

① Transport: Utilajul se poate misca fara sa fie in functiune.
② Normal: Utilajul se afla in functiune normala.
③ Zapada compacta: Utilajul functioneaza in conditii de strat subtire sau gros de zapada.

NOTA: Pentru a reglementa schimbările funcționale, mânerul trebuie apăsat pentru a ridica partea din față
a mașinii un pic în sus departe de la sol, astfel încât mânerul regulament schimbare funcție nu va deveni
îndoit.

PORNIREA
1. Porniti motorul cum va este prezentat mai sus. Lasati motorul sa functioneze cateva minute pentru a se incalzi.
2. Setati pozitia turnului de aruncare.
3. Rotiți maneta de reglare și setați deflectorul pentru a arunca zăpadă în direcția vântului.

Maneta de viteze nu trebuie sa fie mutata daca maneta de ambreiaj este apasata.

4. Setati maneta de viteze intr-o pozitie adecvata.
5. Apasati in jos maneta de ambreiaj a melcului pentru a-l activa si a deconecta ventilatorul.

Feriti-va de melcul rotativ. Tineti departe mainile, picioarele sau hainele largi de partile rotative ale
utilajului.
6. Apasati in jos maneta de ambreiaj a melcului. Tunul aruncator de zapada se deplaseaza acum inainte
sau inapoi in functie de viteza in care este pus.
5.8 SFATURI DE CONDUCERE

Piesele amortizor de zgomot și împrejurimi devin foarte fierbinte atunci când motorul este pornit. Pericol de
ardere.
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1. Rulati intotdeauna motorul pe acceleratie completa.
2. Adaptati viteza la conditiile de meteo pe timp de ninsoare. Potriviti viteza actionand maneta de viteze.
3. Zapada abia asezata se indeparteaza cu usurinta.
4. Aruncati intotdeauna zapada in directia vantului.
5. Ajustari talpa din suruburi (1:H) pentru a potrivi utilajul pentru conditiile de drum:
- Pe teren plat, e.g. asfalt, talpa trebuie sa fie la 3mm sub lama de razuire.
- Pe teren accidentat, e.g. trasee cu pietris, talpa trebuie sa fie la 30mm sub lama de razuire.

Reglati întotdeauna talpa, astfel încât pietrișul și pietrele care sar sa nu fie introduse în
aruncătorul de zăpadă. Există un risc de vătămare corporală în cazul în care acestea sunt aruncate
la mare viteză.

Sa aveti atentie ca sa aveti reglate la fel ambele talpi.
6. Adaptati viteza astfel incat zapada sa fie aruncata in curent..

În cazul în care zapada se blocheaza la jgheab, nu încercați să o eliminați, procedati ca mai jos:

- Puneti pe liber ambele manete de ambreiaj.
- Opriti motorul.
- Deconectati pozitia.
- Feriti-va mainile din zona melcului si a burghiului. Folositi uneltele standard pentru cratat burghiul.

6.1. MAINTENANTA PRESTABILITA
6. MENTENANTA

Reper service Frecventa Tip

Schimb ulei de motor Dupa 2 ore si apoi la fiecare
20:th h

SAE 5W30

Verificati curelele de mers Dupa 2 ore si in fiecare an

Conexiunile, lubrifiantii O data pe an 10W ulei
Presiunea in roti, verificare Dupa 50 ore
Verificati bujia/eventual inlocuiti Dupa 100 ore Champ. N11YC, LD F7RTC

6.2 BUJIA
Verificati bujia in fiecare an sau dupa 100 de ore de utilizare. Curatati sau inlocuiti bujiile daca electrozii sunt incarcati
sau arsi. Producatorul utilajului recomanda: LD F7RTC sau echivalent. Corectati intreruperile bujiei:
0.7-0.8 mm.
6.3 CARBURATORUL
Carburatorul este setat din fabrica. Daca este nevoie de ajustari contactati un service autorizat.

6.4 Inlocuirea in siguranta a suruburilor: Pentru a proteja cutia de viteze la melcului, șurubul de siguranță poate
deveni rupt în timpul utilizării. Șuruburile de siguranță de schimb 1 și pinii 2 sunt furnizate pe placa panoului de
masina de înlocuire.
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1
2

SERVICE SI REPARATII

Service-ul se va face numai daca:

- Motorul este oprit.
- Cablul de pornire este deconectat de la bujie.
În cazul în care instrucțiunile spun că mașina poate fi ridicată de partea din față și așezata pe carcasa
melcului atunci rezervorul de benzină trebuie să fie golit.

Goliti rezervorul daca tineti masina la temperatura joasa. Nu fumati. Goliti combustibilul intr-un
container special pentru a depozita in el asa ceva.
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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.

1. REGLAJUL LAMEI DE RAZUIRE SI TALPILE
Lama de razauire (1:V) si talpile (1:H) necesita ajustare dupa o folosinta indelungata. Ajustati lama de
razuire (de fiecare data cu talpile) la o distant dorita fata de sol. Lama de razuire si talpile sunt reversibile
si pot fi folosite pe ambele parti.

① AJUSTAREA CABLURILOR DE CONTROL

Daca doriti sa inlocuiti curelele va trebui sa luati legatura cu furnizorul dvs de peiese local.NU le
inlocuiti dupa parerea dvs.
Atunci cand inlocuiti vreo curea, si cablurile de control trebuiesc ajustate (vezi mai jos).
1. Desfaceti carcasa de la soclul bujiei.
2. Apasati in jos parghia (1:O or 1:N). Parghia ar trebuie sa opuna rezistenta cand este trasa in jos, si
lasati arcul in jos atunci cand eliberati parghia.
3. Ajustati cum este descries mai jos: slabiti piulița de blocare, inșurubați tija de reglare în poziția dorită
cu utilizarea degetelor. Fixați tija de reglare prin strângerea piuliței de blocare.
4. Reverificati ajustarea in concordanta cu pozitia 2 deasupra si, daca este necesar, faceti noi ajustari.
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DEPOZITAREA

Niciodata sa nu depozitati freza de zapada cu benzina in ea si in zone inchise fara ventilatie.
Vaporii de benzina ar putea sa ajunga la foc deschis, scantei, tigari etc.
Daca freza de zapada necesita o depozitare mai mare de 30 de zile, sunt recomandate urmatoarele
masuri de ingrijire:
1. Goliti rezervorul.
2. Porniti motorul si lasati-l sa mearga pana ramane fara combustibil.
3. Schimbati uleil daca nu ati facut schimbul de 3 luni.
4. Scoateți bujia și goliți puneti ulei de motor o cantitate mica (circa 30 ml) în gaura. Porniți
motorul de câteva ori. Înșurubați înapoi bujia.
5. Curatati aruncatorul de zapada complet.
6. Ungeti partile.
7. Verificati freza de zapada pentru eventualele avarii. Reparati daca este cazul.
8. Remediati daca gasiti vopsea pe utilaj sarita.
9. Rugina protejeaza partile de metal.
10. Depozitati freza de zapada inauntru daca este posibil.

Atelierele de service sunt autorizate să efectueze reparații și servicii de garanție. Utilizați
întotdeauna piese de schimb originale.
Ati putea sa efectuati reparatii simple? Intotdeauna folositi piese originale. Acestea sa potrivesc
perfect si va face munca si mai usoara. Piese de schimb sunt disponibile la orice dealer sau
service autorizat. Atunci cand comandati piese de schimb: specificati modelul, anul in care ati
achizitionat produsul, modelul motorului and numarul de serie si tip.

PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR SI DEGAJAREA CELOR CARE NU MAI SUNT NECESARE

Materialele de ambalare sunt materii prime care pot fi reutilizate. Separati ambalajele si

depuneti-le in locuri specia amenajate pentru a fi colectate si reciclate. Mai multe

informatii le puteti obtine din partea autoritatilor competente.

Masinile dezafectate nu au ce cauta aruncate la gunoiul menajer. Debarasati-va de ele in

locuri special amenajate pentru a fi radiate si recilcate. Suntem toti responsabili pentru mediul

inconjurator. Autoritatile locale va pot informa cu privire la zonele unde aceste tipuri de

gunoaie pot fi depuse ca sa fie apoi ridicate si reciclate, deaseamea tot aceste autoritati va

pot pune la dispozitie si programul de reciclare si locul unde se pot depune.
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Date tehnice:

Pornirea electrica
Deplasarea……………………………………………..…………..…………….……………….375 cm3

Puterea motorului……………………..……………………………………………….…….….13 CP
Capacitatea rezervorului……………………………………………......……………………..…6 L
Tipul de combustibil……………………………………………….………...Benzina fara plumb
Transmisie…………………………………………………………..……………….Placa de frictiune
Viteze………………………………………………………..………………..……..6 inainte, 2 inapoi
Protectie la supraincarcare………………………………………..…….…..Pini de forfecare
Controlul palpabil
Caroseria………………………………………………..……………………………………….……Otel
Tunelul unghiului de rotatie……………..……….…………………………….……………….190°
Latimea de lucru…….……………………………………………………………………..……….70 cm
Adancimea de lucru…….……………………………………………………………………….54,5 cm
Diametrul burghiului..……………………..…………………………………………………..30 cm
Aria de aruncare….………………………………………………………….………………….5-15 m


