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1. YLEISTÄ 
 Tämä symboli merkitsee HUOMIO. Jos ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla vakava 
henkilövahinko tai aineellisia vahinkoja. 
 

1. SYMBOLIT  
Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaaditusta varovaisuudesta ja tarkkaavaisuudesta. 
Symbolien merkitykset: 
 

 
Varoitus 

 
Lue käyttöohje ja varmistu, että olet ymmärtänyt ohjeet ennen koneen käyttöä. 

 

Irrota sytytystulpan johto ja etsi neuvoja teknisestä kirjallisuudesta ennen kuin ryhdyt korjaus- tai 
huoltotyötoimenpiteisiin. 

 

Vaara - pyörivä puhallin. Vaara - pyörivä lumikierukka 

 
Pidä kädet poissa poistokourusta 

 
Pidä kädet ja jalat kaukana pyörivistä osista. 

 
Palovammavaara 

 

Sivullisten tulee pysytellä turvallisella etäisyydellä koneesta. Älä koskaan suuntaa poistokourua 
sivullisia kohti. 

 

Käytä kuulosuojaimia 
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2. TURVALLISUUSOHJEET 
 
2.1 YLEISTÄ 

 Lue nämä ohjeet huolellisesti läpi. Opettele kaikkien ohjaimien, hallintalaitteiden ja itse koneen oikea käyttötapa. 

 Älä koskaan anna lasten tai kenenkään, joka ei ole tutustunut näihin ohjeisiin, käyttää lumilinkoa. 

 Paikalliset määräykset voivat asettaa käyttöä koskevia ikärajoituksia. 

 Älä koskaan käytä konetta, jos lähistöllä on muita, erityisesti lapsia tai eläimiä. 

 Muista, että käyttäjä on vastuussa muille henkilöille tai heidän omaisuudelleen tapahtuville onnettomuuksille. 

 Varo kompastumasta tai kaatumasta etenkin peruuttaessasi. 

 Älä koskaan käytä lumilinkoa alkoholin tai lääkityksen vaikutuksen alaisena tai kun olet väsynyt tai sairas. 
 
2.2 VALMISTELUT 

 Tutki puhdistettava alue huolellisesti ja poista kaikki irtonaiset ja vieraat esineet. 

 Kytke kaikki hallintalaitteet irti ennen moottorin käynnistämistä. 

 Älä käytä lumilinkoa, ellet ole pukeutunut asianmukaisesti. Käytä jalkineita, jotka parantavat pitoa liukkaalla 
pinnalla. 

 Varoitus – bensiini on erittäin helposti syttyvää. 
a. Säilytä bensiiniä tähän tarkoitukseen valmistetuissa säiliöissä. 
b. Täytä tai lisää bensiiniä ulkona äläkä tupakoi tankkauksen aikana. 
c. Lisää bensiiniä ennen moottorin käynnistämistä. Älä avaa täyttökorkkia äläkä lisää bensiiniä, kun moottori on 

käynnissä tai on vielä kuuma. 
d. Ruuvaa täyttökorkki tiukasti kiinni ja pyyhi roiskunut bensiini pois. 

 Säädä lumikierukan kotelon korkeutta niin, ettei se kosketa sorapintoja. 

 Älä missään olosuhteissa tee säätöjä, kun moottori on käynnissä (ellei ohjeissa ole toisin määritelty). 

 Anna lumilingon mukautua ulkolämpötilaan ennen sen käyttöä. 

 Käytä aina suojalaseja tai suojavisiiriä lumilingon käytön, huollon ja kunnossapidon aikana. 
 
VAROITUS! Tämä kone tuottaa sähkömagneettikentän sen käytön aikana. Sähkömagneettinen kenttä voi vaikuttaa 
aktiivisen tai passiivisen lääkinnällisen implantin toimintaan häiritsevästi. Vakavan tai hengenvaarallisen 
loukkaantumisriskin vähentämiseksi suosittelemme henkilöitä, joille on asennettu lääkinnällinen implantti, kysymään 
neuvoja lääkäriltä tai implantin valmistajalta ennen tämän koneen käyttöä. Ilmoitettu kokonaistärinätaso on mitattu 
vakiotestimenetelmän mukaan, ja sitä voidaan käyttää työkalujen välisessä vertailussa. Arvoa voi käyttää myös 
altistumisen arviointia varten. 
 

 JÄÄNNÖSRISKIT 
 
Vaikka konetta käytetään ohjeiden mukaisesti, kaikkia jäännösriskitekijöitä ei voida eliminoida. Tehotyökalun 
käyttöön voivat liittyä seuraavat vaarat sen rakenteesta ja mallista riippuen: 
1. Keuhkovauriot, jos tehokasta pölysuojausta (kasvosuojain tai naamari) ei käytetä. 
2. Kuulovauriot, jos tehokasta kuulosuojainta ei käytetä. 
 
2.3 KÄYTTÖ 

 Pidä kädet ja jalat kaukana pyörivistä osista. Pidä poistoaukko aina vapaana. 

 Lumilinkoa ei saa koskaan käyttää muuhun kuin lumen poistamiseen. 

 Ole varovainen työskennellessäsi tai ylittäessäsi hiekkapolkuja, jalkakäytäviä tai teitä. Varo piileviä vaaroja ja 
liikennettä. 

 
 



 
DAR0963 

 

4 

 Älä koskaan suuntaa poistokourua yleistä tietä tai liikennettä kohti. 

 Jos lumilinko osuu vieraaseen esineeseen, sammuta moottori, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta moottori 
vaurioiden varalta. Korjaa vaurio ennen kuin otat koneen uudelleen käyttöön. 

 Jos kone alkaa täristä epänormaalisti, sammuta moottori ja etsi tärinän syy. Tärinä on yleensä merkki jostain 
ongelmasta. 

 Sammuta moottori ja irrota sytytystulpan johto, 
a. jos kone ohjautuu pois ohjausasennosta 
b. jos lumikierukan kotelo tai poistokouru on tukossa ja pitää puhdistaa 
c. ennen korjaus- tai säätötoimenpiteiden aloittamista. 

 Varmista aina ennen puhdistamista, korjausta tai tarkastusta, että pyörivät osat ovat pysähtyneet ja kaikki 
hallintalaitteet on kytketty irti. 

 Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin jätät koneen ilman valvontaa: kytke kaikki hallintalaitteet pois päältä, 
vaihda vaihde vapaalle, sammuta moottori ja aseta pysäytyskytkin asentoon OFF. 

 Älä käytä moottoria sisätiloissa muulloin kun siirtäessäsi sitä varastointipaikkaan tai sieltä pois. Varmista, että 
varastointipaikan ovi on auki. Pakokaasuhöyryt ovat myrkyllisiä. 

 Älä koskaan aja rinteen poikki. Kävele ylhäältä alas ja alhaalta ylös. Ole varovainen, kun vaihdat suuntaa 
rinteessä. Vältä jyrkkiä rinteitä. 

 Älä koskaan käytä lumilinkoa, jos suojalaitteet ovat riittämättömiä tai eivät ole paikoillaan. 

 Olemassa olevia suojalaitteita ei saa irrottaa tai kytkeä pois päältä. 

 Älä muuta moottorin säätimen asetusta äläkä ryntäytä moottoria. Henkilötapaturman mahdollisuus kasvaa, jos 
moottori pyörii korkeilla kierroksilla. 

 Älä käytä lumilinkoa aitojen, autojen, ikkunaruutujen, rinteiden jne. läheisyydessä säätämättä ensin poistokourun 
ohjauslevyä. 

 Älä päästä lapsia puhdistettavien alueiden lähelle. Toisen aikuisen on hyvä pitää lapsia silmällä. 

 Älä ylikuormita konetta ajamalla liian nopeasti. 

 Ole varovainen peruuttaessasi. Katso taaksesi ennen peruuttamista ja peruuttamisen aikana ja varo esteitä. 

 Älä koskaan suuntaa poistokourua sivullisia kohti. Älä anna kenenkään seistä koneen edessä. 

 Kytke lumikierukka irti, kun kuljetat lumilinkoa tai se ei ole käytössä. Älä aja liian nopeasti liukkailla pinnoilla. 

 Käytä vain koneen valmistajan hyväksymiä lisävarusteita. 

 Älä koskaan käytä lumilinkoa, jos näkyvyys on huono tai valaistus riittämätön. 

 Pidä hyvä tasapaino ja luja ote kahvasta. 

 Älä käytä lumilinkoa katon puhdistukseen. 

 Älä koske moottorin osiin, sillä ne ovat kuumia käytön aikana. Palovammavaara. 
 
2.4 HUOLTO JA VARASTOINTI 
 

 Kiristä kaikki mutterit ja ruuvit niin, että konetta voi käyttää turvallisesti. Tarkasta murtopultit säännöllisesti. 

 Käytä aina alkuperäisiä varaosia. Muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttöön sisältyy tapaturmariski, silloinkin 
vaikka ne sopivat koneeseen. 

 Älä koskaan varastoi konetta, jonka polttoainesäiliössä on bensiiniä jäljellä, rakennuksiin, joissa bensiinihöyryt 
voivat joutua kosketuksiin avotulen tai kipinöiden kanssa. 

 Anna moottorin jäähtyä ennen kuin siirrät lumilingon varastointitilaan tai säilytykseen. 
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 Katso käyttöohjeesta lisäohjeita, mikäli lumilinkoa aiotaan säilyttää pitempiä aikoja käyttämättömänä. 

 Vaihda vaurioituneet varoitus- ja ohjaustarrat. 

 Käytä moottoria työskentelyn jälkeen muutama minuutti lumikierukan ollessa kytkettynä. Tämä estää lumen 
jäätymistä lumikierukkaan. 

 
Sähkötyökalun käytönaikainen todellinen tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta kokonaisarvosta työkalun 
käyttötavasta riippuen. 
 
Käyttäjän suojaamiseksi on määriteltävä turvatoimenpiteet, jotka perustuvat altistumisen arviointiin todellisissa 
käyttöolosuhteissa (ottaen huomioon kaikki käyttöjakson osat, kuten ajat, jolloin työkalu on pois päältä, kun se käy 
tyhjäkäyntiä ja käynnistysaika). 
 

3. KOKOONPANO 
 
Huomautus: ohjeet ”vasen puoli” ja ”oikea puoli” tarkoittavat käyttäjän paikalta katsottuna lumilingon takaa. 
 
1. Avaa pakkaus ja tarkista, että kaikki asennuskaaviossa esitetyt osat ovat mukana. Jos osia puuttuu, ota yhteys 

jälleenmyyjään täydennyksen saamiseksi. 
2. Asenna kahva - vaihe 1: Käytä seuraavia osia käyttökahvan asentamiseen käsinojaan: kaksi M8 x40 

lehdenmuotoista pulttia (1), kaksi lehdenmuotoista aluslevyä (2) ja kaksi laippamutteria (3). Kiinnitä ne oikealle 
puolelle kahteen asennusreikään (katso kuva 2). 

 

 
 
(Kuva 2) 
 
3. Asenna kahva - vaihe 2: 
A. Mallissa STG556 (6562) asennus tulee tehdä kuvan 3 osoittamalla tavalla: asenna kaksi M8×40 lehdenmuotoista 

pulttia (4), kaksi lehdenmuotoista aluslevyä (5) ja kaksi laippamutteria (6) sekä poistokourun keinuvivun pidike (7) 
käsinojan vasemmalla puolella olevaan kahteen asennusreikään. 

B. Kaikissa muissa malleissa asennus tulee tehdä kuvan 4 osoittamalla tavalla: asenna kaksi M8×45 laipparuuvia 
(8), kaksi lehdenmuotoista aluslevyä (9) ja kaksi lukkomutteria (10) sekä poistokourun keinuvivun pidike (11) 
käsinojan vasemmalla puolella olevaan kahteen asennusreikään. 
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(Kuva 3) (Kuva 4) 
 
4. Asenna keinuvipu: 
A. Malli STG5556 (6562): pujota keinuvipu (12) keinuvivun pidikkeen (7) läpi (ks. kuva 3) ja sokka (13) keinuvivun 

(12) läpi niin, että se kiinnittyy hammaspyörän akseliin (katso kuva 5). 
B. Muut mallit (katso kuva 3): pujota keinuvipu (14) keinuvivun pidikkeen (11) läpi (katso kuva 4) ja sokka (15) 

keinuvivun (11) läpi niin, että se kiinnittyy nivelkytkimeen. 
 
 

  
(Kuva 5) (Kuva 6) 
 
5. Asenna poistokouru: Laita poistokourun muovirengas (16) kourun (17) alle ja kiinnitä kourun alaosaan (18) 

koteloon (katso kuva 7). Liitä ja kiristä poistokourun puristin (19) ja kaksi kourun aluslevyä (20) kuusiotappien (21), 
M6-aluslevyjen (22) ja M6-lukkomutterien (23) avulla (kuva 8). 
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 Kuva 7 
  

 (Kuva 8) 
 
6. Asenna poistokourun vaijeri: Kiinnitä vaijerin pää (24) poistokourun kanteen, säädä vaijerin pultin pituus ja kiristä 

(katso kuva 9). 
 

 (Kuva 9) 
 
7. Asenna nopeuskahva ja poistokourun kannen säätökahva: Pujota kaksi säätökahvaa (25) paneelin yläpuolella 

olevan levyn sovittimien (26) läpi ja asenna ne paikalleen paneelin päälle (kuva 10). 
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 (Kuva 10) 
 
8. Asenna vaihteen yhdystanko: Asenna vaihteen yhdystanko (27) ja välijousi (28), aluslevy (29) ja sokka (30) 

vaihdelaatikon ja paneelin alapuolella olevalle vaihdelevylle (31) ja kotelon vaihdevarrelle (32) kuvan 11 
osoittamalla tavalla. 

 
 

  (Kuva 11) 
 
9. Joissakin ilman jalaksia olevissa malleissa on jalakset asennettava kuvan 12 mukaisella tavalla. Kiinnitä 

asennuksen aikana neljä M8 lukkoruuvia (33) jalaksen (34) läpi kotelon molemmille puolille, aseta aluslevyt (35) 
paikalleen ja kiristä viimeiseksi mutterit (36). 
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Koko koneen hallintalaitteiden kuvaukset 
 

 

① Lumilingon ohjauskahva 
 

② Työntökahva 
 

③ Vaihdevipu 
 

④ Poistokourun kannen asennon säätökahva 
 
⑤ Lämmityskahva 
 

⑥ Poistokouru 
 
⑦ Poistokourun keinuvipu 
 

⑧ Telaketjun suunnan säätökahva 
 
⑨ Toiminnon vaihtokahva 
 

 
 
 

STG1376 
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4. MOOTTORIN KÄYNNISTYS 
 
4.1 OSIEN JA HALLINTALAITTEIDEN SIJAINTI 
 

 
 

 VAROITUS: Koska kone toimitetaan tehtaalta ilman moottoriöljyä, lisää öljyä ennen koneen ensimmäistä 
käyttökertaa. Täyttömäärä on (1) 0,6 litraa 5,5-7-hevosvoimaisille tai (2) 1,1 litraa 8–13-hevosvoimaisille. 
 
 

ÄÄNENVAIMENNIN 

VIRTALUKKO 

ILMANPUHDISTIN 

ILMAPUMPPU 
PCOMP 

RIKASTINVIPU 

POLTTOAINE-
KYTKIN 

VETOKÄYNNISTIN 

KAASUKAHVA ÖLJYNTÄYTTÖKORKKI/ 
MITTATIKKU 

POLTTOAINEEN 
TÄYTTÖKORKKI 

KÄYNNISTYSKAHVA 

ÖLJYN 
TYHJENNYSTULPPA 
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4.2 MOOTTORIÖLJYN PINNANTASON TARKASTUS 
 
Tarkasta moottoriöljyn pinnantaso moottori pysäytettynä ja vaakasuorassa asennossa. 
 
1. Avaa täyttökorkki/mittatikku ja pyyhi puhtaaksi. 
 

 
 
2. Laita mittatikku sisään ja poista ruuvaamatta sitä täyttöputkeen. Tarkasta mittatikun näyttämä öljyn pinnantaso. 
3. Jos öljyntaso on matala, lisää suositeltua öljyä täyttöaukon reunaan saakka. 
 

 Öljyntaso ei saa koskaan ylittää FULL-merkkiä. Muussa tapauksessa seurauksena on moottorin 
ylikuumeneminen. Jos öljyntaso on FULL-merkin yläpuolella, valuta öljyä pois, kunnes pinta on laskenut 
oikealle tasolle. 
Tarkasta öljyn pinnantaso aina ennen koneen käyttöä. Lumilingon on seistävä tasaisella pinnalla 
tarkastuksen aikana. 
 
4. Kierrä täyttökorkki/mittatikku lujasti kiinni. 
 

HUOMAUTUS Moottorin käyttäminen matalalla öljytasolla voi johtaa moottorivaurioon. 

 
Öljyn hälytysjärjestelmä (määrätyissä moottorityypeissä) sammuttaa moottorin automaattisesti ennen kuin öljyn 
pinnantaso laskee turvarajan alle. Odottamattoman sammutuksen välttämiseksi tarkasta moottoriöljyn pinnantaso aina 
ennen käynnistämistä. 
 
4.3 MOOTTORIÖLJYN VAIHTO 
 
Tyhjennä käytetty öljy moottorin ollessa lämmin. Lämmin öljy tyhjenee nopeasti ja täydellisesti. 
 
1. Aseta moottorin alle sopiva astia, johon käytetty öljy valuu, ja avaa täyttökorkki ja tyhjennystulppa. 
2. Anna käytetyn öljyn valua kokonaan ja asenna tyhjennystulppa takaisin ja kierrä tiukasti kiinni. 

Hävitä käytetty moottoriöljy ympäristöystävällisesti. 
Suosittelemme viemään käytetyn öljyn tiiviissä säiliössä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai huoltoasemalle 
hyötykäyttöä varten. Älä heitä jäteöljyä roskiin, kaada sitä maahan tai viemäriin. 

3. Kun moottori on vaakasuorassa, lisää suositeltua öljyä täyttöaukon reunaan saakka. 
 
 

TÄYTTÖKORKKI/ MITTATIKKU 

YLÄRAJA 

ALARAJA 
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Moottoriöljyn tilavuudet: (1) 5.5 HV-7 HV: (2) 0.60 L; 8 HV-13 HV:1.1L 
 
4.4 Kierrä täyttökorkki/mittatikku lujasti kiinni. 
 
MOOTTORIÖLJYSUOSITUKSET 
 
Öljy on merkittävä koneen suorituskykyyn ja käyttöikään vaikuttava tekijä. Käytä autoissa käytettävää puhdistavaa 4-
tahtiöljyä. 
SAE 5W-30-öljyä suositellaan yleiskäyttöön. Muita taulukossa näytettyjä viskositeetteja voidaan käyttää, kun alueen 
keskilämpötila on suositelluissa rajoissa. 
SAE-viskositeetti ja huoltoluokka on merkitty öljysäiliön API-tarrassa. Suosittelemme käyttämään API-
HUOLTOLUOKAN SE tai SF öljyä. 
 

SAE-viskositeettiluokat 
 

 
 
BENSIINISÄILIÖN TÄYTTÖ 
 
ei käytössä. 
 
HUOMAUTUS! Muista, että tavallinen lyijytön bensiini on helposti pilaantuvaa; älä osta enempää bensiiniä kuin mitä 
voit käyttää 30 päivän aikana. 
 
Ympäristöystävällisempää bensiiniä, kuten esim. alkylaattibensiiniä voidaan käyttää. Tämäntyyppisen bensiinin 
koostumus on vähemmän haitallinen ihmisille ja luonnolle. 
 

 Bensiini on erittäin helposti syttyvää. Säilytä polttoainetta aina tähän tarkoitukseen valmistetuissa 
säiliöissä. 
 
 

TÄYTTÖKORKKI 

TYHJENNYSPULTTI 

ÖLJYN PINNANTASO 
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 Säilytä bensiiniä viileässä, hyvin tuuletetussa paikassa - ei sisällä talossa. Säilytä bensiiniä lasten 
ulottumattomissa. 
 

 Täytä tai lisää bensiiniä ulkona äläkä tupakoi tankkauksen aikana. Lisää bensiiniä ennen moottorin 
käynnistämistä. Älä koskaan avaa täyttökorkkia äläkä lisää bensiiniä, kun moottori on käynnissä tai on vielä 
kuuma. 
 
Älä täytä bensiinisäiliötä ihan täyteen. Täyttämisen jälkeen ruuvaa täyttökorkki tiukasti kiinni ja pyyhi roiskunut bensiini 
pois. 
 

 
 

YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA 
 
4.5 MOOTTORIN KÄYNNISTYS 
 
1. Siirrä polttoainehanan vipu ON-asentoon. 
 

 
 
2. Käynnistä kylmä moottori siirtämällä rikastinvipu KIINNI-asentoon (CLOSE). 
 
Kun käynnistät lämpimän moottorin, jätä rikastinvipu AUKI-asentoon (OPEN). 
 
Moottoriin asennettu rikastinvipu näkyy kuvassa. 
 
 
 

MAKSIMI POLTTOAINEEN PINNANTASO 

POLTTOAINEHANAN VIPU 

ON 
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3. Siirrä kaasukahvaa pois HIDAS-asennosta (SLOW) noin 1/3 kohti NOPEA-asentoa (FAST); moottoriin asennettu 

kaasukahva näkyy kuvassa. 
 

 
 
4. Moottorikytkin 
 
Moottorikytkimellä kytketään sytytysjärjestelmä päälle ja pois päältä. 
Moottorikytkin on oltava kytkettynä, jotta moottori käy. 
Moottori sammuu, kun kytket moottorikytkimen pois päältä. 
 

 
 
5. ILMAPUMPPU PCOMP syöttää enemmän kaasuöljyä kaasuttimeen, kun moottori käynnistetään lämpötilan 

ollessa alhainen. 
 
Jos käytät ILMAPUMPPUA PCOMP, sitä ei tulisi käyttää kolmea kertaa enempää. 

RIKASTINVIPU 

KAASUKAHVA 

SISÄÄN-
PÄÄLLE 

ULOS-
POIS 
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6. Paina käynnistintä. 
 
VETOKÄYNNISTIN (kaikki moottorityypit): 
Vedä käynnistinkahvasta ensin kevyesti, kunnes tunnet vastusta. Vedä sitten voimakkaasti. 
Palauta käynnistinkahva varovasti. 
 
SÄHKÖKÄYNNISTIN (jotkut moottorityypit): 
Kytke pistoke sähkölähteeseen varovasti ja paina käynnistintä. 
Kun moottori käy, vedä pistoke irti sähkölähteestä. 
 

 

TAI 

 

TAI 

 
 

 

5. LUMILINGON KÄYTTÖ 
 
5.1 Lumikierukan säätö 

 
 
Lumikierukan ohjain sijaitsee vasemmassa kahvassa. Käynnistä lumikierukat ja aloita lumen poisto puristamalla 
lumikierukan ohjainta kahvaa vasten. Lopeta käyttö vapauttamalla ohjain. 
 
 

RIKASTINVIPU 
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5.2 Käyttöohjain 

 
 
Käyttöohjain sijaitsee oikeassa kahvassa. Kytke pyöräkäyttö puristamalla ohjainta kahvaa vasten. Lopeta käyttö 
vapauttamalla ohjain. 
 
5.3 Poistokourun suuntaohjain 

 
Poistokourun suuntaohjain sijaitsee lumilingon paneelin päällä. Vaihda lumenheittosuuntaa kääntämällä poistokourun 
ohjain seuraavalla tavalla: Käännä myötäpäivään, kun haluat lumen lentävän oikealle. 
Käännä vastapäivään, kun haluat lumen lentävän vasemmalle. 
 
5.4 Vasemman ja oikean kahvan lukitus: 
 
Tämän koneen kahvat voidaan lukita painamalla ensin työntökahva alas ja tämän jälkeen lumenheiton 
ohjauskahva. Heittokahva pysyy painettuna, kun käsi irrotetaan kahvasta. 
 
5.5 Telaketjutyyppisen lumilingon ohjaus 
 

  
Vedä oikeasta kahvasta kääntyäksesi oikealle. Vedä vasemmasta kahvasta kääntyäksesi vasemmalle. 
 
5.6 Telaketjutyyppisen lumilingon toiminnon valinta 
 

 
 

① Kuljetus: Kone liikkuu työskentelemättä. 

② Normaali: Kone on normaalissa toimintatilassa. 
③ Polanne: Kone työskentelee paksussa tai kovaksi pakkautuneessa lumessa. 
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HUOMAUTUS: Toimintavaihteiden säätämiseksi tulisi kahvaa painaa alas ja nostaa koneen etupäätä vähän ylös 
maasta niin, että toimintavaihteen säätökahva ei pääse vääntymään. 
 

 
 
KÄYNNISTYS 
 
1. Käynnistä moottori kuten edellä on mainittu. Anna moottorin lämmetä muutama minuutti ennen kuin aloitat 

työskentelyn. 
2. Aseta poistokourun ohjauslevy. 
3. Käännä säätökahvaa ja aseta ohjauslevy niin, että se heittää lumen tuulen suuntaan. 
 

 Vaihdetankoa ei saa siirtää käyttökahvan ollessa painettuna alas. 
 
4. Aseta vaihdetanko sopivaan asentoon. 
5. Paina lumikierukan kytkinkahva alas käynnistääksesi kierukan ja poistopuhaltimen. 
 

 Varo pyörivää lumikierukkaa. Varo, etteivät kädet, jalat, hiukset tai löysät vaatteet tartu moottorin tai 
koneen liikkuviin osiin. 
 
6. Paina lumikierukan kytkinkahva alas. Lumilinko liikkuu nyt eteen- tai taaksepäin valitsemasi vaihteen mukaan. 
 
5.8 AJOVIHJEITÄ 
 

 Äänenvaimennin ja sitä ympäröivät osat tulevat erittäin kuumiksi moottorin käydessä. 
Palovammavaara. 
 
1. Käytä moottoria aina täydellä kaasulla tai toiseksi parhaalla. 
2. Sovita nopeus aina vallitseviin lumiolosuhteisiin. Säädä nopeutta vaihdetangolla. 
3. Lumen puhdistus onnistuu parhaiten heti lumisateen jälkeen. 
4. Linkoa lumi tuulen suuntaan aina kun mahdollista. 
5. Säädä liukukengät ruuveilla (1:H) maasto-olosuhteisiin sopivaksi. 

- Tasaisella maalla, esimerkiksi asvaltilla, kenkien tulee olla noin 3 mm kaavinterän alapuolella. 
- Epätasaisella maalla, esimerkiksi hiekkapoluilla, kenkien tulee olla noin 30 mm kaavinterän alapuolella. 
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 Säädä kengät aina niin, että lumilingon sisään ei pääse soraa tai kiviä. Jos ne sinkoutuvat ulos 
kovalla nopeudella, seurauksena voi olla tapaturmariski. 
 
Varmista, että kengät on säädetty samoin molemmilla puolilla. 
 
6. Sovita nopeus niin, että lumi linkoutuu tasaisena suihkuna. 
 

 Jos poistokouruun on juuttunut lunta, älä yritä poistaa sitä ennen kuin olet 
- vapauttanut molemmat kytkinkahvat 
- sammuttanut moottorin 
- irrottanut johdon sytytystulpasta. 
- Älä laita kättäsi poistokourun tai lumikierukan sisään. Käytä mukana toimitettua poistokourun 

puhdistustyökalua. 
 

6. HUOLTO 

 
6.1 HUOLTOKAAVIO 
 

Tehtävä Taajuus Tyyppi 

Moottoriöljyn vaihto 2 tunnin jälkeen ja sitten 20 tunnin 
välein 

SAE 5W30 

Tarkasta käyttöhihnat 2 tunnin jälkeen ja sitten vuosittain  

Voitele nivelet Kerran vuodessa 10W öljy 

Tarkasta rengaspaine 50 tunnin välein  

Tarkasta/vaihda sytytystulppa 100 tunnin välein Champ. N11YC, LD F7RTC 

 
6.2 SYTYTYSTULPPA 
 
Tarkasta sytytystulppa kerran vuodessa tai joka sadannen käyttötunnin jälkeen. Puhdista tai vaihda tulppa, jos 
elektrodit ovat palaneet. Moottorin valmistajan suositus: LD F7RTC tai vastaava. Sytytystulpan kärkivälys: 0,7-0,8 mm. 
 
6.3 KAASUTIN 
 
Kaasutin on asetettu tehtaalla. Jos säätö on välttämätön, ota yhteys 
valtuutettuun huoltoon. 
 
6.4 Varmistusruuvin vaihto: Lumikierukan kierukkavaihteen koteloa 
suojaava varmistusruuvi voi murtua käytön aikana. 
Varavarmistusruuveja on 1 ja varasokkia 2 ja ne sijaitsevat koneen 
paneelissa. 
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HUOLTO JA KORJAUKSET 
 

 Huoltotoimiin ei saa ryhtyä ennen kuin 
- moottori on sammutettu 
- käynnistysvaijeri on irrotettu sytytystulpasta. 
 
Jos ohjeissa sanotaan, että koneen etuosa on nostettava ylös lumikierukan kotelon päälle, bensiinisäiliö on 
tyhjennettävä. 
 

Tyhjennä bensiinisäiliö ulkona moottorin ollessa kylmä. Älä tupakoi. Tyhjennä polttoaine bensiinille 
tarkoitettuun säiliöön. 
 

VIANETSINTÄ 

 

Ongelma Mahdollinen syy Korjaus 

Moottori ei käynnisty Polttoaineen ja ilman seos 
moottorissa rikas 

Toistuvat käynnistysyritykset täydellä 
kaasulla rikastin asennossa OFF 

Polttoaineessa on vettä tai se on 
vanhaa 

Tyhjennä säiliö ja täytä tuoreella 
polttoaineella 

Muu Tarkista käynnistystoimenpide 
huolellisesti tämän käyttöohjeen 
mukaan 

Moottorin käynnistyminen on vaikeaa 
tai moottori käy huonosti 

Viallinen sytytystulppa Vaihda sytytystulppa 

Polttoainesäiliön korkin tuuletus on 
tukossa 

Puhdista tuuletus 

Lumikierukka ei pyöri Epäpuhtaudet tukkivat Puhdista 

Murtosokka katkennut Vaihda sokka 

Lumikierukan käyttöhihna luistaa Säädä hihna ja vaijeri 

Lumikierukan käyttöhihna katkennut Vaihda hihna 

Lumikierukka ei pysähdy, kun vipu 
vapautetaan 

Lumikierukan käyttöhihna pois 
säädöstään 

Säädä hihna 

Lumikierukan ohjain pois säädöstään Säädä ohjain 

Lumilinko vetää toiseen sivuun Renkaissa paine-eroja Säädä renkaiden paine 

Vain yksi pyörä vetää Tarkasta pyörien lukot 

Liukukengät epätasaisesti säädetyt Säädä kaavinterä ja kengät 

Kaavinterä epätasaisesti säädetty Säädä kaavinterä ja kengät 

 
1. KAAVINTERIEN JA LIUKUKENKIEN SÄÄTÖ 
 
Kaavinterä (1:V) ja liukukengät (1:H) kuluvat pitkäaikaisesta käytöstä. Säädä kaavinterä (aina yhdessä liukukenkien 
kanssa) sopivalle etäisyydelle maasta. Kaavinterän ja kenkien suuntaa voidaan vaihtaa ja käyttää molemmilla puolilla. 
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2. OHJAUSVAIJEREIDEN SÄÄTÖ 
 

 Jos hihnat on vaihdettava, ota yhteys jälleenmyyjään tai paikalliseen edustajaan. Älä vaihda niitä itse. 
 
Jos hihnoja on vaihdettu, ohjausvaijerit on myös säädettävä (katso alla). 
 
1. Poista sytytystulpan suoja. 
2. Paina kahva (1:O tai 1:N) alas. Kahvassa tuntuu vastus painettaessa ja se ponnahtaa takaisin, kun se 

vapautetaan. 
3. Säädä seuraavasti: Avaa lukitusmutteri. Kierrä säätötanko haluttuun asentoon sormin. Varmista säätötanko 

kiristämällä lukitusmutteri. 
4. Tarkasta säätö uudelleen kohdan 2 mukaan ja säädä uudelleen tarpeen vaatiessa. 
 

VARASTOINTI 
 

 Älä koskaan varastoi lumilinkoa, jonka säiliössä on bensiiniä, suljettuun huonosti ilmastoituun tilaan, 
jossa bensiinihöyryt voivat joutua kosketukseen liekkien, kipinöiden, palavien savukkeiden jne. kanssa. 
 
Jos lumilinko aiotaan varastoida yli 30 päiväksi, valmistele se säilytystä varten seuraavasti: 
1. Tyhjennä bensiinisäiliö. 
2. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes se pysähtyy polttoaineen puutteesta. 
3. Vaihda moottoriöljy, jos sitä ei ole tehty kolmeen kuukauteen. 
4. Irrota sytytystulppa ja tyhjennä vähän moottoriöljyä (n. 30 ml) aukkoon. Käynnistä moottori muutamia kertoja. 

Ruuvaa sytytystulppa takaisin. 
5. Puhdista koko lumilinko perusteellisesti. 
6. Voitele kaikki osat. 
7. Tarkasta lumilinko vaurioiden varalta. Korjaa tarvittaessa. 
8. Korjaa kaikki maalivauriot. 
9. Ruoste suojaa metallipintoja. 
10. Säilytä lumilinkoa sisätiloissa, mikäli mahdollista. 
 

JOS JOKIN MENEE RIKKI 
 
Valtuutetut huoltokorjaamot suorittavat korjauksia ja takaavat huollon. Käytä aina alkuperäisiä varaosia. 
Teetkö yksinkertaiset korjaukset itse? Käytä aina alkuperäisiä varaosia. Ne sopivat täydellisesti ja helpottavat työtä. 
Varaosia on saatavana jälleenmyyjältä ja huoltoasemalta. Kun tilaat varaosia: 
ilmoita malli, ostovuosi, moottorin malli ja tyyppinumero. 
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TEKNISET TIEDOT 
 

Koneen malli DAR0963 
(STG1376-A230 [G390F]) 

Lumenheiton maksimietäisyys 
(cm) 

10-15 

Maks. leikkauspaksuus 
(cm) 

50 

Maks. leikkausleveys 
(cm) 

76 

Käynnistystapa Sähkö/ 
manuaalinen 

Nettopaino 
(kg) 

143 

Moottoriöljy 
(5W-30 tai 5W-40) 

1,1 l 

Polttoainetyyppi Bensiini 

Melu (LwA) 104 dB(A) 

Tärinätaso  7,807 m7s2 

 

YMPÄRISTÖNSUOJELU 
Tuotteen pakkausta hävitettäessä noudata materiaalista riippuen paikallisia jätehuollosta ja kierrätyksestä annettuja ohjeita. 

 

Laitetta ei tule hävittää sekajätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräykseen. 

Lisätietoja www.serty.fi 

 

 
TAKUU 
Tuotteen takuuaika on 12 kuukautta, ostopäivästä lukien. 

Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja valmistusvikojen osalta, jos ne todetaan 

tarkastuksessa vialliseksi. 

Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai lähetyslista. Tuote on palautettava 

täydellisenä, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä. 

Takuu raukeaa, mikäli kone on avattu, osia vaihdettu, sitä korjattu tai sen rakennetta muutettu. 

Takuun piiriin eivät kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai asiattomasta käsittelystä. 

Takuu ei kata kuljetusta, kuljetusvaurioita eikä mitään välillisiä kustannuksia. 

 

Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto. 
   
Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

 

Maahantuoja / Valmistaja:  Veljekset Keskinen Oy 

    Onnentie 7, 63610 Tuuri, FINLAND 

    Tel. +358 10 770 7000 
 

http://www.serty.fi/
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1. ALLMÄNT 

 

 Denna symbol manar till FÖRSIKTIGHET. Svåra personskador och/eller skada på egendom kan bli 
följden om anvisningar inte följs noga. 
 
1. SYMBOLER 
 
Följande symboler finns på maskinen. De är avsedda som påminnelser om skötsel och uppmärksamhet vid 
användningen. 
Symbolernas innebörd är som följer: 
 

 
Varning. 

 
Läs och förstå bruksanvisningen innan du använder denna maskin. 

 

Koppla bort tändstiftskabeln och konsultera den tekniska dokumentationen innan du utför 
reparationer eller underhåll. 

 

Fara - roterande fläkt. Fara - roterande matarskruv. 

 
Håll händerna borta från utkastkåpan. 

 
Håll händer och fötter borta från roterande delar. 

 
Risk för brännskador. 

 
Håll åskådare på säkert avstånd från maskinen. Rikta aldrig utkastkåpan mot åskådare. 

 

Använd hörselskydd. 
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2. SÄKERHETSANVISNINGAR 
 
2.1 ALLMÄNT 
 

 Var god läs dessa anvisningar noga. Lär dig samtliga manöverorgans funktioner och hur att korrekt använda 
maskinen. 

 Låt aldrig barn eller annan person som inte är insatt i dessa anvisningar använda snöslungan. 

 Lokala bestämmelser kan finnas angående förarens ålder. 

 Använd aldrig snöslungan när andra personer, speciellt barn, uppehåller sig i närheten. 

 Kom ihåg att föraren bär ansvar för olyckor där andra personer eller dessa egendom är inblandade. 

 Var uppmärksam för att undvika att snubbla eller ramla, speciellt vid backning. 

 Använd aldrig snöslungan när du är påverkad av alkohol eller mediciner liksom heller inte när du är trött. 
 
2.2 FÖRBEREDELSER 
 

 Kontrollera området som ska röjas, och avlägsna eventuella lösa eller främmande föremål. 

 Frikoppla samtliga manöverorgan innan motorns startas. 

 Använd aldrig snöslungan om du inte är klädd på lämplig sätt. Bär skor som ger bra fotfäste på halt underlag. 

 Varning – Bensin är mycket lättantändligt. 
a. Förvara alltid bensin i behållare som är speciellt avsedda för detta ändamål. 
b. Fyll på bensin endast utomhus, och rök aldrig vid påfyllningen. 
c. Fyll på bensin innan motorn startas. Ta aldrig av tanklocket eller fyll på bensin när motorn arbetar eller 

fortfarande är varm. 
d. Skruva fast tanklocket ordentligt, och torka bort eventuellt spilld bensin. 

 Justera skruvkåpans höjd så att den är över grusbelagda gångar. 

 Försök under inga omständigheter att utföra justeringar när motorn arbetar (om inte annat anges i anvisningarna). 

 Låt snöslungan inta utomhustemperaturen innan den används. 

 Använd alltid skyddsglasögon eller ett visir under användning, underhåll och service. 
 
VARNING! Denna maskin genererar ett elektromagnetiskt fält under användningen. Detta fält kan under vissa 
förhållanden störa funktionen i aktiva eller passiva medicinska implantat. För att minska risken för allvarlig eller 
livshotande skador rekommenderas personer med medicinska implantat att rådgöra med läkare innan denna maskin 
används. Det redovisade värdet för vibrationsemission har uppmätts i enlighet med en standardmetod och kan 
användas vid jämförelse med motsvarande data för andra verktyg. De redovisade värdena kan även används vid en 
preliminär bedömning av exponeringen. 
 

 Kvarstående risker 
 
Även om verktyget används på anvisat sätt kan samtliga kvarvarande risker inte elimineras. Följande risker 
kan förekomma till följd av verktygets konstruktion och tillverkning: 
3. Lungskador vid användning av en icke effektiv andningsmask. 
4. Hörselskador om effektiva hörselskydd inte används. 
 
2.3 HANDHAVANDE 
 

 Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Håll alltid undan från utkastkåpans öppning. 

 Snöslungan får aldrig användas för röjning av annan än snö. 

 Var uppmärksam vid korsning av grusbelagda gångvägar, trottoarer och vägar. Var medveten om dolda faror och 
trafik. 

 Rikta aldrig utkastet mot allmän väg eller trafik. 

 Om snöslungan kontaktar ett främmande föremål, koppla bort tändstiftskabeln och kontrollera maskinen noga 
med avseende på skada. Reparera skadan innan maskinen åter används. 

 Om maskinen börjar vibrera kraftigt, stoppa motorn och utred orsaken. Vibration är vanligtvis ett tecken på ett fel. 

 Stoppa motorn och koppla bort tändstiftskabeln: 
a. Om maskinen inte lyder styrningen. 
b. Om skruvkåpan eller utkastkåpan är blockerade och måste rensas. 
c. Före reparationer eller justeringar. 

 Säkerställ alltid att rörliga delar har stannat helt och att samtliga manöverorgan har frikopplats innan rengöring, 
reparation eller inspektion påbörjas. 
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 Innan maskinen lämnas utan uppsikt, frikoppla samtliga manöverorgan, lägg växeln i friläge, stoppa motorn och 
ställ stoppströmbrytaren i läge ”FRÅN”. 

 Kör aldrig motorn inomhus med undantag av när den körs ut ur eller in i förvaringsutrymmet. Säkerställ då att 
förvaringsutrymmets dörr är öppen. Avgaserna är toxiska. 

 Kör aldrig tvärs en sluttning. Kör nedför och uppför sluttningen. Var försiktig vid svängar på en sluttning. Undvik 
branta sluttningar. 

 Använd aldrig maskinen med otillräckligt skydd eller med skyddsanordningarna avlägsnade. 

 Befintliga skyddsanordningar får inte demonteras eller sätta ur fungerande skick. 

 Ändra inte motorns varvtalsvakt, och övervarva inte motorn. Risken för personskador ökar när motorn körs med 
höga varvtal. 

 Använd aldrig snöslungan nära inhägnader, fordon, fönster, sluttningar etc. utan lämplig inställning av 
utkastkåpan. 

 Håll alltid barn borta från rensningsområdet. Be en annan vuxen person hålla barnen under uppsikt. 

 Överlasta inte maskinen genom att köra för fort. 

 Var försiktig vid backning. Se bakom dig före och under körning bakåt för att upptäcka eventuella hinder. 

 Rikta aldrig utkastet mot åskådare. Tillåt ingen person att stå framför maskinen. 

 Frikoppla matarskruven när snöslungan ska transporteras liksom när den inte används. Kör inte för fort på halt 
underlag vid transport. 

 Använd endast av maskinens tillverkare godkända tillbehör. 

 Kör aldrig snöslungan vid nedsatt sikt eller vid otillfredsställande belysning. 

 Säkerställ alltid att du står i god balans och har fast grepp om handtaget. 

 Använd aldrig snöslungan på ett tak. 

 Vidrör inte motorns komponenter eftersom de är heta under användningen. Risk för brännskador. 
 
2.4 UNDERHÅLL OCH FÖRVARING 
 

 Dra fast samtliga muttrar och skruvar så att maskinen är i säkert arbetsskick. Kontrollera skjuvskruvarna 
regelbundet. 

 Använd alltid originalreservdelar. Icke originalreservdelar kan medföra risk för skador även om de passar på 
maskinen. 

 Förvara aldrig maskinen med bensin i tanken inomhus där ångorna kan komma i kontakt med öppen låga eller 
gnistor. 

 Låt motorn kallna innan maskinen ställs undan för förvaring. 

 Se anvisningarna för långtidsförvaring. 

 Byt skadade varnings- och anvisningsskyltar. 

 Låt motorn arbeta ett par minuter med matningsskruven inkopplad efter användningen. Detta förhindrar att 
skruven fryser fast. 

 
Vibrationsemissionen vid verklig användning kan avhängigt användningssättet avvika från det redovisade totalvärdet. 
 
Behov föreligger att identifiera säkerhetsåtgärder för att skydda användaren och som baseras på en uppskattning av 
exponering under verkliga användningsförhållanden (omfattande alla delar av användningscykeln såsom antalet 
starter och avstängningar och när apparaten arbetar i tomgång tillsammans med aktuell användningstid). 
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3. MONTERING 

 
Observera: Vänster och höger sida avser maskinen sedd från manöverplatsen bakom snöslungan. 
 
1. När emballaget öppnas, var god kontrollera samtliga komponenter med ledning av monteringsritningen. Var god 

kontakta återförsäljaren om delar saknas. 
2. Montera handtaget - Steg 1: använd två bladskruvar M8×40 (1), två böjda brickor (2) och två flänsmuttrar (3) för 

att montera handtaget på fästet genom att rikta in fästhålen på högra sidan (se Figur 2). 
 

 
 
(Figur 2) 
 
3. Montera handtaget - Steg 2: 
A. På STG556 (6562) ska monteringen ske som visas i Figur 3: montera två bladskruvar M8×40 (4) två böjda brickor 

(5) och två flänsmuttrar (6) tillsammans med utkastkåpans manöverarm (7) vid det två fästhålen på 
handtagsfästets vänstra sida. 

B. På övriga maskinmodeller ska monteringen ske enligt Figur 4: montera två flänsskruvar M8×45 (8), två böjda 
brickor, (9) och två låsmuttrar (10) tillsammans med hållaren för utkastkåpans manöverarm (11) vid de två 
fästhålen på handtagshållarens vänstra sida. 

 

  
(Figur 3) (Figur 4) 
 
4. Montera manöverarmen: 
A. På STG5556 (6562) (se Figur 5), för manöverarmen (12) genom fästet (7) som visas i Figur3, och sätt sprinten 

(13) genom manöverarmen (12) så att den kopplas på växelaxeln; 
B. På övriga modeller (se Figur 3), för manöverarmen (14) genom manöverarmens fäste (11) som visas i Figur4, och 

sätt i sprinten (15) genom manöverarmen (11) så att den kopplas vid leden; 
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(Figur 5) (Figur 6) 
 
5. Montera utkastkåpan: Placera plastringen (16) under utkastkåpan (17) och för ner den över kåpans fäste (18) på 

skruvkåpan (se Figur 7). Montera och dra fast utkastkåpans fästbleck (19) plus två brickor (20) med vagnsskruvar 
(21), brickor M6 (22) och låsmuttrar M6 (23) (se Figur 8). 

 
 

 Figur 7 
  

 (Figur 8) 
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6. Installera utkastkåpans vajer: Fäst vajerns ända (24) på utkastkåpan, justera vajerns längd och dra fast (se Figur 
9). 

 

 (Figur 9) 
 
7. Montera hastighetsreglaget och utkastkåpans manöverhandtag: För de två manöverspakarna (25) genom 

elastiska brickor (26) över panelplåten, och montera dem på plats för användning på panelplåten (se Figur 10). 
 
 

 (Figur 10) 
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8. Montera växelstången: Montera växelstången (27) och dämpfjädern (28), brickan (29) och sprinten (30) på 
växelföraren (31) under transmissionshuset och panelplåten och på växelspaken (32) som visas i Figur 11. 

 
 

 (Figur 11) 
 
9. På modeller utan monterade glidskor ska dessa monteras som visas i Figur 12. För fyra vagnsskruvar M8 (33) 

genom glidskorna på kåpans båda sidor, och fäst dem med brickor (35) och dra fast muttrarna (36). 
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MANÖVERORGANENS PLACERING 

 

 

① Styrhandtag 
 

② Körriktningshandtag 
 

③ Växelspak 
 

④ Spak för utkastlängd 
 

⑤ Värmehandtag 
 

⑥ Utkastkåpa 
 

⑦ Spak för utkastriktnig 
 

⑧ Smak för larvbandens riktning 
 

⑨ Funktionsväljarhandtag 
 

 
 
 

 
 

STG1376 
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4. HUR ATT STARTA MOTORN 

 
4.1 KOMPONENTERNAS OCH MANÖVERORGANENS PLACERING 
 

 
 

 VARNING: Maskinen lämnar fabriken utan olja i motorn varför användaren måste fylla på motorolja före 
första användningen. Mängden olja som måste fyllas på är (1) 0,6 l för 5,5-7 hk eller (2) 1,1 l för 8-13 hk motorer. 
 
 

LJUDDÄMPARE 

TÄNDNINGS-
STRÖMBRYTARE 

LUFTRENARE 

FLÖDARPUMP 

CHOKESREGLAGE 

BRÄNSLEKRAN 

SNÖRSTART-
MEKANISM 

GASREGLAGE OLJEPÅFYLLNINGSLOCK/ 
OLJEMÄTSTICKA 

BRÄNSLE-
PÅFYLLNINGSLOCK 

STARTHANDTAG 

OLJEDRÄNERINGS-
PLUGG 
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4.2 KONTROLL AV MOTORLANS NIVÅ 
 
Kontrollera oljenivån med motorn stoppad och maskinen stående på plant underlag. 
 
1. Skruva av påfyllningslocket/oljemätstickan och torka den ren. 
 

 
 
2. Sätt i och ta ur oljemätstickan utan att skruva fast den i påfyllningsröret. Kontrollera oljenivån på mätstickan. 
3. Om oljenivån är låg ska rekommenderad olja fyllas på till påfyllningshålets kant. 
 

 Oljenivån får aldrig vara över markeringen ”FULL”. Motorn kan annars överhettas. Om oljenivån är 
över markeringen ”FULL” måste olja dräneras så att korrekt nivå erhålls. 
Kontrollera alltid oljenivån före användning. Snöslungan ska stå på horisontalt underlag vid kontrollen. 
 
4. Skruva fast påfyllningslocket/oljemätstickan ordentligt. 
 

OBSERVERA Att köra motorn med låg oljenivå kan leda till motorskador. 

 
Oljevarningssystemet (på vissa motormodeller) kommer att automatiskt stoppa motorn innan oljenivån sjunker under 
säker gräns. För att undvika olägenheten med en oväntad avstängning bör dock oljenivån alltid kontrolleras för start. 
 
4.3 BYTE AV MOTOROLJA 
 
Dränera ut den gamla oljan medan motorn är varm. Varm olja rinner snabbt ut utan att något blir kvar. 
 
1. Placera en lämplig behållare under motorn för att samla in den använda oljan, och ta därefter av påfyllningslocket 

och dräneringspluggen. 
2. Låt den gamla oljan dränera ut helt, och sätt därefter tillbaka dräneringspluggen. Dra fast den ordentligt. 

Var god bortskaffa den använda motoroljan på ett miljövänligt sätt. 
Vi föreslår att du tar använd motorolja i en sluten behållare till din lokala återvinningsstation eller bensinstation för 
återvinning. Kasta inte oljan i soptunnan, och häll inte ut den på marken eller i ett avlopp. 

3. Med motorn i horisontalt läge, fyll på rekommenderad olja till påfyllningshålets kant. 
 
 

OLJEPÅFYLLNINGSLOCK/ 
OLJEMÄTSTICKA 

ÖVRE NIVÅ 

UNDRE NIVÅ 
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Mängd motorolja: (1) 5,5 - 7 hk: (2) 0,60 l; 8 - 13 hk: 1,1 l 
 
4.4 Skruva fast påfyllningslocket/mätstickan ordentligt. 
 
REKOMMENDATIONER FÖR MOTOROLJA 
 
Motorolja är en viktig faktor som påverkar prestanda och livslängd. Använd rengörande olja för 4-taktsmotorer. 
SAE 5W-30 rekommenderas för normal användning. Andra viskositeter i diagrammet kan som visas användas när 
medeltemperaturen i ditt område ligger inom det angivna intervallet. 
Oljeviskositet och kvalitetsklass anges på oljebehållaren. Vi rekommenderar användning av API kvalitetsklass SE eller 
SF. 
 

SAE viskositetsklasser 
 

 
 
ATT FYLLA PÅ BRÄNSLE 
 
använd inte. 
 
OBSERVERA! Kom ihåg att vanlig blyfri bensin har begränsad hållbarhet. Köp inte mer bensin än som kommer att 
förbrukas inom trettio dagar. 
 
Miljövänligt bränsle kan användas, t.ex. alkylatbensin. Denna typ av bensin har en sammansättning som är mindre 
skadlig för människor och natur. 
 

 Bensin är mycket lättantändligt. Förvara alltid bränsle i behållare som är speciellt avsedda för detta 
ändamål. 
 
 

PÅFYLLNINGSLOCK 

DRÄNERINGSPLUGG 
Dräneringsskruv 

OLJENIVÅ 
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 Förvara bensinen på sval och väl ventilerad plats – inte inomhus. Förvara bensin utom räckhåll för 
barn 
 

 Fyll endast på bränsle utomhus, och rök inte vid påfyllningen. Fyll på bränsle innan motorn startas. 
Ta aldrig av påfyllningslocket eller fyll på bränsle när motorn arbetar eller fortfarande är varm. 
 
Fyll inte bränsletanken ända upp. Efter påfyllningen, skruva tillbaka locket, dra fast ordentligt och torka bort eventuellt 
spill. 
 

 
 

OMGIVNINGSTEMPERATUR 
 
4.5 ATT STARTA MOTORN 
 
1. Ställ bränslekranen i läge TILL. 
 

 
 
2. För att starta en kall motor, för chokespaken till läge CLOSE (stängd). 
 
För att starta en varm motor, för chokespaken till läge OPEN (öppen). 
 
Här visas en chokespak monterad på motorn. 
 
 
 

MAX BRÄNSLENIVÅ 

BRÄNSLEKRAN 

TILL 
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3. För gasreglaget från läge SLOW (sakta) ungefär 1/3 mot läge FAST (snabbt). Här visas ett gasreglage monterat 

på motorn. 
 

 
 
4. Motorströmbrytare 
 
Motorströmbrytaren sluter och bryter tändsystemet. 
Motorströmbrytaren måste sättas in för att motorn ska kunna arbeta. 
Ta ut motorströmbrytaren för att stoppa motorn. 
 

 
 
1. FLÖDARPUMPEN tillför förgasaren mer bränsle vid start i låga temperaturer. 
 
Tryck inte fler än tre gånger på FLÖDARPUMPEN. 
 

CHOKESPAK 

GASREGLAGE 

IN-TILL 

UT-FRÅN 
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6. Aktivera startmekanismen. 
 
SJÄLVINDRAGANDE SNÖRSTART (gäller alla motortyper): 
Dra först ut starthandtaget långsamt tills ett motstånd känns, och dra sedan snabbt. 
Släpp försiktigt tillbaka starthandtaget. 
 
ELEKTRISK STARTMOTOR (vissa motortyper): 
Anslut startkontakten noga, och tryck därefter på startknappen. 
När motorn startat, koppla bort startkontakten från kraftkällan. 
 

 

ELLER 

 

ELLER 

 
 

 

5. ATT ANVÄNDA SNÖSLUNGAN 
 
5.1 Matarskruvreglage 
 

 
 
Matarskruvreglaget är placera på vänstra handtaget. För matningsskruvreglaget mot handtaget för att aktivera 
skruven och börja slunga snö. Släpp för att stoppa matningen. 
 
 

CHOKESPAK 
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5.2 Körreglage 
 

 
 
Körreglaget är placerat på högra handtaget. Krama in handtaget för att koppla in hjulens drivning. Släpp för att stanna. 
 
5.3 Utkastkåpans riktningsreglage 
 

 
 
Utkastkåpans riktningsreglage är placerat på snöslungans panelplåt. 
Vrid reglaget enligt följande för att ändra den riktning snön slungas bort: 
Veva medurs för att slunga snön åt höger 
Veva moturs för att slunga snön åt vänster. 
 
5.4 Vänstra och högra handtagens förregling: 
 
Handtagen på denna maskin kan förreglas genom att trycka ner körkontrollhandtaget och därefter 
slungningsreglaget. Slunghandtaget förblir i nedtryckt läge när du släpper det. 
 
5.5 Styrning med larvbanddriven snöslunga 
 

  
Dra i höger handtag för att svänga åt höger. Dra i vänster handtag för att svänga åt vänster. 
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5.6 Funktionsväljare på larvbanddriven snöslunga 
 

 
 

① Transport: Maskinen flyttas utan att arbeta. 

② Normal: Maskinen är nu ställd i normalt driftsläge. 

③ Packad snö: Maskinen arbetar i tjock eller hårt packad snö. 
 
OBSERVERA: För att ställa in funktionsläge måste styrhandtaget tryckas ner för att lyfta maskinens främre ända 
något från underlaget så att reglaget inte böjs. 
 

 
 
ATT STARTA 
 
1. Starta motorn enligt beskrivningen ovan. Låt motorn arbeta några minuter för att varmköras. 
2. Ställ in utkastkåpan. 
3. Vrid inställningsreglaget och ställ in utkastet så att snön slungas med vinden. 
 

 Växelspaken får inte röras om körkopplingsspaken är nertryckt. 
 
4. Val lämpligt växelläge. 
5. Tryck ner matningsskruvreglaget för att starta skruven och utkastfläkten. 
 

 Se upp för den roterande matningsskruven. Håll händer, fötter, hår och löst sittande kläder borta från 
maskinens rörliga delar. 
 

6. Tryck ner skruvens kopplingsspak. Snöslungan kör nu framåt eller bakåt avhängigt den valda växeln. 
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5.8 RÅD OM KÖRNING 
 

 Ljuddämparen och intilliggande delar blir mycket heta när motorn arbetar. Risk för brännskador. 
 
1. Kör motorn med eller nära fullt gaspådrag. 
2. Anpassa alltid hastigheten till snöförhållandena. Justera hastigheten med växelspaken. 
3. Snön avlägsnas lättare omedelbart efter snöfallet. 
4. Slunga alltid snön med vinden där så kan ske. 
5. Justera glidskorna med skruvarna (1:H) efter markförhållandena: 

- På plan mark såsom asfalt ska skorna sitta cirka 3 mm under skrapbladet. 
- På ojämn mark såsom grusgångar ska skorna vara cirka 30 mm under skrapbladet. 

 
 

 Justera alltid glidskorna så att grus och stenar inte matas in i snöslungan. Risk för personskador 
föreligger om dessa slungas med hög hastighet. 
 
Säkerställ att skorna är justerade lika på båda sidor. 
 
6. Anpassa hastigheten så att snön slungar med jämnt flöde. 
 

 Om snö fastnar i utkastkåpan får du inte försöka rensa bort den innan: 
- Du släppt båda kopplingsspakarna. 
- Motorn stoppats. 
- Tändstiftskabeln kopplats bort från tändstiftet. 
- För inte in händerna i utkastet eller matningsskruven. Använd det medföljande rensredskapet. 
 

6. UNDERHÅLL 
 
6.1. UNDERHÅLLSCHEMA 
 

Åtgärd Intervall Typ 

Byte av motorolja Efter de först 2 driftstimmarna, och 
därefter var 20:e driftstimme 

SAE 5W30 

Kontroll av drivremmar Efter de 2 första driftstimmarna och 
därefter årligen 

 

Smörjning av reglagens länkar En gång årligen 10W motorolja 

Lufttryck i däcken Var 50:e driftstimme  

Kontroll/byte av tändstift Var 100:e driftstimme Champion N11YC, LD F7RTC 

 
6.2 TÄNDSTIFT 
 
Kontrollera tändstiftet en gång årligen eller var hundrade driftstimme. Rengör eller byt tändstiftet om elektroderna är 
brända. Motortillverkaren rekommenderar: LD F7RTC eller ekvivalent. Rätt tändstiftsgap: 0,7 - 0,8 mm. 
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6.3 FÖRGASARE 
 
Förgasaren är inställd på fabriken. Var god kontakta en auktoriserad 
servicestation om justering erfordras. 
 
6.4 Byte av säkerhetsskruv: För att skydda inmatningsskruvens 
snäckväxel är drivningen försedd med en säkerhetsskruv 
Utbytesskruvar 1 och sprintar 2 medföljer maskinen på 
panelplåten. 
 

 
 

SERVICE OCH REPARATIONER 
 

 Ingen service får utföras innan: 
- Motorn har stannat helt. 
- Tändstiftskabeln kopplats bort från tändstiftet. 
 
Om anvisningarna anger att maskinens främre del ska lyftas och vilas på skruvkåpan måste bränsletanken tömmas. 
 

Töm bränsletanken utomhus när motorn är kall. Rök inte. Använd en behållare som är avsedd för 
bensin. 
 

FELSÖKNING 
 

Problem Möjlig orsak Åtgärd 

Motorn startar inte. Motorn är flödad med bensin. Upprepa startförsöket med fullt 
gaspådrag och choken i läge OFF 
(från). 

Vatten i bränslet eller gammalt 
bränsle. 

Dränera tanken och fyll på färskt 
bränsle. 

Annat. Kontrollera att startproceduren utförts 
enligt anvisningarna i denna 
bruksanvisning. 

Motorn är svårstartad eller arbetar 
ojämnt. 

Defekt tändstift. Byt tändstiftet. 

Ventilationshålet i tanklocket 
blockerat. 

Rensa hålet. 

Skruven roterar inte. Främmande föremål blockerar 
skruven. 

Rensa. 

Skjuvsprinten har brustit. Byt skjuvsprinten. 

Skruvens drivrem slirar. Justera remmen och vajern. 

Skruvens drivrem har brustit. Byt remmen. 

Skruven stannar inte när spaken 
släpps. 

Skruvens drivrem är feljusterad. Justera remmen. 

Skruvens drivskena är feljusterad. Justera skenan. 

Snöslunga styr åt ena sidan. Ojämnt lufttryck i däcken. Justera trycket i däcken. 

Drivning på endast ett hjul. Kontroller hjullåsen. 

Glidskorna ojämnt justerade. Justera skorna och skrapbladet. 

Skrapbladet ojämnt justerat. Justera skorna och skrapbladet. 
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1. ATT JUSTERA SKORNA OCH SKRAPBLADET 
 
Glidskorna (1:H) och skrapbladet (1:V) slits efter en längre tids användning. Justera skrapbladet (alltid samtidigt med 
skorna) tills önskad höjd över marken uppnås. Skrapbladet och skorna kan vändas och användas på båda sidor. 
 
2. ATT JUSTERA REGLAGEVAJRARNA 
 

 Var god kontakta distributören eller den lokala agenten om remmarna behöver bytas. Byt dem inte själv. 
 
När remmarna byts måste reglagevajrarna justeras (se nedan). 
 
1. Koppla bort tändkabeln från tändstiftet. 
2. Tryck ner spaken (1:O eller 1:N). Spaken ska göra ett visst motstånd vid nertryckning och återgå när den släpps. 
3. Justera enligt beskrivningen nedan: Lossa låsmuttern. Skruva justeringstången till önskat läge med fingerkraft.  

Dra fast låsmuttern. 
4. Återkontrollera justeringen enligt punkten 2 ovan och efterjustera om så erfordras. 
 

FÖRVARING 
 

 Förvara aldrig snöslungan med bensin i tanken i slutet utrymmen med otillräcklig ventilation . 
Bensinångorna kan nå öppen låga, gnistor, cigaretter etc. 
 
Om snöslungan ska förvaras längre än 30 dagar rekommenderas följande åtgärder. 
1. Töm bensintanken. 
2. Starta motorn och låt den arbeta tills den stannar till följd av bränslebrist. 
3. Byt motoroljan om detta inte skett under de föregående 3 månaderna. 
4. Demontera tändstiftet och häll lite motorolja (cirka 30 ml) i hålet. Baxa motorn några varv. Skruva tillbaka 

tändstiftet. 
5. Rengör hela snöslungan noggrant. 
6. Smörj alla rörliga delar. 
7. Inspektera snöslungan med avseende på skador. Reparera så erfordras 
8. Bättra på eventuella skador på färgen. 
9. Rostskydda omålade metallytor. 
10. Förvara om möjligt snöslungan inomhus. 
 

OM NÅGOT GÅR SÖNDER 
 
Auktoriserade serviceverkstäder kan utföra reparationer och garantiservice. Använd enbart originalreservdelar. 
Utför du själv enklare reparationer? Använd enbart originalreservdelar. De passar perfekt och gör arbetet mycket 
enklare. Reservdelar finns tillgängliga hos din återförsäljare och servicestation. Vid reservdelsbeställning: 
Ange modell, inköpsår, motormodell och typnummer. 
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TEKNISKA PARAMETRAR 
 

Motor modell DAR0963  
(STG1376-A230 [G390F]) 

Max slungdistans (cm) 10-15 

Max snötjocklek (cm) 50 

Max rensningsbredd (cm) 76 

Startmetod Elektrisk/ 
Manuell 

Vikt netto (kg) 143 

Motorolja (5W-30 eller 5W-40) 1,1 l 

Bränsle typ Bensin 

Buller (LwA) 104 dB(A) 

Vibration  7,807m/s2 

 
 

MILJÖVÅRD 
Följa lokala anvisningar om avfallsservice med förpackning. 

 
Gamla apparater måste lämnas till separat insamling för el-avfall. 
Tilläggsuppgifter: www.serty.fi 
 

 
GARANTI 
Produkten har 12 månaders garanti, från inköpsdagen. 
Garantin gäller alla fabrikations- och materialfel. 
Importör ansvarar för korrigering av delar eller produkten om de konstateras vara felaktiga. 
Kassakvitto, leveranslista, köpfaktura eller garantibevis skall uppvisas vid garantianspråk. 
Returvaran skall vara komplett, försedd med redogörelse av funktionsfelet. 
Garantin omfattar inte frakt- och transportskador, skador som har orsakats av normalt slitage, överbelastning eller 
osakkunnigt handhavande, eller indirekt skador. Garantin slutas om maskinen har öppnats, delar byts ut, reparerants 
eller förändrats. 
 
Garantireparationer får endast utföras av importörens auktoriserad serviceverkstad. 
 
Rätten till ändringar förbehålles.  
 
Importör / Tillverkare:  Veljekset Keskinen Oy 
 Onnentie 7, 63610 Tuuri, FINLAND 
 Tel. +358 10 770 7000 
 
 

 

http://www.serty.fi/
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EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-KRAV 

EU DECLARATION OF CONFORMITY 
 

Me / Vi / We     WUYI ZHOUYI MECHANICAL & ELECTRICAL CO.,LTD 

 Jinyan Mountain Industry, Function Area, Quanxi, Wuyi, Zhejiang, China 

 Tel:  (86 579) 87989170 /  Fax:  (86 579) 87728760 
 
vakuutamme, että / försäkrar att / we declare that 
 
Laite / Produkt / Device:    SNOW THROWER 13hp 
Tyyppikoodi / Typkod / Type Code:   DAR0963 / STG1376-A230 (G390F)  
 
täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset / uppfyller kraven enligt följande direktiv / meets the provisions for the 
following directive:  
 
Machinery Directive   2006/42/EC  
Electromagnetic Compatibility   2004/108/EC  
Noise emission in the environment         
by equipment for use outdoors   2000/14/EC  
 
ja on seuraavien yhdenmukaistettujen standardien mukainen / och överensstämmer med följande standarder / and is 
compliant with the following standards:  
 
ISO 8437:1989+A1 
EN ISO 3744:1995 
EN ISO 14982:2009 
 
 
 

Place, date:  Wuyi City ,2013-5-29 
 
Signature and stamp:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


