
EN

STEm ���� 

Snow throwerSTEm 5765 
Снегорин

Ръководство за експлоатация 
Превод от английски език

Моля, прочетете тези инструкции за безопасност преди 
първоначалната употреба на машината за почистване 
на сняг и действайте съгласно тях. 
Запазва се правото на технически и цветови промени, 
грешки и печатни грешки.
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All reference to the left or right side 
of the snow thrower are from the 
operator’s position.
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M10 X 40 X 2 A

M6 X 40 X 4 B

M6 X 30 X 1 C

M6 X 30 X 6
D

X 3

X 1 F

X 2 E

M8 X 1

M8 X 25 X 2

E
M8 X 20 X 2

F

X 2

X 2
G

X 2

6 X 37 X 2 H

Инструкции за сглобяване / Опаковъчен лист

Всяко споменаване на лявата или дяс-
ната страна на снегорина се отнася 
до позицията на оператора.

1. Агрегат за снегорин
2. Лостове за управление на движението
3. Лост за смяна на предавките
4.  Лост за регулиране на устройството за разпръс-

кване на снега
5. Контролно табло
6. Колела (1 чифт)
7. Улей за изхвърляне на снега
8. Инструмент за почистване на улея
9.  Ръководство за експлоатация и наръчник за дви-

гателя
10. Торба за основните компоненти на двигателя 
11. Торба за основните компоненти на снегорина

Та
ше
в-
Га
лв
ин
г О
ОД

 

ww
w.

ta
sh

ev
-g

alv
ing

.co
m



Features and Controls

Primer

Safety Ignition Switch

Choke

Fuel Shutoff Valve

Engine Oil Fill Cap w/ Dipstick

Recoil Starter

ON/OFF SwitchThrottle Lever

Electric Starter

Power Cord Plug

Fuel Filler Cap

Electric Start Button

Shear Pins

Auger

Auger Gearcase

Scraper Blade

Drift Cutters

Chute Clean-Out Tool

Drive Clutch Lever

Skid Shoes

Chute Deflector Handle

Chute Deflector

Belt Cover

Discharge Chute

Auger Clutch Lever

Headlight

Speed Shift Lever

Chute Crank

Описание на STEm 6770 JP
Конструктивни особености и контролни механизми

*  Инструменти за рязане на 
преспи 

Лост за регулиране на ус-
тройството за разпръскване 
на снега

Лост на съединителя 

Инструмент за почистване 
на улея Ръкохватка за дефлектора 

на улея

Лост за шнека

Предпазни щифтове  
на ножовете Дефлектор на улея

* Фарове

Шнек Капак за ремъка

Лост за смяна на скоростите

Предавателна кутия  
на шнека Улей за изхвърляне на снега

Ножове Накрайници срещу буксуване

Дръжка на стартерното въже

Капачка на резервоара за гориво

Бутон за включване

Праймер бутон

Електрически шнур

Бутон за запалването

Електрически стартер

Бутон на горивния клапан

Капачка на отвора за масло  
Wс пръчка за проверка на нивотo

Лост на дросела Предпазен превключвател Превключвател за вкл./изкл.

* Ако е така оборудван!
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Това ръководство, предназначено за 
оператора на снегорина, се отнася до 
няколко модела. Не всички конструк-
тивни особености, характеристики и 
отличителни черти, описани в този 
наръчник, се отнасят до всички моде-
ли снегорини, а и изобразеният снего-
рин може да се различава от Вашия. 

ВЪВЕДЕНИЕ

EN
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ENVIRONMENTAL

Specifications

INTRODUCTION

Recycle unwanted materials instead 

of disposing of them as waste. All 

tools, hoses and packaging should 

be resorted, taken to the local 

recycling center and disposed off in 

an environment-friendly safe way.

Your snow thrower has many features that 

will make your job faster and easier. Safety, 

performance, and dependability have been 

given to top priority in the development of this 

machine, making it easy to maintain and operate. 

The Engine manufacturer is responsible 

for all engine-related issues with regards to 

performance, power rating, specifications, 

warranty and service. Please refer to the Engine 

Manufacturer’s  owner’s/operator’s manual, 

packed separately with your unit, for more 

information.

–

–

–

Item No.

cmClearing Width

Intake Height

Auger Dia.

Impeller Dia.

Speed

 cm

cm

cm

Прочетете и разгледайте целия 
наръчник преди да използвате Ва-
шия нов снегорин. Полагайте спе-
циални грижи и се съобразявайте 
с напътствията и предупрежде-
нията. Запазете тези инструк-
ции за бъдещи справки.

Предназначение

Тази машина трябва да бъде използвана само за 
почистването на сняг от пътища и други твърди 
повърхности в съответствие с описанията и ин-
струкциите за безопасна експлоатация, показа-
ни в този наръчник.  
-  Всеки друг начин на използване е в разрез с ото-

ризираната експлоатация!
-  Използването на машината в разрез с дадени-

те тук инструкции или правенето на своеволни 
промени по машината освобождава автоматично 
производителя от всякакви гаранционни задъл-
жения. 

-   Потребителят е отговорен за щетите, причине-
ни на трети страни и на тяхната собственост, и 
възникнали като резултат от експлоатацията на 
машината. 

Вашият снегорин притежава много конструктивни 
особености, които ще улеснят и ускорят Вашата ра-
бота. Безопасността, експлоатационните качества, 
техническите характеристики и надеждността бяха 
основен приоритет при разработката на тази маши-
на, с цел да я направим по-лесна за поддръжка и 
експлоатация. 

Производителят на двигателя е отговорен за 
всички възникнали проблеми, свързани с двигате-
ля по отношение на функционирането и техниче-
ските характеристики на машината, номиналната 
мощност, спецификациите, гаранцията и сервизно-
то обслужване. Моля, консултирайте се за повече 
информация с наръчника за експлоатация на Про-
изWWWWWводителя на двигателя, който ще на-
мерите в отделна опаковка, приложен към Вашия 
пакет. 

Спецификации

Изделие 5765
Широчина на почистване 57 cm
Височина на изхвърлене 53,5 cm
Диаметър на шнека 30 cm
Диаметър на ротора 30 cm
Скорост 6 F + 2 R

ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ

Рециклирайте ненужните материали 
вместо да ги изхвърляте като отпадъци. 
Всички инструменти, маркучи и опаков-
ката трябва да бъдат сортирани и преда-
дени в местния център за преработка на 
отпадъците. 
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Recycle unwanted materials instead 

of disposing of them as waste. All 

tools, hoses and packaging should 

be resorted, taken to the local 

recycling center and disposed off in 

an environment-friendly safe way.

Your snow thrower has many features that 

will make your job faster and easier. Safety, 

performance, and dependability have been 

given to top priority in the development of this 

machine, making it easy to maintain and operate. 

The Engine manufacturer is responsible 

for all engine-related issues with regards to 

performance, power rating, specifications, 
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5

СИМВОЛИ

На табелката за номиналната мощност, поставена 
на Вашата машина, са показани различни символи. 
Те дават важна информация за продукта или указа-
ния за начина на употреба.

EN

SYMBOLS

The rating plate on your machine may 

show symbols. These represent important 

information about the product or instructions 

on its use. 

Read these instructions for use 

carefully.

Wear eye protection. 

Wear hearing protection.

Wear safety footwear.

Keep bystanders away.

Stop engine and remove ignition 

key prior to leaving the operator’s 

position.

Only use clean-out tool to clear 

blockage. Never use your hands.

It is forbidden to remove or tamper  

with the protection devices and 

safety devices. 

Do not smoke or have open flames.

Do not touch a hot muffler, gear 

housing or cylinder.

Stop engine, remove key, read 

manual before making any repairs 

or adjustments.

Keep hands out of the inlet and 

discharge openings while machine 

is running.

Stay away from rotating augers. 

Never direct discharge towards 

persons or property.

SAFETY
General Safety Rules

Understand your machine

Allow operation only by properly trained adult, 

never children.

Read and understand the operator’s manual 

and labels affixed to the machine. Learn its 

application and limitations as well as the 

specific potential hazards peculiar to it. 

Be thoroughly familiar with the controls and 

their proper operation. Know how to stop the 

machine and disengage the controls quickly.

Make sure to read and understand all the 

instructions and safety precautions as outlined 

in the Engine Manufacturer’s Manual, packed 

separately with your unit. Do not attempt to 

operate the machine until you fully understand 

how to properly operate and maintain the 

Engine and how to avoid accidental injuries 

and/or property damage.

Work area

Never start or run the engine inside a closed 

area. The exhaust fumes are dangerous, 

containing carbon monoxide, an odorless and 

deadly gas. Operate this unit only in a well 

ventilated outdoor area.

Never operate the machine without good 

visibility or light.

Never operate the machine on a steep slope.

Personal safety

Do not operate the machine while under the 

influence of drugs, alcohol, or any medication 

that could affect your ability to use it properly.

Dress properly. Wear heavy long pants, boots 

and gloves. Do not wear loose clothing, short 

pants, and jewelry of any kind. Secure long 

hair so it is above shoulder level. Keep your 

hair, clothing and gloves away from moving 

parts. Loose clothes, jewelry or long hair can 

be caught in moving parts.

 
Внимание! 
Специално внимание при употреба! 
 
 
Прочетете внимателно тези 
инструкции за употреба.

Носете защитни очила.
Носете антифони.

Носете защитни обувки.

Дръжте външни лица надалеч.

Спрете машината и извадете ключа 
за запалване преди да напуснете 
мястото на оператора.

Използвайте само инструмента за 
почистване, за да освободите блоки-
раната зона. Никога не се опитвайте 
да почистите с ръце.

Строго забранено е да премахвате 
или да променяте защитните ус-
тройства и предпазителите.

Не пушете и не допускайте открит 
огън в близост.

Не докосвайте камерата за запалва-
не, повърхността на предавателната 
кутия или цилиндъра, ако са горещи.

Спрете двигателя, извадете ключа и 
прочетете ръководството преди да 
правите каквито и да било ремонти.

Пазете ръцете си от смукателните 
и изпускателните входове и изходи, 
докато машината работи.

Стойте настрани от въртящите се 
шнекове.

Никога не насочвайте улея за из-
хвърляне към лица, предмети или 
терени чужда собственост.

БЕЗОПАСНОСТ
Общи правила за безопасност

Разберете как работи Вашата машина

Разрешена е експлоатацията, извършвана само 
от правилно обучени пълнолетни лица и никога от 
деца. 

Прочетете и разберете ръководството за експлоата-
ция както и надписите, поставени на машината. На-
учете какво е нейното приложение и какви са огра-
ниченията както и какви са специфичните възможни 
рискове, присъщи за нея. 

Запознайте се детайлно с контролните механизми и 
правилното боравене с тях. Необходимо е да знае-
те как да спирате машината и бързо да изключвате 
контролните устройства. 

Прочетете и разберете всички инструкции и пред-
пазни мерки, както са дадени в  ръководството за 
експлоатация, написано и предоставено от 
производителя на двигателя, който ще намерите 
в отделна опаковка към Вашия артикул. Не се оп-
итвайте да привеждате в действие и да използвате 
машината, докато не разберете как да управлявате 
и поддържате двигателя правилно, как да избягва-
те наранявания и/или повреждане на имущество.

Зона за работа

Никога не включвайте и не оставяйте двигателя да 
работи в затворено помещение. Отходните газове 
са опасни, тъй като те съдържат въглероден оксид – 
смъртоносен газ без специфична миризма. Използ-
вайте този продукт само в добре проветрявани зони 
на открито. 

Никога не управлявайте машината, ако липсва до-
бра видимост или осветление.

Никога не управлявайте машината на стръмен 
склон. 

Лична безопасност

Не използвайте машината, ако сте под влиянието 
на наркотици, алкохол или лекарства, които биха 
могли да се отразят на способността Ви да опери-
рате правилно с машината. 

Носете подходящо облекло – дебел дълъг панта-
лон, ботуши и ръкавици. Не носете свободно пада-
щи дрехи, къси панталони и каквито и да е бижута. 
Приберете дългата коса, така че да не пада под ни-
вото на раменете. Пазете косата, дрехите и ръкави-
ците си от движещите се части. Свободно падащото 
облекло, бижутата или дългите коси може да бъдат 
захванати от движещите се части.
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Използвайте предпазна екипировка. Винаги носете 
защитни работни очила. Личните предпазни сред-
ства, като например маски против прах, каска или 
антифони, използвани при подходящи условия, ще 
намалят риска от физически наранявания. 

Проверявайте Вашата машина преди да я включи-
те. Предпазителите трябва да са на мястото си и 
в изправност. Подсигурете всички гайки, болтове и 
т.н. да бъдат здраво затегнати. Освободете всички 
съединители и ги приведете в неутрално положение 
преди да включите двигателя. 

Никога не използвайте машината, когато трябва да 
бъде ремонтирана или е неизправна. Подменете 
повредените, липсващите или счупени части пре-
ди да я използвате. Проверете за течове на гориво. 
Поддържайте машината в безопасно състояние за 
работа.  

Никога не променяйте предпазни части. Проверя-
вайте редовно правилното им функциониране. 

Не използвайте машината, ако контролният меха-
низъм на дроселната клапа при двигателя не може 
да я включи или изключи. Всяка машина, работе-
ща с бензин, която не може да бъде управлявана 
чрез контролния механизъм на дроселната клапа 
при двигателя, е опасна и този механизъм трябва 
да бъде подменен. 

Създайте си навик да проверявате дали ключовете 
и регулиращите гаечни ключове са премахнати от 
зоната за работа на машината преди да я включите. 
Гаечен ключ или който и да е ключ, прикрепен към 
въртящата се част на машината, може да причини 
физическо нараняване.

Бъдете особено внимателни, следете това, което 
правите и използвайте здрав разум, когато управля-
вате машината. 

Не се пресягайте. Не работете с машината, когато 
сте боси или когато носите сандали, или други по-
добни нестабилни обувки. Носете защитни работ-
ни обувки, които ще предпазват краката Ви и ще 
осигурят стабилност при стъпване върху хлъзгави 
повърхности. Осигурете си стабилност по всяко 
време, докато работите с машината. Това ще Ви 
позволи да имате по-добър контрол върху машина-
та при неочаквани ситуации. 

Избягвайте случайно пускане на двигателя. Уверете 
се, че контролният механизъм на дроселната клапа 
за двигателя е изключен преди да транспортирате 
машината или да извършите каквато и да е под-
дръжка, или техническо обслужване на машината. 
Транспортирането, извършването на поддръжка 

или техническо обслужване на машината, заедно с 
контролния механизъм на дроселната клапа, крие 
рискове от злополуки. 

Мерки за безопасност по отношение на горивото

Горивото е силно възпламенимо, а неговите изпаре-
ния могат да доведат до експлозия, ако се запалят. 
Взимайте предпазни мерки, когато го използвате, за 
да намалите риска от сериозно физическо нараня-
ване. 

Когато пълните или изпразвате резервоара, използ-
вайте подходящ съд за съхранение на горивото, 
и се уверете, че сте на чисто и добре проветрено 
място на открито. Не пушете и не позволявайте по-
явата на искри, открит огън или други източници на 
запалване близо до зоната, докато наливате гориво 
или управлявате машината. Никога не пълнете ре-
зервоара в затворено помещение. 

Дръжте заземените електропроводими предмети, 
като например инструменти, далеч от открити и ого-
лени електрически части и свръзки, за да се избегне 
появата на искри или дъгов разряд. Такива инциден-
ти могат да възпламенят парите или изпаренията. 

Винаги спирайте двигателя и го оставяйте да из-
стине преди да напълните резервоара. Никога не 
премахвайте капачката на резервоара или не нали-
вайте гориво, докато двигателят работи или когато 
двигателят е горещ. Не използвайте снегопочиства-
щата машина, ако знаете за течове в горивната сис-
тема. 

Когато е възможно, свалете машината от камиона 
или ремаркето, и я заредете отново с гориво на зе-
мята. Ако това не е възможно, то тогава заредете 
повторно машината на ремаркето с преносим съд, 
вместо от дюзата на диспенсъра за гориво. 

Развийте капачката на резервоара бавно, за да из-
пуснете налягане, образувало се в резервоара. 

Дръжте дюзата в контакт с твърдата повърхност на 
резервоара или контейнера, като се уверите, че мо-
жете да я отворите по всяко време, докато зарежда-
нето с гориво приключи. Не използвайте устройство 
за заключване на дюзата в отворено положение. 

Никога не препълвайте резервоара. Пълнете резер-
воара максимум до ниво от 12.5 мм (1/2”) под долния 
край на гърловината, за да се осигури пространство 
за разширяване, тъй като топлината от двигателя и/
или слънцето карат горивото да увеличава обема 
си.                        

Подменяйте всички капачки за резервоари и контей-
нери навреме с нови и забърсвайте разлятото го-
риво. Никога не привеждайте изделието в действие 
без капачката за резервоара да е на мястото си и да 
е добре затегната. 
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Не създавайте източници на запалване в близост 
до разлято гориво. Ако гориво бъде разлято, не 
се опитвайте да включите двигателя, а преместе-
те машината на известно разстояние от зоната на 
разлива и не създавайте какъвто и да е източник 
на запалване, докато изпаренията от горивото не 
се разсеят. Може да възникне сериозно физическо 
нараняване, ако горивото се разлее върху Вас или 
върху Вашите дрехи, тъй като то може да се въз-
пламени неочаквано. Ако все пак се стигне до такъв 
инцидент, измийте кожата си и сменете дрехите си 
незабавно. 

Съхранявайте горивото в контейнери, изрично обо-
значени и одобрени за целта. 

Никога не пълнете контейнери вътре в превозно 
средство, на камион или върху фундамента на ма-
шината с пластмасово покритие. Преди да пристъ-
пите към пълнене на резервоара, винаги поставяй-
те контейнерите на земята, далеч от други моторни 
превозни средства. 

Съхранявайте горивото в хладно, добре проветря-
вано помещение. То трябва да се намира на безо-
пасно място, далеч от искри, открити пламъци или 
други източници на възможно запалване. 

Никога не съхранявайте горивото или машината с 
гориво в резервоар, намиращ се във вътрешност-
та на сграда, където изпаренията могат да достиг-
нат до искра, открит огън или до други източници 
на запалване, като например водонагревател, пещ, 
сушилни машини и други подобни. Оставате дви-
гателя да изстине преди да го оставите в закрито 
помещение. 

Употреба на машината и грижи за нея

Никога не вдигайте или не носете машината, докато 
двигателят работи. 

Не форсирайте машината. Използвайте подходя-
щата машина за Вашите потребности. Правилната 
машина ще свърши работата не само по-добре, но 
и по-безопасно при употребата, предвидена за нея. 

Не променяйте настройките за регулатора на дви-
гателя и не позволявайте двигателят да работи с 
прекомерна скорост. Регулаторът контролира и оп-
ределя максималната безопасна работна скорост 
на двигателя. 

Не поставяйте ръцете или краката си близо до вър-
тящите се части. 

Избягвайте допир до горещо гориво, масло, изпусна-
ти отработени пари и нагорещени повърхности. Не 
докосвайте двигателя или шумозаглушителя. Тези 
части стават много горещи при експлоатация. Те ос-
тават горещи за кратко време, след като изключите  
машината. Оставете двигателя да се охлади, преди 
да извършите поддръжка или да променяте каквито 

и да било неща по машината.
След удряне в твърд предмет, спрете двигателя, 
извадете кабела от устройството за запалване, ща-
телно проверете машината за някаква повреда и, 
ако има такава, я отстранете преди да включите от-
ново и работите с машината.    

Ако машината започне да издава необичаен шум 
или вибрация, веднага спрете двигателя, разедине-
те жицата от устройството за запалване и потърсе-
те причината за необичайния шум и/или вибрация. 
Обикновено необичайният шум или вибрация е пре-
дупреждение за някаква нередност по машината.

Използвайте само приспособления и аксесоари, 
одобрени от производителя. Ако не се придържате 
към това правило, може да се стигне до физическо 
нараняване. 

Поддържайте машината в изправност. Проверявай-
те за разместване и разцентроване или задиране 
на движещи се части, счупване на части и всякаква 
друга неизправност, която може да засегне небла-
гоприятно експлоатацията на машината. Ако се по-
вреди, погрижете се машината да бъде ремонтира-
на преди употреба. Много инциденти са следствие 
от некачествена поддръжка на оборудването. 

Пазете двигателя и шумозаглушителя от трева, лис-
та, прекомерна смазка или натрупване на въглерод, 
за да сведете до минимум риска от пожар. 

Никога не потапяйте във вода, не намокряйте, не 
плискайте и не пръскайте машината със струи вода 
или с някаква друга течност. Пазете ръкохватките и 
лостовете сухи и чисти, и не допускайте по тях да 
полепва мръсотия. Почиствайте след всяко използ-
ване. 

Спазвайте законите и нормативите за изхвърляне 
на газ, масло и други, за да сте максимално щадя-
щи към околната среда. 

Съхранявайте машината, когато работи на празен 
ход или не се използва далече от деца и не позво-
лявайте на лица, незапознати със спецификата на 
машината или с тези инструкции, да я управляват 
или експлоатират. Машината става опасна в ръцете 
на необучени оператори. 

Техническо обслужване

Преди почистване, ремонт, проверка или регули-
ране изключете двигателя и се уверете, че всички 
движещи се части са спрели работа. Винаги прове-
рявайте дали контролният механизъм на дроселна-
та клапа за двигателя е в позиция STOP. Извадете 
кабела от устройството за запалване и го дръжте на 
разстояние от щепсела, свещта и контакта, за да се 
предотврати неволно стартиране. 

Погрижете се техническото обслужване на Вашата 
машина да се извършва от квалифициран персо-

Та
ше
в-
Га
лв
ин
г О
ОД

 

ww
w.

ta
sh

ev
-g

alv
ing

.co
m



8

нал, използвайки само еднакви оригинални части 
при подмяна. Това ще осигури безопасността на 
поддържаната машина. 

Специфични правила за безопасност
Не експлоатирайте машината, без да носите подхо-
дящи зимни горни дрехи. 

Не използвайте машината на покриви. 

Не включвайте двигателя в затворени помещения, 
освен когато запалвате двигателя, за да транспор-
тирате снегорина във или извън сградата. Отваряй-
те външните врати – изпуснатите отработени пари 
са опасни. 

Винаги проверявайте ситуацията над Вас и около 
Вас преди да започнете работа със снегорина. Ви-
наги се съобразявайте с движението по улиците и 
бордюрите, когато ги почиствате със снегорина.  

Щателно проверявайте зоната, в която ще работите. 
Поддържайте работната площ чиста и без играчки, 
изтривалки за врата, вестници, шейни, дъски, жици 
и други чужди предмети, в които може да се спъне-
те или които могат да бъдат изхвърлени от шнека/
ротора. Проверявайте за необезопасени места на 
кейове, пристани, товарни платформи, подиуми, 
рампи или подове. 

Планирайте начина, по който почиствате снега така, 
че да избягвате изхвърляне или изпускане към хора 
или зони, където може да се стигне до нараняване 
или повреди на имущество. 

Не експлоатирайте машината близо до стръмнини, 
изкопи, ровове, ями. Машината може внезапно да 
се преобърне, ако колелото се намира над ръба на 
стръмна скала или изкоп, или ако някоя част на ма-
шината се огъне или хлътне.       

Дръжте всички неучастващи в работния процес 
деца и домашни любимци на разстояние от поне 
23 метра от машината. Ако забележите някой да се 
приближава към Вас, спрете незабавно машината. 

Използвайте заземен трижилен удължителен кабел 
и гнездо за щепсел за всички машини с двигатели, 
включвани с електрически системи. 

Проверявайте редовно функционирането на съе-
динителя и спирачката. Извършвайте техническо 
обслужване и настройване, както е необходимо. 
Всякакво движение на водещите колела и шнека/
ротора трябва да бъде преустановено, когато кон-
тролните лостове бъдат изключени. 

Оставете двигателя и машината да се пригодят към 
температурата на открито, преди да започнете да 
почиствате сняг. 

Бъдете внимателни за скрити опасности или улично 
движение. 

Пазете машината от претоварване и не превиша-
вайте капацитета й чрез опити да почиствате снега 
с много бърз темп. 

Не хвърляйте снега по-високо, отколкото е необхо-
димо. 

Регулирайте и нагласете кутията на шнека, за да по-
чиствате снега от чакъл или повърхности, покрити с 
чакъл. Бъдете особено внимателни, когато използ-
вате снегорина на такива повърхности. 

Бъдете предпазливи, за да избегнете подхлъзване 
или падане, особено когато управлявате машината 
на заден ход. Никога не управлявайте машината с 
високи работни скорости, когато се движите върху 
хлъзгави повърхности. Винаги поглеждайте надолу 
и назад преди да подкарате машината на заден ход. 

Не използвайте снегорина на стръмни склонове. Не 
почиствайте сняг в подножието на склонове. Нека 
цялостното Ви движение по склонове да бъде бавно 
и постепенно. Не правете резки промени в скорост-
та или посоката на движение. Използвайте ниска 
скорост, за да избегнете спиранията, промените или 
превключванията на скорости и предавки. Избягвай-
те тръгването или спирането на склон. Не паркирай-
те машината на склон, освен ако това е абсолютно 
наложително. Когато паркирате под наклон, винаги 
застопорявайте колелата. 

Прекъснете електроснабдяването към шнека, кога-
то превозвате снегорина или когато не използвате 
машината. 

Изключете всички контролни лостове и спрете дви-
гателя преди да напуснете работното положение 
(зад ръкохватките). Изчакайте, докато шнекът спре 
напълно, преди да отпушите или почистите от за-
дръстване сглобката на улея, или преди да правите 
каквито и да е поправки или проверки. 

Допирът на ръката до въртящото се работно коле-
ло вътре в улея за изхвърляне е най-честата при-
чина за нараняване при работа със снегорини. Не 
почиствайте от задръстване конструкцията на улея, 
докато двигателят работи. Изключете двигателя и 
останете зад ръкохватките, докато всички движещи 
се части спрат, преди да започнете с отпушването. 
Никога не поставяйте ръката си в изпускателните 
отвори или в отворите на колекторите. Винаги из-
ползвайте предоставения инструмент за почиства-
не, за да отпушите изпускателния отвор.
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EN

ASSEMBLY

Following the assembly directions below, 

you will assemble the snow thrower in a few 

minutes

Engine

Remove wing nut and washer from the air 

filter cover.

Rotate the air filter cover by 180o so that 

the primer faces outside.

Install air filter cover and tighten wing nut.

2.

3.

1.

Handlebars

M10 X 40 X 2 A

Align the holes in the handlebars with the 

side plates and secure handlebars with 

the screws and the washers until they are 

finger tight.

Remove the axle pins and slide the wheels 

on the axle. Insert each axle pin through 

the hole in each wheel hub and through the 

hole in the axle.

Secure control panel to the handlebars with 

screws, washers and nuts until they are 

finger tight.

Ensure that the handles are at the same 

height, and then tighten all the fasteners 

securely.

1.

2.

3.

4.

M6 X 40 X 4 B

2. Демонтирайте осовите болтове и щифтовете 
и плъзнете колелата върху оста. Вкарайте всеки 
осов болт в отвора, намиращ се в главината на 
всяко колело и го прокарайте през отвора в оста.

3. Закрепете контролното табло към ръчките с по-
мощта на винтове, шайби и гайки, докато те бъдат 
максимално затегнати.
4. Уверете се, че ръкохватките са на една и съща 
височина, а след това затегнете всички скоби и 
закрепващи елементи здраво.
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МОНТАЖ

1. Изравнете отворите в ръкохватките със странич-
ни пластини и закрепете ръкохватките с помощта 
на винтове, докато те бъдат оптимално затегнати.

1. Демонтирайте крилчатката и шайбата от капа-
ка на въздушния филтър.
2. Завъртете капака на въздушния филтър на 180 
градуса така, че лицевата част на праймер бутона 
да е обърната навън.
3. Монтирайте капака за въздушния филтър и 
пристегнете крилчатката.

Ръкохватки

Следвайки указанията за монтаж, дадени по-долу, 
ще сглобите снегорина за няколко минути.

Двигател
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EN

Slide the control cables through the holes in 

the control panel. Make certain the cables are 

seated properly in roller guides when hook the 

cables to the clutch levers.

5.

Speed Shift Linkage

M6 X 30 X 1 C

Grease underside of discharge chute ring (if 

not already greased).

Install discharge chute over opening in the 

auger housing and secure with fasteners.

1.

2.

Remove the knob to slide the shift lever 

through the slot in the control panel. Secure 

shift lever to the shift arm with screws, washers 

and nuts. Replace the knob.

Discharge Chute

M6 X 30 X 6
D

X 3

X 1 F

X 2 E

M8 X 1

EN

Slide the control cables through the holes in 
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Speed Shift Linkage
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5. Приплъзнете контролните кабели през отвори-
те в контролното табло. Уверете се, че кабелите 
са поставени правилно в ролковите водачи, кога-
то закачате кабелите към лостовете за съедини-
телите. 

Свързване на системата за смяна на скоростите

Демонтирайте бутона, за да приплъзнете лоста за 
смяна на скоростите през процепа в контролното 
табло. Закрепете този лост към рамото с помощта 
на винтове, шайби и гайки. Поставете на място 
бутона. 

Улей за изхвърляне

1. Смажете долната страна на пръстена при улея 
за изхвърляне (ако вече не е смазан).

2. Монтирайте улея за изхвърляне над отвора в 
кутията за шнека и закрепете със затягащи еле-
менти.
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3. Съединете горната скоба за лоста за регулиране 
на устройството за разпръскване на снега (прикре-
пена към нея) към горната лява страна на ръчката 
с контрагайка и две извити шайби.
4. Смажете спиралата на лоста за регулиране на 
устройството за разпръскване на снега.
5. Вкарайте спираловидния край на лоста в долна-
та скоба и закрепете с плоска шайба и шарнирен 
болт.

Гуми
Гумите са силно напомпани във фабриката на про-
изводителя за целите на превоза. Проверете наля-
гането в гумите. Намалете или увеличете налягане-
то в еднаква степен в двете гуми, докато достигнете 
препоръчаното от производителя налягане.

При никакви обстоятелства не-
превишавайте препоръчаното от 
производителя налягане. Преко-
мерното налягане, когато поста-
вите лагерни сачми, може да при-
чини спукването на сглобената 
гума/пръсването на сглобената 
джанта със сила, достатъчна 
да причини сериозно нараняване. 
Вижте страничната стена на гу-
мата, за да се информирате какво 
е препоръчителното налягане.

Еднакво налягане на гумите тряб-
ва да бъде поддържано по всяко 
време. Ако налягането на гумите 
не е едно и също в двете гуми, то 
тогава машината може да не се 
придвижва в права линия, а ножа 
да се износва неравномерно.

Пазете гумите от бензин и мас-
ло, които могат да повредят кау- 
чука.

EN

Under any circumstance do not 
exceed manufacturer’s recommended 
pressure. Excessive pressure when 
seating beads may cause tire/rim 
assembly to burst with force sufficient 
to cause serious injury. Refer to side 
wall of tire for recommended pressure.

Equal tire pressure should be maintained 
at all times. If the tire pressure is not 
equal in both tires, the machine may not 
travel in a straight path and the scraper 
blade may wear unevenly.

Keep tires free of gasoline and oil, 
which can harm rubber.

Tires

The tires are over-inflated at factory for 

shipping purposes. Check the pressure in the 

tires. Reduce or Increase equally in both tires 

to the manufacturer’s recommended pressure.

Skid Shoes

Move the machine to a level surface. 

Support the auger blades so that they are 

3mm (1/8”) off the ground.

2.

1.

Secure the upper crank lever bracket 

(attached to the crank lever) to the upper 

left side of the handlebar with a locknut 

and two curved washers.

Apply grease to the spiral of the crank lever. 

Insert the spiral end of the crank lever into 

the lower bracket and secure with the flat 

washer and clevis pin.

3.

4.

5.

Attach both skid shoes to the auger side 

plates with the screws and nuts. Move 

the skid shoes down as far as possible. Be 

sure both skid shoes are adjusted evenly. 

Tighten securely.

4.

M8 X 25 X 2

EM8 X 20 X 2
F

X 2

Check the scraper blade adjustment. The 

scraper blade should be 3mm (1/8”) above 

and parallel to a level ground. To adjust the 

scraper blade, loosen the seven mounting 

screws (two on each side), level the 

scraper blade, and tighten the mounting 

screws.

3.

Fasten the clean-out tool to the mounting clip 

on the rear of the auger housing.

Chute Clean-Out Tool

Подложки против буксуване

1. Придвижете машината до равна повърхност.
2. Подпрете ножовете за шнека така, че да се на-
мират на 3 мм (1/8”) от земята.
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Chute Clean-Out Tool

3. Проверявайте позицията на ножа. Ножът тряб-
ва да се намира на 3 мм (1/8”) над и успоредно 
на нивелираната опорна повърхност. За да регу-
лирате ножа, развийте седемте монтажни винта 
(по два на всяка страна), нивелирайте ножа и за-
тегнете винтовете за монтиране.

4. Закрепете двете поставки срещу буксуване 
към страничните пластини на шнека с помощта 
на винтове и гайки. Придвижете подложките сре-
щу буксуване максимално надолу. Уверете се, че 
и двете подложки срещу буксуване са еднакво 
регулирани. 

Инструмент за почистване на улея

Закрепете инструмента за почистване към мон-
тажната метална скоба върху задната част на ку-
тията на шнека.
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X 2
G

X 2

6 X 37 X 2 H

Replacement Shear Pins

A pair of replacement auger shear pins and 

clevis pins are included with your snow thrower. 

Store them in a safe place until needed. 

Spare Roll Pins

The impeller is secured to the impeller shaft 

with roll pins. 

Two 6x37 roll pins for impeller are supplied 

as spare in the hardware bag. Store them in a 

safe place until needed. 

The speed shift lever has 8 positions: 6 forward 

speeds and 2 reverse. To change speeds, move 

the speed shift lever to the desired position. 

The lever locks in a notch at each speed 

selection.

Speed Shift Lever

Slower speeds are for heavier snow and faster 

speeds are for light snow and transporting the 

snow thrower. It is recommended that you use 

a slower speed until you are familiar with the 

operation of the snow thrower.

Always release the drive clutch lever 
before changing speeds. Failure to 
do so will result in damage to the 
snow thrower.

If the engine slows down under a 
load or the wheels slip, shift the 
machine into a lower gear.

If the front of the machine rides up, 
shift the machine into a lower gear. 
If the front continues to ride up, lift 
up on the handles.

Discharge Chute Crank Lever

Chute Deflector Handle

Move the deflector handle forward to move 

the snow stream down; move it rearward to 

move the snow stream up.

Rotate the discharge crank lever 

clockwise to move the discharge 

chute to the left; counterclockwise 

to move the chute to the right. 

Drive Clutch Lever

Always release the drive clutch lever 
before changing speeds. Failure to 
do so will result in damage to the 
snow thrower.

Squeeze the clutch lever against 

the handgrip to engage the wheel 

drive. Release to disengage. 
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Резервни предпазни щифтове за ножовете

В комплекта на снегорина е включен чифт ре-
зервни предпазни щифтове за ножовете и шар-
нирни болтове. Съхранявайте ги на безопасно 
място, докато Ви потрябват. 

Резервни ролкови щифтове

Роторът е закрепен към роторния вал с помощта 
на ролкови щифтове.

Два ролкови щифта 6х37 за ротора са доставени 
като резервни части в торбата за метални части 
и основни компоненти. Съхранявайте ги на безо-
пасно място, докато Ви потрябват.

ОПОЗНАЙТЕ ВАШАТА МАШИНА

Лост за смяна на скоростите

Лостът за смяна на скоростите има 8 позиции: 6 
предни скорости и 2 задни. За да сменяте скорос-
тите, преместете лоста за смяна на скоростите на 
желаната от Вас позиция. Лостът се задържа във 
вдлъбнатина при всяко избиране на скорост.

Винаги привеждайте лоста 
за включване/изключване на 
съединителя в неутрална по-
зиция, преди да смените ско-
ростите. Ако пропуснете да 
направите това, може да по-
вредите снегорина.

По-ниските скорости са предназначени за по-де-
бел сняг, а по-високите скорости са за по-тънък 
сняг и за придвижването на снегорина. Препо-
ръчваме Ви да използвате по-ниски скорости, до-
като се запознаете с управлението на снегорина.

Ако двигателят се забави под те-
жестта на товар или при подхлъз-
ване на колело, превключете маши-
ната на по-ниска скорост. 

Ако предната част на машината 
прави резки движения нагоре, прев-
ключете машината на по-ниска 
скорост. Ако предната част про-
дължава да се повдига, то тогава 
вдигнете ръчките.

Манивела при улея за изхвърляне

Завъртете манивелата за изпускане по 
посока на часовниковата стрелка, за да 
придвижите улея за изхвърляне наляво, 
и в посока обратно на часовниковата 
стрелка, за да придвижите улея надясно.

Ръкохватка за дефлектора при улея
Преместете ръкохватката за дефлектора напред, за 
да преместите снежната маса надолу, преместете я 
назад, за преместите снежната маса нагоре.

Лост за включване/изключване на съединителя

Притиснете лоста за съединителя сре-
щу ръкохватката, за да осъществите 
задвижването на колелата. Изключете, 
за да спрете.

Винаги слагайте лоста за вкл./изкл. 
на съединителя в неутрална пози-
ция, преди да смените скоростите. 
Ако пропуснете да направите това, 
може да повредите снегорина.
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Damage to auger housing will result 
if scraper blade wears down too far. 

Both scraper blade and skid shoes have two 

wear edges. When one side wears out, they 

can be rotated 180o to use the other edge.

Auger Clutch Lever

Squeeze the clutch lever against 

the handgrip to engage the auger 

and start snow throwing action. 

Release to disengage.

Scraper Blade & Skid Shoes

The scraper blade allows better contact with 

the surface being cleared. It also prevents 

damage to the housing from normal use.

The skid shoes are located on each side of 

the auger housing and control the distance 

between the scraper blade and the ground. 

Adjust skid shoes equally to keep the scraper 

blade level with the ground.

The scraper blade & skid shoes are subject 

to wear and damage. Both scraper blade and 

skid shoes are adjustable to compensate for 

wear. They should be checked and adjusted 

periodically. Replace when necessary.

Shear Pins

The augers are secured to the auger shaft 

with shear pins and clevis pins. If the auger 

should strike a foreign object or ice jam, the 

snow thrower is designed so that the pins 

may shear, preventing damage to any other 

components. If augers will not turn, check to 

see if the pins have sheared. Replace the shear 

pins if necessary.

Do not substitute. Use only original 
equipment shear pins as supplied 
with your snow thrower.

Auger

When engaged, the augers rotate and draw 

snow into the auger housing.

Discharge Chute

Snow drawn into the auger housing is 

discharged out the discharge chute.

Chute Clean-Out Tool

Never use your hands to clear a 
clogged discharge chute . Shut off 
engine and remain behind handles 
until all moving parts have stopped 
before unclogging. 

The chute clean-out tool is conveniently 

fastened to the rear of the auger housing 

with a mounting clip. Should snow and ice 

become lodged in the discharge chute during 

operation, proceed as follows to safely clean 

the discharge chute and chute opening:

1.

2.

3.

4.

Release the auger clutch lever and shut off 

the engine.

Remove the clean-out tool from the clip 

which secures it to the rear of the auger 

housing.

Grasp the tool firmly by the handle and 

push and twist the tool into the discharge 

chute to dislodge the blockage.

Refasten the c lean-out  too l  to  the 

mounting clip on the rear of the auger 

housing.
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Лост за включване/изключване на шнека

Притиснете лоста за съединителя сре-
щу дръжката, за да включите шнека и 
да започнете почистването на снега. 
Отпуснете, за да изключите.

Нож и подложки срещу буксуване

Ножът позволява по-добър контакт с почистваната 
повърхност. Той също така предпазва от повреда на 
кутията при нормална употреба. 

Подложките срещу буксуване са разположени от вся-
ка страна на кутията на шнека и контролират разстоя-
нието между ножа на скрепера и земята. Регулирайте 
подложките срещу буксуване поравно, за да запазите 
позицията на ножа на скрепера равна със земята. 

Ножът и подложките срещу буксуване са предмет на 
износване. Както ножът, така и подложките срещу бук-
суване са регулируеми, за да се компенсира износ-
ването. Те трябва да бъдат проверявани и нагласяни 
периодично. Подменяйте ги, когато е необходимо.

Може да се стигне до повреда на ку-
тията на шнека, ако ножът на скре-
пера се захаби прекалено. 

Както ножът на скрепера, така и подложките срещу 
буксуване, имат по два износващи се края. Когато 
единият край се изхаби, те може да бъдат завъртяни 
на 180 градуса, за да се използва другият край.

Предпазни щифтове

Шнековете са закрепени към вала с помощта на 
предпазни щифтове и шарнирни болтове. Ако се 
случи така, че шнeкът се удари в чужд предмет 
или купчина лед, снегоринът е проектиран така, 
че щифтовете да могат да се срежат, предотвра-
тявайки повреда на някакви други компоненти. 
Ако шнековете не се въртят, проверете да видите 
дали щифтовете са срязани. Подменете предпаз-
ните щифтове, ако е необходимо.

Не използвайте Ваши части за 
подмяна. Използвайте само ре-
зервни предпазни щифтове от 
оригиналното оборудване, така 
както са били доставени с Вашия 
снегорин.  

Когато бъдат включени, шнековете се въртят и 
засмукват сняг в кутията на шнека

Улей за изхвърляне

Снегът, засмукан в кутията на шнека, се изхвърля 
през улея за изхвърляне.

Инструмент за почистване на улея

Никога не използвайте ръцете си, 
за да почиствате задръстения 
улей за изхвърляне. Изключете 
двигателя и останете зад ръкох-
ватките, докато всички движещи 
се части спрат работа преди да 
отпушвате.  

Инструментът за почистване на улея е удобно зак-
репен към задната част на кутията на шнека с по-
мощта на метална скоба. Ако сняг или лед се на-
трупат прекомерно в улея за изхвърляне по време 
на експлоатация, действайте по описанието, за да 
разчистите по безопасен начин улея за изхвърля-
не и отвора за улея:

1. Изключете лоста за шнек съединителя и спрете 
двигателя.
2. Извадете инструмента за почистване от скоба-
та, която го закрепя към задната част на кутията 
на шнека.
3. Хванете инструмента здраво за ръкохватката, 
натиснете и завъртете инструмента вътре в улея 
за изхвърляне, за да отстраните задръстването.
4. Прикрепете отново инструмента за почистване 
към металната скоба в задната част на кутията на 
шнека.
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Make sure the discharge chute is pointed 

in a safe direction (no vehicles, buildings, 

people, or other objects are in the direction 

of discharge). Restart the engine. While 

standing in the operator’s position (behind 

the snow thrower), engage the auger 

control for a few seconds to clear any 

remaining snow and ice from the auger 

housing and the discharge chute.

5.

Headlight (if so equipped)

The headlight provides added 

safety in low-visibility conditions. 

Turn the headlight switch to the 

ON position to activate.

Drift Cutters (if so equipped)

Reposition drift cutters so they face forward 

as shown. Wing nuts should be fastened on 

the outside of the auger housing.

Fuel Shutoff Valve

Always operate the snow thrower with the 

fuel shut-off valve in the OPEN position. Close 

the valve when you do not use the machine.

Throttle Lever

Move the throttle lever to the right to increase 

the engine speed; move it to the left to 

decrease the engine speed. Move the throttle 

lever to the STOP position to stop the engine. 

Choke

Engage choke by rotating lever to FULL 

position whenever you are starting a cold 

engine.  As engine warms up, gradually rotate 

the choke to the OFF position. 

Do not use choke to start a warm engine.

Never use choke to stop engine.

Drift cutters break up snow drifts that are 

taller than the auger housing and direct the 

snow into the auger. Store the drift cutters on 

the auger housing when not in use. 

Primer

Press the primer to pump additional fuel from 

the carburetor to the cylinder for improved 

cold weather starting.

Recoil Starter

The recoil starter is on the back side of the 

engine. Pull the recoil starter handle to start 

the engine.

Safety Ignition Switch (if so equipped)

Insert the safety ignition key for engine to 

start and run. To stop the engine, remove the 

key. 

ON/OFF switch (if so equipped) 

Used to stop the engine. Move switch to OFF 

position to stop engine. Place switch in ON 

position for engine to start and run.

Skid Shoes

Position the skid shoes based on surface 

conditions. For removal of snow in normal 

conditions, such as a paved driveway or 

sidewalk, place skid shoes in the higher

Adjustments
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Adjustments

5. Уверете се, че улеят за изхвърляне е разположен 
в правилна посока (никакви превозни средства, сгра-
ди, хора, или други предмети не се намират в посо-
ката на изхвърляне). Включете отново двигателя. 
Докато сте застанали в позицията на оператора (зад 
снегорина), задействайте контролния механизъм на 
шнека за няколко секунди, за да почистите какъвто и 
да е останал сняг и лед от кутията на шнека и улея 
за изхвърляне.

Фар (ако е част от оборудването)
Фарът осигурява допълнителна безо-
пасност в условията на лоша видимост. 
Завъртете ключа за фарове в положе-
ние ON, за го да задействате.

Уреди за рязане на преспи 
(ако са част от оборудването)

Уредите за рязане на преспи раздробяват снежните 
преспи, които са по-високи от кутията на шнека и насоч-
ват снега в шнека. Съхранявайте уредите за рязане на 
преспи върху кутията на шнека, когато не се използват. 

Поставете отново на мястото им уредите за рязане на 
преспи, така че лицевата им част да е в показаното поло-
жение. Крилчатките трябва да бъдат монтирани от външ-
ната страна на кутията за шнека. 

Спирателен вентил за горивото
Винаги управлявайте снегорина по такъв начин, че 
спирателният вентил за горивото да е в положение 
OPEN (отворено). Затваряйте вентила, когато не из-
ползвате машината. 

Лост за регулиране на дросела
Завъртете лоста за дросела надясно, за да увели-
чите скоростта на двигателя, завъртете го наляво, 
за да намалите скоростта на двигателя. Преместете 
лоста за дросела в положение STOP, за да спрете 
двигателя. 

Дросел
Задействайте дросела чрез въртящия се лост на 
положение FULL (пълно), винаги когато включвате 
студен двигател. Докато двигателят загрява, посте-
пенно завъртайте дросела към положение STOP 
(спряно). 

Не използвайте дросела, за да приведете горещ 
двигател в работен режим.

Никога не използвайте дросела, 
за да спрете двигателя.

Праймер бутон
Натиснете праймер бутона, за да изпомпате и прех-
върлите допълнително гориво от карбуратора към 
цилиндъра за по-добро запалване в студено време. 

Ръчен стартер
Ръчният стартер се намира от задната страна на 
двигателя. Дръпнете дръжката на въжето, за да 
включите двигателя.

Предпазен ключ за запалване (ако е част от обо-
рудването)
Вкарайте предпазния ключ за запалване, предназ-
начен за двигателя, за да включите и управлявате. 
За да спрете двигателя, извадете ключа. 

Превключвател ON/OFF (ако е част от оборудва-
нето)
Използва се, за да спре двигателя. Преместете 
превключвателя на положение OFF, за да спрете  
двигателя. Поставете превключвателя в положение 
ON, за да включите двигателя.

Настройки

Подложки срещу буксуване

Поставяйте подложките срещу буксуване в подходя-
що положение според условията на работната по-
върхност. За почистване на сняг при нормални усло-
вия, като например павиран път, павирана алея или 
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position to give a 3mm (1/8”) clearance 

between the scraper blade and the ground. 

Use a middle or lower position when the area 

to be cleared is uneven, such as a gravel 

driveway.

It is not recommended to operate 
the snow thrower on gravel as it 
can easily pick up and throw by the 
impeller, causing personal injury or 
damage to the snow thrower and 
surrounding property.

If you choose to operate the snow thrower 

on a gravel surface, use extra caution and 

keep the skid shoes in position for maximum 

clearance between the ground and the scraper 

blade.

Always adjust skid shoes after 
adjusting scraper blade to prevent 
premature wear to scraper blade or 
damage to auger housing.

To adjust the skid shoes:

Loosen the four hex nuts (two on each 

side) and carriage bolts. Move skid shoes 

to desired position.

Make sure the entire bottom surface of 

skid shoe is against the ground to avoid 

uneven wear on the skid shoes.

1.

2.

Auger Clutch and Drive Clutch

When auger clutch lever or drive clutch lever 

is released and in the disengaged position, the 
cable should have very little slack.

Auger must stop within 5 seconds when the 

auger clutch lever is released. If auger clutch 

does not engage or disengage properly, adjust 
auger clutch before operation. 

If the snow thrower’s drive is disengaging 

intermittently during operation, or it drives 

when you release the drive clutch lever, adjust 

the drive clutch before operation.

3. Retighten nuts and bolts securely.

Loosen jam nut on adjustment turnbuckle.

Turn the adjustment turnbuckle up and 

down to increase cable tension or provide 

more slack.

Retighten jam nut.

1.

2.

3.

Chute Bracket

If the spiral at the bottom of the chute crank 

lever is not fully engaging with the chute 

assembly, the chute bracket can be adjusted.
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тротоар, поставете подложките срещу буксуване в 
по-високо положение, за да има луфт от 3 мм (1/8”) 
между ножа и земята. Използвайте средно или по-
ниско положение, когато площта за почистване е 
неравна, като например чакълест път.

Не се препоръчва да управлявате 
снегорина върху чакъл, тъй като 
той лесно може да бъде захванат 
и изхвърлен от ротора, причиня-
вайки физическо нараняване или 
повреда на снегорина и околните 
предмети. 

Ако решите да експлоатирате снегорина върху ча-
кълеста повърхност, бъдете особено внимателни и 
се погрижете подложките срещу буксуване да бъ-
дат в положение за максимален луфт между земя-
та и ножа.

Винаги нагласяйте подложките 
срещу буксуване, след като сте 
регулирали ножа, за да предо-
твратите преждевременното 
износване на ножа, или за да не 
допуснете повреда на кутията на 
шнека. 

За да нагласите накрайниците срещу буксуване:

1. Развийте четирите гайки (по две от всяка страна) и 
носещите болтове. Нагласете накрайниците в жела-
ното положение.
2. Уверете се, че цялата най-долна повърхност на 
подложката срещу буксуване е разположена срещу 
земята, за да се избегне неравномерното износване 
на подложките срещу буксуване.
3. Пристегнете отново гайките и болтовете здраво.

Шнек съединител и съединител за задвижва-
щия механизъм

Когато лостът за шнек съединителя или лостът за 
управление на съединителя бъде разединен или 
изключен и е в изключено положение, кабелът 
трябва да има много малък луфт. 

Шнекът трябва да спре в рамките на 5 секунди, ко-
гато лостът за шнек съединителя бъде изключен. 
Ако шнек съединителят не се включва или изключ-
ва правилно, регулирайте го преди експлоатация. 

Ако двигателният механизъм на снегорина изключ-
ва от време на време при експлоатация, или ако 
той продължи да се движи след като сте изключили 
лоста за управление на съединителя, регулирай-
те съединителя на двигателния механизъм преди 
управление. 

Както шнек съединителят, така и съединителят за 
двигателния механизъм могат да бъдат регулирани 
както следва:

1. Развийте контрагайката на винтовата стяга за 
нагласяне.
2. Завъртете винтовата стяга за нагласяне нагоре 
и надолу, за да увеличите разтягането на кабела 
или за да осигурите повече луфт.
3. Пристегнете отново контрагайката.

Скоба за улея
Ако спиралата при най-долната част на лоста за 
регулиране на устройството за разпръскване на 
снега не е напълно съединена със сглобката на 
улея, то скобата за улея трябва да бъде нагласена.
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To do so:

Loose the two nuts which secure the chute 

bracket and reposition it slightly. 

Retighten the nuts.

1.

2.

Use the axle lock pin to lock or unlock the 

right or left wheel. Lock both wheels to 

increase traction; unlock one wheel to allow 

for easier turning of the unit; unlock both 

wheels for freewheeling.

To unlock wheel, slide it inward and insert the 

axle pin through the outer axle hole, but not 

through the wheel hub.

To lock wheel, slide it outward and insert the 

axle pin through the hole in the wheel hub and 

the outer axle hole.

OPERATION
Freewheeling and Self-Propelling

Starting and Stopping the Engine

Before starting the engine, check 
engine oil level and ensure the 
engine is served as described in 
the Engine Manual with the snow 
blower.

Be sure fuel shutoff valve is in the OPEN 

position.

Place ON / OFF switch in ON position.

Rotate choke control to OFF position.

Push the primer 2 or 3 times. When 

temperature is  below -25oC (15oF) , 

additional priming may be needed. When 

temperature is above 10oC (50oF), priming 

is not necessary.

1.

2.

3.

4.

Cold Start – Recoil Starter

Over priming may cause flooding, 
preventing the engine from starting. 
If you do flood the engine, wait a 
few minutes before attempting to 
start and do not push the primer.
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За да направите това:

1. Развийте двете гайки, които закрепват скобата 
на улея и го преместете леко.

2. Пристегнете отново гайките.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Каране при свободен ход на колелата, спускане

по инерция и самостоятелно задвижване

Използвайте осовия заключващ болт, за да блокирате 
и разблокирате дясното или лявото колело. Блоки-
райте и двете колела, за да увеличите тягата; разбло-
кирайте едното колело, за да осигурите по-лесно за-
въртане на машината; разблокирайте и двете колела 
за каране на свободен ход и спускане по инерция.

За да разблокирате колелото, приплъзнете го на-
вътре и вкарайте осовия болт през външния отвор 
на вала, но не през главината на колелото.

За да блокирате колелото, приплъзнете го навън и 
вкарайте осовия болт през отвора в главината на 
колелото и във външния отвор на вала.

Запалване и гасене на двигателя

Преди да запалите двигателя, 
проверете нивото на машинното 
масло и се погрижете двигателят 
да получава техническо обслужва-
не точно така, както е описано в 
Ръководството за двигателя, до-
ставен заедно със снегорина.

Студен старт – ръчен стартер

1. Погрижете се спирателният вентил за горивото 
да бъде в положение OPEN (отворено).

2. Поставете превключвателя ON/OFF в положе-
ние ON (включено).

3. Завъртете механизма за контрол и управление 
на дросела в OFF (изключено) положение.

4. Натиснете праймер бутона 2 или 3 пъти. Когато 
температурата е под -25  Сͦ, може да бъде необхо-
димо допълнително заливане преди привеждане в 
действие. Когато температурата е над 10  Сͦ, зали-
ване не е необходимо.

Прекомерното заливане преди пускане в 
действие може да причини наводняване, 
което пък да направи включването на 
двигателя невъзможно. Ако наводните 
двигателя, изчакайте няколко минути 
преди да се опитате да го включите и не 
натискайте праймер бутона.
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5.   Хванете ръкохватката на стартерното въже и го 
издърпайте бавно навън, докато се опъне. Нека 
въжето бъде навито бавно обратно.

6.    Дърпайте въжето с бърз непрестанен енергичен  
 замах на ръката. Не оставяйте въжето да се 
размотае бързо.

7.     Повтаряйте стъпки 5 и 6, докато двигателят за-
работи.

8.    Когато двигателят се включи, пуснете ръкохват-
ката и бавно преместете контролния механизъм 
за дросела на положение FULL (пълно).

Топъл старт
Следвайте стъпките описани по-горе, запазвайки 
контролния механизъм за дросела в положение 
FULL и не използвайте праймер бутона.w

Оставете двигателя да загрее за ня-
колко минути. Двигателят няма да 
развие своята пълна мощност, дока-
то не достигне нормалната работ-
на температура.

В снеговити и леденостудени усло-
вия някои контролни механизми и дви-
жещи се части могат да замръзнат. 
Не използвайте прекомерна сила, ко-
гато се опитвате да управлявате 
замръзнали контролни устройства. 
Ако срещате затруднение при упра-
влението на който и да е контролен 
механизъм или част, то тогава вклю-
чете двигателя и го оставете да по-
работи за няколко минути.

Съвети относно почистването на снега

По-лесно и по-ефикасно е да почистите снега веднага 
след като падне. 

Най-доброто време за почистването на снега е рано су-
трин. По това време, снегът обикновено е сух и не е бил 
изложен на въздействието на пряка слънчева светлина 
и топящи го температури. 

Трябва да има леко припокриване на всяка следваща 
пътека, за да се гарантира, че всичкият сняг ще бъде 
почистен. 

При големи площи започвайте работа в средата и хвър-
ляйте снега на всяка страна, така няма да е необходи-
мо да почиствате снега повече от веднъж. 

При изключително дебел сняг намалете широчината на 
отстраняване на снега чрез припокриване на предиш-
ната пътека и се движете бавно. 

Изхвърляйте снега по посока на вятъра винаги, когато 
това е възможно. 

Пазете двигателя чист и незаснежен. Това ще улесни 
въздушната струя и ще увеличи експлоатационния пе-
риод на двигателя.

След почистването и изхвърлянето на снега оставе-
те двигателя да работи в продължение на няколко 
минути. Това ще спомогне за изсушаването на вла-
гата по двигателя и ще предотврати замръзването 
на движещите се части. Използвайте шнека/ротора, 
за да почистите всякакъв сняг, останал в кутията. 
Въртете улея за изхвърляне, за да не допуснете 
той да замръзне. Изключете двигателя, изчакайте 
всички движещи се части да спрат и почистете це-
лия сняг и лед от снегорина. При изключен двигател 
дръпнете ръкохватката на стартерното въже някол-
ко пъти, за да не допуснете да се обледени.

Придвижване

При придвижване от една работна зона в друга, 
следвайте следните стъпки:

1. Нагласете дросела на бавен или частичен ре-
жим на работа. 

2. При модел с поставени колела натиснете надолу 
ръкохватките достатъчно силно, за да повдигнете 
предната част на машината леко от повърхността. 
При верижен снегорин завъртете лоста за упра-
вление на веригите в положение за придвижване.

3. Използвайте съединителя за двигателния меха-
низъм, без да включвате шнек съединителя.

Транспортиране

Винаги изключвайте двигателя, 
изваждайте ключа и затваряйте 
спирателния вентил за гориво-
то, когато превозвате машина-
та върху камион или ремарке. Не 
транспортирайте машината, 
докато двигателят работи.  

Бъдете много внимателни, когато товарите или 
разтоварвате машината на ремарке или камион. 

Обезопасете шасито на машината, за да транс-
портирате превозното средство. Никога не обезо-
пасявайте чрез прътове, лостове или съединения, 
които могат да бъдат повредени.

ПОДДРЪЖКА
Двигател

Направете справка в Ръководството за експлоата-
ция на двигателя.
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Lubrication

Auger Gearbox

The gearbox was filled with lubricant to the 

proper level at the factory. Unless there is 

evidence of leakage or service has been 

performed on the gearbox, no additional 

lubricant should be required. If lubricant is 

required, use GL-5 or GL-6, SAE85-95, EP 

gear oil lubricant. Do not use synthetic oil.

General Lubrication

Lightly lubricate all moving parts of the 

machine at the end of the season or every 25 

operating hours.

Oil

Grease

Do not allow grease or oil get on 
friction disc, friction plate or belts. 
Do not excessively oil the machine; 
extra oil may enter the traction 
drive and cause the traction drive 
belt to slip.

When lubr icat ing auger  shaft , 
remove shear pins to apply oil inside 
the shaft and around spacers and 
flange bearings found at either end 
of the shaft.

Remove the wheels to apply grease 
the wheel shaft. 

At the end of the season or if the snow 

thrower will not be used for 30 days or longer, 

follow the storage instructions below.

Refer to the Engine Manual for 
information on storing your engine.

Off-Season Storage

Run the engine until the fuel lines and 

carburetor are empty and it stops due to 

lack of fuel.

Remove the safety ignition key and allow 

the engine to cool.

Lubricate the machine as instructed.

Clean the exterior of the engine and the 

snow thrower thoroughly. 

Touch up all rusted or chipped paint 

surfaces; sand affected areas before 

painting, and use a rust preventative to 

prevent the metal parts from rusting. 

Tighten al l  loose screws, bolts ,  and 

locknuts. Repair or replace any damaged 

parts. 

Cover the machine and store it in a clean, 

dry place out of the reach of children. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Смазване

Скоростна кутия на шнека

Предавателната кутия е напълнена със смазочен 
материал на нужното ниво във фабриката на про-
изводителя. Освен ако има доказателство за теч 
или техническо обслужване е било извършено по 
отношение на предавателната кутия, никаква до-
пълнителна смазка няма да бъде необходима. Ако 
се изисква смазка, използвайте смазка от трансми-
сионно масло GL-5 или GL-6, SAE85-95, EP. Не из-
ползвайте синтетично масло. 

Цялостно смазване
Леко смажете всички движещи се части на маши-
ната в края на сезона или на всеки 25 работни часа.

Масло

Грес

Не позволявайте греста или мас-
лото да попаднат върху фрик-
ционния диск, фрикционната плоча 
или ремъците. Не смазвайте пре-
комерно машината – ненужното 
масло може да навлезе в тяговия 
двигателен механизъм и да причи-
ни хлъзгането на ремъка за тяго-
вото задвижване.

Когато смазвате вала за шнека, из-
вадете предпазните щифтове на 
ножовете, за да намажете с масло 
вътре във вала и около шайбите, 
уплътнителните пръстени и флан-
цовите лагери, намиращи се в който 
и да е край на вала.

Извадете колелата, за да намажете 
с грес полуоста.

Съхранение извън сезона

Вижте Ръководството за двига-
теля, за да получите информа-
ция относно съхранението на Ва-
шия двигател.

В края на сезона, или ако снегоринът няма да бъде 
използван в продължение на повече от 30 дни, 
следвайте следните инструкции за съхранение:

1.   Двигателят трябва да работи, докато тръбич-
ките за гориво и карбураторът са празни и той 
спре да функционира поради липсата на гориво.

2.  Извадете предпазния ключ за запалване и оста-
вете двигателя да се охлади.

3.  Смажете машината съгласно указанието.

4.  Почистете външните части на двигателя и снего-
рина щателно.

5.  Обновете всички ръждясали или олющени бо-
ядисани повърхности; поръсете и почистете с 
пясък или шкурка засегнатите зони преди боя-
дисването. Използвайте препарат срещу ръж-
дясване, за да не допуснете металните части да 
ръждясат.

6.  Пристегнете всички хлабави винтове, болтове 
и контрагайките. Ремонтирайте или подменете 
всички повредени части.

7.  Покрийте машината и я съхранявайте на чисто и 
сухо място, далеч от обсега на деца.
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To prevent spillage, remove all fuel from 

tank by running engine until it stops. 

Remove the key to avoid unintended 

starting and allow unit to cool completely.

1.

RemoveRemove the two screws that hold the

cover in place and set the cover aside.

2.

3. Roll the auger belt(s) off the engine pulley.

Carefully pivot the snow thrower up and

forward so that it rests on the auger

housing.

4.

Remove the frame cover(s) from the 

unders ide  of  the  snow thrower  by 

removing the screws which secure the 

cover(s).

5.

SERVICE
Belt Replacement

Auger Belt

If the auger belt becomes worn, oil-soaked, 

or otherwise damaged, proceed as follows to 

replace the belt.

Remove the belt(s) from around the auger 

pulley, and slip the belt(s) between the 

support bracket and the auger pulley. 

Replace the auger belt(s) by following 

instructions in reverse order.

6.

7.

Drive Belt

If the drive belt becomes worn, oil-soaked, or 

otherwise damaged, proceed as follows to 

replace the belt.
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СЕРВИЗ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Подмяна на ремъка

Ремък на шнека 

Ако ремъкът за задвижване на шнека се износи, 
прогизне в масло или смазка, или се повреди, 
действайте по описания по-долу начин, за да под-
мените ремъка. 

1.  За да предотвратите разлив, изгорете цялото 
гориво от резервоара като за целта оставите 
двигателя включен, докато той спре поради 
липса на гориво. Извадете ключа, за да избег-
нете неволно включване и оставете машината 
да се охлади напълно.

2.  Развийте двата винта, които закрепват капака 
на място и поставете капака настрани.

3.  Свалете плавно ремъка (ремъците) за шнека от 
двигателя.

4.  Внимателно завъртете снегорина нагоре и на-
пред, така че той да се опре на кутията за шнека.

5.  Демонтирайте капака (капаците) на рамката от 
долната страна на снегорина чрез развъртането 
на винтовете, които закрепят капаците.

6.  Свалете ремъците от зоната около ремъчната 
шайба за шнека и приплъзнете ремъка (ремъ-
ците) между носещата конзола и ремъчната 
шайба за шнека.

7.  Подменете ремъка (ремъците) на шнека, като 
следвате инструкциите в обратна последова-
телност.

Задвижващ ремък
Ако задвижващият ремък се износи, прогизне в 
масло или в смазка или се стигне до друг вид по-
вреда, действайте както следва, за да подмените 
ремъка.
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To prevent spillage, remove all fuel from 

tank by running engine until it stops. 

Remove the key to avoid unintended 

starting and allow unit to cool completely.

Remove the two screws that hold the belt 

cover in place and set the cover aside.

1.

2.

c aa

b

Remove the belt as follows.

Carefully pivot the snow thrower up and 

forward so that it rests on the auger 

housing.

Remove the frame cover(s) from the 

unders ide  of  the  snow thrower  by 

removing the screws which secure the 

cover(s).

Roll the auger belt(s) off the engine pulley.

Pivot the idler pulley toward the right 

to relieve tension.

Lift the drive belt off engine pulley.

4.

5.

a.

b.

3.

c.

Slip the drive belt off the pulley and 

between friction wheel and friction wheel 

disc.

Remove and replace belt in the reverse 

order. 

If an assistant is available, you can also 

separate the auger housing from the frame 

assembly to replace belts.

6.

7.

Holding down the drive clutch lever 
will ease reinstallation of the belt.

Shut off engine, remove key, disconnect 

spark plug wire and allow unit to cool 

completely.

Remove belt cover.

Remove the clevis pin and washer from 

the chute crank lever to remove it from the 

lower branket. 

Remove bottom cover to avoid bending it 

when tipping unit apart.

Remove the screws secur ing auger 

housing to the frame (two on each side).

Tip auger housing and frame apart.

Replace auger belt or drive belt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Tip auger housing and frame back together

and secure with screws.

Holding down the auger clutch lever 
will ease reconnection of the auger 
housing and frame.
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1. За да предотвратите разлив, изгорете цялото 
гориво от резервоара, като оставите двигателя 
включен, докато той спре напълно. Извадете клю-
ча за запалване, за да избегнете неволно включ-
ване и оставете машината да се охлади напълно.

2. Демонтирайте двата винта, които закрепят ка-
пака за ремъка на място и поставете капака на-
страни.

3.  Демонтирайте ремъка, както следва:
 а.  Свалете плавно ремъка (ремъците) за шнека 

от ремъчната шайба за двигателя. 
 б.  Завъртете ремъчната шайба за междинното 

зъбно колело/натегателната ролка надясно, 
за да облекчите натегнатото състояние. 

 в.  Вдигнете задвижващия ремък от ремъчната 
шайба за двигателя. 

4.  Внимателно завъртете снегорина нагоре и на-
пред, така че той да се опре на кутията на шне-
ка.

5.  Демонтирайте капака (капаците) на рамката от 
долната страна на снегорина чрез развъртането 
на винтовете, които закрепят капаците.

6.  Свалете задвижващия ремък от ремъчната 
шайба и го приплъзнете между фрикционното 
колело и фрикционния диск.

7.  Демонтирайте и подменете ремъка в обратна 
последователност.

Натискането надолу на лоста за упра-
вление на съединителя ще улесни пов-
торното монтиране на ремъка.

Ако наблизо има някой, който може да помогне, 
можете да отделите и кутията на шнека от сглоб-
ката на рамата, за да подмените ремъците.

1.  Изключете двигателя, извадете ключа за за-
палване, разединете кабела от устройството за 
запалване и оставете машината да се охлади 
напълно.

2.  Демонтирайте капака за ремъка.
3.  Демонтирайте шарнирния болт и шайбата от 

лоста за разпръскването на снега, за да я изва-
дите от долната скоба.

4.  Махнете най-долния капак, за да избегнете огъ-
ването му, когато разглобявате изделието.

5.  Демонтирайте винтовете, закрепящи кутията 
за шнека към рамата (по два от всяка страна). 
Разделете кутията за шнека и рамата.

6.  Подменете шнековия ремък или задвижващия 
ремък.

7.  Сглобете кутията на шнека и рамата отново 
заедно и закрепете, и съединете с помощта на 
винтове.

Натискането надолу на лоста за упра-
вление на съединителя ще улесни 
повторното свързване на кутията за 
шнека и рамата.
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Place belt(s) onto engine sheave(s).

Reinstall the chute crank lever.

8.

9.

To prevent spillage, remove all fuel from 

tank by running engine until it stops. 

Remove the key to avoid unintended 

starting and allow unit to cool completely. 

Carefully pivot the snow thrower up and 

forward so that it rests on the auger 

housing.

Remove the frame cover(s) from the 

unders ide  of  the  snow thrower  by 

removing the screws which secure the 

cover(s). 

If the snow thrower fails to drive with the drive 

clutch engaged, and performing the clutch 

control cable adjustment fails to correct the 

problem, the friction wheel may need to be 

replaced.

1.

2.

3.

Friction Wheel Replacement

On wheeled model, remove the right-hand 

wheel by removing the axle lock pin.

4.

5. Careful ly remove the hex nut which

secures the hex shaft to the snow thrower

frame and lightly tap the shaft’s end to

dislodge the ball bearing from the right

side of the frame. Be careful not to damage

the threads on the shaft.

6. Remove the other bearing from the left side

of the frame by removing the snap ring.

7.

8.

Carefully position the hex shaft downward 

and to the left before carefully sliding the 

friction wheel assembly off the shaft.

Follow the previous steps in reverse order 

to reassemble.

EN
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8.

9.
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wheel by removing the axle lock pin.

4.

5. Careful ly remove the hex nut which

secures the hex shaft to the snow thrower

frame and lightly tap the shaft’s end to

dislodge the ball bearing from the right

side of the frame. Be careful not to damage
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Carefully position the hex shaft downward 

and to the left before carefully sliding the 

friction wheel assembly off the shaft.
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to reassemble.

8.  Поставете ремъка (ремъците) върху шайбите 
на двигателя.

9. Монтирайте отново манивелата за улея.Подмяна на фрикционното колело
Ако снегоринът не работи при включен съедини-
тел за двигателния механизъм, а след извърш-
ването на регулирането на контролния кабел за 
съединителя проблемът не е отстранен, може да 
се наложи подмяната на фрикционното колело. 

1.  За да се предотврати разлив, изгорете цялото 
гориво от резервоара, като за целта оставите 
двигателя включен, докато той спре да работи 
напълно. Извадете ключа за запалване, за да 
избегнете неволно запалване и оставете ма-
шината да се охлади напълно.

2.   Внимателно завъртете снегорина нагоре и 
напред, така че той да се опре на кутията на 
шнека.

3.  Демонтирайте капака (капаците) на рамката 
от долната страна на снегорина чрез развър-
тането на винтовете, които закрепват капака 
(капаците).

4.  При модела с поставени колела, свалете дяс-
ното колело чрез демонтирането на осовия за-
ключващ болт.

8.  Поставете ремъка (ремъците) върху шайбите 
на двигателя.

9. Монтирайте отново манивелата за улея.

5.  Внимателно демонтирайте гайката, която зак-
репва шестоъгълната ос към рамата на снегори-
на и леко почукайте края на оста, за да извади-
те сачмения лагер от дясната страна на рамата. 
Внимавайте да не повредите винтовите резби 
на оста.

6.  Демонтирайте другия лагер от лявата страна на 
рамата, като за целта махнете  пружинния 

    пръстен.

7.  Внимателно поставете шестоъгълната ос надо-
лу и наляво преди внимателно да демонтирате 
и извадите с приплъзване сглобката на фрик-
ционното колело от вала.  

8.  Следвайте предишните стъпки в обратна после-
дователност, за да сглобите отново.
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If you only want to replace the rubber ring, 

proceed as follows:

Remove the eight screws which secure the 

friction wheel’s side plates together.

Remove the rubber ring from between the 

plates.

Reassemble the side plates with a new 

rubber ring.

1.

2.

3.

Slide the friction wheel assembly back 

onto the hex shaft. Make sure the shift 

lever pin is in place in the bearing housing. 

Follow the steps above in reverse order to 

reassemble components.

4.

When reassembling the friction 
wheel assembly, make sure that 
rubber ring is centered and seated 
properly between the side plates. 
Tighten each screw only one rotation 
before turning the wheel clockwise 
and proceeding with the next screw 
on the other side of the wheel. 
Repeat this process several times to 
ensure the plates are secured with 
equal force between 90N.m(6 ft-lbs) 
and 130N.m(9 ft-lbs).

•
•

•

•
•
•
•
•

•

� ����� ���� �� ��� ������ ���������� �������  

EN

If you only want to replace the rubber ring, 

proceed as follows:

Remove the eight screws which secure the 

friction wheel’s side plates together.

Remove the rubber ring from between the 

plates.

Reassemble the side plates with a new 

rubber ring.

1.

2.

3.

Slide the friction wheel assembly back 

onto the hex shaft. Make sure the shift 

lever pin is in place in the bearing housing. 

Follow the steps above in reverse order to 

reassemble components.

4.

When reassembling the friction 
wheel assembly, make sure that 
rubber ring is centered and seated 
properly between the side plates. 
Tighten each screw only one rotation 
before turning the wheel clockwise 
and proceeding with the next screw 
on the other side of the wheel. 
Repeat this process several times to 
ensure the plates are secured with 
equal force between 90N.m(6 ft-lbs) 
and 130N.m(9 ft-lbs).

•
•

•

•
•
•
•
•

•

� ����� ���� �� ��� ������ ���������� �������  

Ако искате да подмените гуменото уплътнение, 
действайте както следва:

1.  Развийте осемте винта, които крепят заедно 
страничните пластинки на фрикционното колело.

2.  Извадете гуменото уплътнение от мястото му 
между пластинките.

3.  Сглобете отново страничните пластинки с ново 
гумено уплътнение.

Когато сглобявате отново кон-
струкцията на фрикционното коле-
ло, уверете се, че гуменото уплът-
нение е центрирано и разположен 
оправилно между страничните пла-
стинки. Пристегнете всеки винт 
само с едно завъртане, преди да за-
въртите колелото по посока на ча-
совниковата стрелка и да продължи-
те със следващия винт, разположен 
от другата страна на колелото. 
Повторете този процес няколко 
пъти, за да се уверите, че пластин-
ките са закрепени с еднаква сила, ва-
рираща между 90 Nm и 130 Nm.

4.  Поставете с приплъзване сглобката на фрик-
ционното колело обратно върху шестоъгълния 
вал. Уверете се, че болта на лоста за скоростите 
е на мястото си в скоростната кутия. Следвайте 
стъпките описани по-горе в обратна последова-
телност, за да сглобите отново компонентите.

График за поддръжка:  Вижте също Ръководство за експлоатация на двигателя.

ПЕРИОДИ НА РЕДОВНО ТЕХНИЧЕ-
СКО ОБСЛУЖВАНЕ Извършва се 
през всеки посочен месец или ин-
тервал от работни часове, в зависи-
мост от това кое събитие настъпи 
първо. 

След вся-
ко използ-

ване

През пър-
вия месец 
или на 20 

часа

На всеки 
3 месеца 

или 50 
часа

На всеки 
6 месеца 
или 100 

часа

Всяка го-
дина или 
на всеки 
300 часа

ЕЛЕМЕНТ

● Масло за двига-
теля

Проверете 
нивото X

Сменете X X

● Чашка за утайка-
та от горивото Почистете X

● Запалителна 
свещ

Проверете-по-
чистете X

Подменете X

●
Искрогасител 
(незадължителни 
части)

Почистете X

● Свободна ско-
рост

Проверете и 
регулирайте Х(2)

● Луфт на клапана Проверете и 
регулирайте Х(2)

● Резервоар за го-
ривото и филтър Почистете Х(2)

● Горивна камера Почистете След всеки 300 часа работа (2)

● Тръбичка за 
горивото Проверявайте Веднъж на всеки 2 години (подменете, ако е необходимо)

● Детайли, свързани с емисиите
(2) Тези елементи трябва да бъдат обслужени от Вашия официален сервиз, освен ако Вие самите не разпола-
гате с подходящи инструменти и сте опитен механик. Направете справка с наръчника относно процедурите за 
техническо обслужване.
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

Изключете двигателя и издърпайте кабела за запалване преди да извършите каквито и да е провер-
ки или ремонтни дейности. Ако след като извършите проверките и ремонтите на двигателя, решите 

да го оставите да работи за няколко минути, имайте предвид че ауспухът и другите части ще се нагоре-
щят. Не докосвайте тези части, тъй като те могат да Ви изгорят.

Проблем Причина Решение

Електрическият стартер 
не функционира (при мо-
дели оборудвани с него). 

1. Удължителният кабел не е свързван. 
2. Удължителният кабел е износен, корози-
рал или повреден. 
3. Електрическият контакт  е без захран-
ване.

1. Свържете удължителния кабел към кон-
такта и/или към машината. 
2. Подменете удължителния кабел. 
3. Извикайте квалифициран електротехник, 
който да оправи контакта. 

Двигателят не се включва

1. Дроселът не е в нужното положение. 
2. Двигателят не е стартиран. 
3. Двигателят е наводнен. 
4. Спирателният вентил за горивото е 
затворен. 
5. Дроселната клапа е в OFF положение 
или превключвателя OF/ONN е в положе-
ние OFF. 
6. Кабелът към запалващото устройство се 
е разхлабил или разединил. 
7. Резервоарът за гориво е празен или със 
застояло гориво. 
8. Неизправно запалващо устройство. 
9. Предпазният ключ за запалване не е 
включен. 
10. Нивото на машинното масло в картера 
на двигателя е твърде ниско или твърде 
високо.   

1. Преместете дросела на положение 
CHOKE. 
2. Стартирайте двигателя, за да започне да 
функционира точно, както е описано в това 
ръководство. 
3. Изчакайте няколко минути преди отново 
да включите, не стартирайте. 
4. Отворете спирателния вентил за гори-
вото. 
5. Преместете дросела на FAST положение 
или превключвателя ON/OFF на положение 
ON. 
6. Свържете или пристегнете кабела към 
запалната свещ. 
7. Напълнете резервоара с чист, пресен 
бензин. 
8. Почистете, регулирайте луфтовете или 
подменете. 
9. Вкарайте предпазния ключ за запалване. 
10. Добавете или източете маслото, за да 
регулирате нивото на маслото в картера на 
двигателя. 

Двигателят работи на 
празен ход или не работи 
плавно

1. Двигателят работи на позиция CHOK. 
2. Резервоарът на двигателя е почти пра-
зен или със застояло гориво. 
3.  Доставка на замърсено гориво. 
4. Карбураторът не е регулиран. 
5. Двигателят е прекомерно регулиран. 
6. Спирателният вентил за горивото не е 
напълно отворен или има задръстване в 
тръбичката за гориво. 
7. Кабелът на запалителното устройство 
се е разхлабил. 
8. Повредена, дефектна или неизправна 
запалителна свещ. 
9. Нивото на машинното масло в картера 
на двигателя е твърде ниско или твърде 
високо.

1. Преместете лоста за дросела в РАБОТ-
НО положение. 
2. Напълнете резервоара с чист, пресен 
бензин. 
3. Подменете го с чисто гориво. 
4. Обърнете се към квалифициран опера-
тивно-ремонтен персонал. 
5. Обърнете се към квалифициран опера-
тивно-ремонтен персонал. 
6. Отворете спирателния вентил за гориво-
то или почистете тръбичката за гориво. 
7. Пристегнете кабела на запалващото 
устройство.   
8. Почистете, регулирайте луфта или я 
подменете. 
9. Добавете или източете маслото, за да 
регулирате нивото на маслото в картера на 
двигателя. 

Двигателят прегрява. Карбураторът не е регулиран правилно. Обърнете се към квалифициран ремонтен 
персонал. 

Прекомерна вибрация Разхлабени или повредени части. Пристегнете всички скоби или подменете 
повредените части. 

Загуби на електроенергия

1. Кабелът на запалващото устройство е 
разхлабен. 
2. Вентилационният отвор за луфта, из-
пълван с газ, е запушен.  
3. Мръсен или запушен заглушител на 
ауспух.

1. Опънете кабела на запалващото устрой-
ство. 
2. Почистете или подменете капачката на 
резервоара. 
3. Почистете или подменете шумозаглуши-
теля.
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Модел STEm 5765
Мощност на двигателя (к. с.) 6.5/3.600 об./мин
Модел на двигателя 168 FB
Вместимост 196 см3

Общ въртящ момент (Nm) 10.7/2.500 об./мин
Вместимост на маслото (л) 0,6
Широчина на почистване 57 см
Височина на засмукване 53.5 см
Операция по изхвърляне Двустепенна
Диаметър на шнека 300 мм
Шнек: брой на ножовете 4
Разстояние на изхвърляне 11-12 м
Посока на изхвърляне 60-180º
Задвижваща система На всички колела, самоходна машина
Предна (скорости) 6
Задна (скорости) 2
Стартиране на двигателя Ръчно стартиране 
Нагрети ръкохватки НЕ
Контрол върху управлението НЕ
Обем на горивото 3.6 л
Тегло (кг) 68,5
Размер на колелата 13 инча 

Сертификат за двигателя Агенция за опазване на околната среда на 
САЩ/Калифорнийски съвет за въздушни ресурси

Сертификат за изделието СЕ
Максимално време на работа без спиране 
(в часове) 120

Гарантирано ниво на звукова мощност – 
LPA (dB(A)), K=2,5 dB(A) 99 

Измерено ниво на звуково налягане 
LWA (dB(A)), K=2,5 dB(A) 86,9

Вибрация ръка-рамо ah(m/s) 4,23
Коефициент на неопределеност вибрации 
K(m/s2) 1,5

9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Стойностите на шума бяха определени съгласно Директива 2000/14/ЕО. Измерването на вибрациите 
бе извършено в съответствие с международния технически стандарт за безопасността на снегорини  
ISO 8437.
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          ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

REM POWER Group d.o.o. 
PC Komenda, Pod lipami 10 
SI – 1218 Komenda – EU 

Декларира следното съответствие на Директивите, валидни и приложими в Евро-
пейския съюз и нормите за артикул 

Снегорин
Модел STEm 5765

(Директива 2006//42/ЕО) (Директива 2014/35/ЕС) (Директива 2014/30/ЕС)(Дирек-
тива 2010/26/ЕС) (Директива 2000/14/ЕО*)

(EN 55012) (EN 61000-6-1) (EN ISO 12100:2010) (ISO 8437)

*  Приложен метод за оценка на съответствието
Приложение III

Ниво на шума  dB(A)
Измерено
96,9 dB(A)

Гарантирано 
99 dB(A)

Поставената СЕ маркировка е: 18

Упълномощен представител и отговорник за съставяне  
на техническата документация:

Дарко Аджиев  
Rheinland Elektro Maschinen SEE  

Londonska 9a, 1000 Skopje Macedonia

Производител:
REM POWER Group d.o.o. 
PC Komenda, Pod lipami 10 
SI – 1218 Komenda – EU 
exp@rem-maschinen.com

Коменада, 08.09.2018 г.

Упълномощен съветник:

Миха Пребил

D EU Konformitäts Erklärung 
EN EU declaration of Conformity 
FR Déclaration EU de Conformité 
IT Dichiarazione EU di Conformità 
NL EU verklaring van overeenstemming 
SE EU försäkran om överensstämmelse 

SI EU izjava o skladnosti 
HR EU izjava o sukladnosti 
SRB EU izjava o usaglašenosti 
MK EU изјава за сообразност  
RO EU Declaratie de Conformitate 
BG EU  декларация за съответствие 
DK EU overensstemmelseserklæring 

HU EU megfelelöségis nyilatkozat 
CZ EU prohlášení o shodě 
SK EU Vyhlásenie o zhode 
PL Deklaracja zgodnośći EU 
TR EU Uygunluk Beyani 
ES EU Declaración de Conformidad 
NO EU samsvarserklæring 

REM POWER Group d.o.o.
PC Komenda, Pod lipami 10 
SI – 1218 Komenda – EU 

D erklärt folgende Konformität gemäß EU-Direktiven und Normen für Artikel EN declares the following conformity according to EU directives and norms for the product 
FR déclare la conformité suivante selon la directive EU et les normes concernant l’article IT dichiara la seguente conformità secondo la direttiva EU e le norme per 
l’articolo NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product SE förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och 

standarder för artikeln SI potrjuje skladnost z EU direktivami in standardi za izdelek HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema EU direktivama i normama za artikl SRB 
potvrđuje sledeću usklađenost prema direktivama EU i normama za artikal MK ја изјавува следната сообрзност согласно ЕУ-директивата и нормите за артикли RO 
declară următoarea conformitate conform directivei EU şi normelor pentru articolul BG  декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕU и норми за 

артикул DK EU erklærer den følgende overensstemmelse i henhold til EU direktiver og normer for produktet HU a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a 
következő konformitást jelenti ki CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa 
smernice EÚ a noriem pre výrobok PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy EU TR Ürünü ile ilgili EU 
direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir ES declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la EU para el artículo NO 

erklærer samsvar i henhold til EU direktiver og retningslinjer for produktet 
Schneefräse – Snow thrower - souffleuse à neige - turbina da neve - sneeuw frees - snöslungan – snežna freza – freza za snijeg – snežna freza - ������ 

����� - ������ ��������� - ������ ����- sneslynge -  Hómaró - ������� ����� - Snehová fréza - ����������� – kar küreme makinesi - máquina quitanieve – 
snøfreser 

Typ - Type - Type - Modelo - Type - Typ - Tip - Tip - Tip - Тип - Type - Тип – Type - Típus - Typ - Typ - Typ – Tip – Tipo - Type: 

STEm ����

(2006/42/EC) ������������ (20��������) ������������ (2000/14/EC*) 

(EN 55012) (EN 61000-6-1) (EN ISO ����������) (ISO 8437) 

*Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren - *Applied conformity evaluation method - *Procédures d'évaluation de la conformité - *Procedura di valutazione della 
conformità applicata - *Toegepaste conformiteitsbeoordelingsprocedure - *Tillämpade harmoniserade normer - *Postopek ocenjevanja skladnosti - *Primijenjeni postupak
ocjenjivanja suglasja - *Primenjeni postupak ocenjivanja usaglašenosti - *Применета постапка за оценување на сообразноста - *Procedura de evaluare a conformităţii

- *Приложен метод на оценка на съответствието – * Anvendt overensstemmelse evalueringsmetode - *Követett megfelelés megállapítási eljárás - *Použitý postup
posuzování shody - *Uplatňované postupy posudzovania zhody - *Zastosowany proces oceny zgodności - *Kullanılan uyumluluk değerlendirme yöntemleri -

*Procedimiento evaluación conformidad – * Benyttet metode for samsvarsevaluering

��� 

Schallleistungspegel dB(A) - Sound power level dB(A) - Niveau de puissance acoustique dB(A) - Livello di potenza sonora dB(A) - Geluidsvermogensniveau dB(A) - 
Ljudeffektsnivå dB(A) - Raven zvočne moči dB(A) - Razina jačine zvuka dB(A) - Nivo jačine zvuka dB(A) - Ниво на јачина на звукот dB(A) - Nivel de zgomot dB(A) - 

Ниво на шум dB(A) – Lydniveau dB (A) - Hangteljesítményszint dB(A) - Úroveň akustického výkonu dB(A) - Úroveň akustického výkonu dB(A) - Poziom hałasu dB(A) - 
Ses şiddeti dB(A) - Potencia sonora dB(A) - Lydnivå dB(A): 

Gemessen – Measured – Mesuré – Misurato – Gemeten – Upmätt – Izmerjena – Izmjerena – Izmeren – Измерена – Măsurat – Измерено – Målt 
- Mért – Nameraná – Nameraná – Zmierzony – Ölçülen – Medida - Målt 

���� dB(A) 

Garantiert – Guaranteed – Garanté – Garantito – Gegarandeerd – Garantterad – Zajamčena – Zajamčena – Zagarantovan – Загарантирана – 
Garantat – Гарантирано - Garanteret– Garantált – Zaručovaná – Zaručovaná – Gwarantowany  - Garanti edilen – Garantizada - Garanti 

�� dB(A) 

CE-Kennzeichnung wurde angebracht - CE marking was affixed - Le marquage CE a été apposé - Marcatura CE è stata apposta - de CE-markering is aangebracht - CE-
märkningen anbringats - CE oznaka je pritrjena - CE oznaka je stavljena - CE oznaka je postavljena - CE ознаката е ставена - Marcajul CE a fost aplicat - CE 

маркировката е поставена – CE afmærkning var anbrafgt - CE-jelölést elhelyezték - CE-označení bylo připevněno - CE-označenie bolo pripevnené - Przyznano 
oznakowanie CE - Marcado CE se colocará - CE merke tildelt: 

1�

Bevollmächtigter, die technische Dokumentation zu erstellen - Authorized to compile the technical documentation - Représentant autorisé et en charge des éditions de 
documentation technqiues - Rappresentante autorizzato e competente per la compilazione della documentazione tecnica - Gemachtigde van de fabrikant en in staat om 

de technische documentatie samen te stellen -  Auktoriserad representant och ska kunna sammanställa teknisk dokumentationen – Pooblaščeni predstavnik, ki lahko 
predloži tehnično dokumentacijo - Ovlašteni predstavnik i osoba za sastavljanje tehničke dokumentacije – Ovlašteni predstavnik i sposoban da sastavi tehničku 

dokumentaciju - Овластен претставник и во можност да ги собере на техничка документација - Reprezentant autorizat și abilitat să realizeze documentație tehnică - 
Упълномощен представител и отговорник за съставяне техническата документация – Autoriseret til at kompilere den tekniske dokumentation - Meghatalmazott 

képviselője és képes összeállítani a műszaki dokumentációt – Zplnomocněny zástupce a osoba pověřená kompletací technickě dokumentace - Autorizovaný zástupca 
schopný zostaviť technickú dokumentáciu - Upoważniony przedstawiciel oraz osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej - Teknik dosyayı 

hazırlamakla yetkili olan Toplulukta yerleşik yetkili temsilci - Volitatud esindaja, kes on pädev täitma tehnilist dokumentatsiooni - Autorisert til å samle teknisk 
dokumentasjon 

Hersteller – manufacturer – fabricant – fabbricante – producent – tillverkare – proizvajalec – proizvođač – proizvođač – производителот – producător – производител – 
fabrikant - gyártó – výrobce – výrobca – producent – Üreticiler – fabricante - produsent: 

Anhang – Appendix – Annexe - Allegato 
Bijlage – Bilaga – Priloga – Privitak - Prilog 
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REM POWER Group d.o.o.
PC Komenda, Pod lipami 10 
SI – 1218 Komenda – EU 

D erklärt folgende Konformität gemäß EU-Direktiven und Normen für Artikel EN declares the following conformity according to EU directives and norms for the product 
FR déclare la conformité suivante selon la directive EU et les normes concernant l’article IT dichiara la seguente conformità secondo la direttiva EU e le norme per 
l’articolo NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product SE förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och 

standarder för artikeln SI potrjuje skladnost z EU direktivami in standardi za izdelek HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema EU direktivama i normama za artikl SRB 
potvrđuje sledeću usklađenost prema direktivama EU i normama za artikal MK ја изјавува следната сообрзност согласно ЕУ-директивата и нормите за артикли RO 
declară următoarea conformitate conform directivei EU şi normelor pentru articolul BG  декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕU и норми за 

артикул DK EU erklærer den følgende overensstemmelse i henhold til EU direktiver og normer for produktet HU a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a 
következő konformitást jelenti ki CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa 
smernice EÚ a noriem pre výrobok PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy EU TR Ürünü ile ilgili EU 
direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir ES declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la EU para el artículo NO 

erklærer samsvar i henhold til EU direktiver og retningslinjer for produktet 
Schneefräse – Snow thrower - souffleuse à neige - turbina da neve - sneeuw frees - snöslungan – snežna freza – freza za snijeg – snežna freza - ������ 

����� - ������ ��������� - ������ ����- sneslynge -  Hómaró - ������� ����� - Snehová fréza - ����������� – kar küreme makinesi - máquina quitanieve – 
snøfreser 

Typ - Type - Type - Modelo - Type - Typ - Tip - Tip - Tip - Тип - Type - Тип – Type - Típus - Typ - Typ - Typ – Tip – Tipo - Type: 

STEm ����

(2006/42/EC) ������������ (20��������) ������������ (2000/14/EC*) 

(EN 55012) (EN 61000-6-1) (EN ISO ����������) (ISO 8437) 

*Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren - *Applied conformity evaluation method - *Procédures d'évaluation de la conformité - *Procedura di valutazione della 
conformità applicata - *Toegepaste conformiteitsbeoordelingsprocedure - *Tillämpade harmoniserade normer - *Postopek ocenjevanja skladnosti - *Primijenjeni postupak
ocjenjivanja suglasja - *Primenjeni postupak ocenjivanja usaglašenosti - *Применета постапка за оценување на сообразноста - *Procedura de evaluare a conformităţii

- *Приложен метод на оценка на съответствието – * Anvendt overensstemmelse evalueringsmetode - *Követett megfelelés megállapítási eljárás - *Použitý postup
posuzování shody - *Uplatňované postupy posudzovania zhody - *Zastosowany proces oceny zgodności - *Kullanılan uyumluluk değerlendirme yöntemleri -

*Procedimiento evaluación conformidad – * Benyttet metode for samsvarsevaluering

��� 

Schallleistungspegel dB(A) - Sound power level dB(A) - Niveau de puissance acoustique dB(A) - Livello di potenza sonora dB(A) - Geluidsvermogensniveau dB(A) - 
Ljudeffektsnivå dB(A) - Raven zvočne moči dB(A) - Razina jačine zvuka dB(A) - Nivo jačine zvuka dB(A) - Ниво на јачина на звукот dB(A) - Nivel de zgomot dB(A) - 

Ниво на шум dB(A) – Lydniveau dB (A) - Hangteljesítményszint dB(A) - Úroveň akustického výkonu dB(A) - Úroveň akustického výkonu dB(A) - Poziom hałasu dB(A) - 
Ses şiddeti dB(A) - Potencia sonora dB(A) - Lydnivå dB(A): 

Gemessen – Measured – Mesuré – Misurato – Gemeten – Upmätt – Izmerjena – Izmjerena – Izmeren – Измерена – Măsurat – Измерено – Målt 
- Mért – Nameraná – Nameraná – Zmierzony – Ölçülen – Medida - Målt 

���� dB(A) 

Garantiert – Guaranteed – Garanté – Garantito – Gegarandeerd – Garantterad – Zajamčena – Zajamčena – Zagarantovan – Загарантирана – 
Garantat – Гарантирано - Garanteret– Garantált – Zaručovaná – Zaručovaná – Gwarantowany  - Garanti edilen – Garantizada - Garanti 

�� dB(A) 

CE-Kennzeichnung wurde angebracht - CE marking was affixed - Le marquage CE a été apposé - Marcatura CE è stata apposta - de CE-markering is aangebracht - CE-
märkningen anbringats - CE oznaka je pritrjena - CE oznaka je stavljena - CE oznaka je postavljena - CE ознаката е ставена - Marcajul CE a fost aplicat - CE 

маркировката е поставена – CE afmærkning var anbrafgt - CE-jelölést elhelyezték - CE-označení bylo připevněno - CE-označenie bolo pripevnené - Przyznano 
oznakowanie CE - Marcado CE se colocará - CE merke tildelt: 

1�

Bevollmächtigter, die technische Dokumentation zu erstellen - Authorized to compile the technical documentation - Représentant autorisé et en charge des éditions de 
documentation technqiues - Rappresentante autorizzato e competente per la compilazione della documentazione tecnica - Gemachtigde van de fabrikant en in staat om 

de technische documentatie samen te stellen -  Auktoriserad representant och ska kunna sammanställa teknisk dokumentationen – Pooblaščeni predstavnik, ki lahko 
predloži tehnično dokumentacijo - Ovlašteni predstavnik i osoba za sastavljanje tehničke dokumentacije – Ovlašteni predstavnik i sposoban da sastavi tehničku 

dokumentaciju - Овластен претставник и во можност да ги собере на техничка документација - Reprezentant autorizat și abilitat să realizeze documentație tehnică - 
Упълномощен представител и отговорник за съставяне техническата документация – Autoriseret til at kompilere den tekniske dokumentation - Meghatalmazott 

képviselője és képes összeállítani a műszaki dokumentációt – Zplnomocněny zástupce a osoba pověřená kompletací technickě dokumentace - Autorizovaný zástupca 
schopný zostaviť technickú dokumentáciu - Upoważniony przedstawiciel oraz osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej - Teknik dosyayı 

hazırlamakla yetkili olan Toplulukta yerleşik yetkili temsilci - Volitatud esindaja, kes on pädev täitma tehnilist dokumentatsiooni - Autorisert til å samle teknisk 
dokumentasjon 

Hersteller – manufacturer – fabricant – fabbricante – producent – tillverkare – proizvajalec – proizvođač – proizvođač – производителот – producător – производител – 
fabrikant - gyártó – výrobce – výrobca – producent – Üreticiler – fabricante - produsent: 
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D erklärt folgende Konformität gemäß EU-Direktiven und Normen für Artikel EN declares the following conformity according to EU directives and norms for the product 
FR déclare la conformité suivante selon la directive EU et les normes concernant l’article IT dichiara la seguente conformità secondo la direttiva EU e le norme per 
l’articolo NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product SE förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och 

standarder för artikeln SI potrjuje skladnost z EU direktivami in standardi za izdelek HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema EU direktivama i normama za artikl SRB 
potvrđuje sledeću usklađenost prema direktivama EU i normama za artikal MK ја изјавува следната сообрзност согласно ЕУ-директивата и нормите за артикли RO 
declară următoarea conformitate conform directivei EU şi normelor pentru articolul BG  декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕU и норми за 

артикул DK EU erklærer den følgende overensstemmelse i henhold til EU direktiver og normer for produktet HU a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a 
következő konformitást jelenti ki CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa 
smernice EÚ a noriem pre výrobok PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy EU TR Ürünü ile ilgili EU 
direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir ES declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la EU para el artículo NO 

erklærer samsvar i henhold til EU direktiver og retningslinjer for produktet 
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(EN 55012) (EN 61000-6-1) (EN ISO ����������) (ISO 8437) 
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Schallleistungspegel dB(A) - Sound power level dB(A) - Niveau de puissance acoustique dB(A) - Livello di potenza sonora dB(A) - Geluidsvermogensniveau dB(A) - 
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�� dB(A) 

CE-Kennzeichnung wurde angebracht - CE marking was affixed - Le marquage CE a été apposé - Marcatura CE è stata apposta - de CE-markering is aangebracht - CE-
märkningen anbringats - CE oznaka je pritrjena - CE oznaka je stavljena - CE oznaka je postavljena - CE ознаката е ставена - Marcajul CE a fost aplicat - CE 

маркировката е поставена – CE afmærkning var anbrafgt - CE-jelölést elhelyezték - CE-označení bylo připevněno - CE-označenie bolo pripevnené - Przyznano 
oznakowanie CE - Marcado CE se colocará - CE merke tildelt: 

1�

Bevollmächtigter, die technische Dokumentation zu erstellen - Authorized to compile the technical documentation - Représentant autorisé et en charge des éditions de 
documentation technqiues - Rappresentante autorizzato e competente per la compilazione della documentazione tecnica - Gemachtigde van de fabrikant en in staat om 

de technische documentatie samen te stellen -  Auktoriserad representant och ska kunna sammanställa teknisk dokumentationen – Pooblaščeni predstavnik, ki lahko 
predloži tehnično dokumentacijo - Ovlašteni predstavnik i osoba za sastavljanje tehničke dokumentacije – Ovlašteni predstavnik i sposoban da sastavi tehničku 

dokumentaciju - Овластен претставник и во можност да ги собере на техничка документација - Reprezentant autorizat și abilitat să realizeze documentație tehnică - 
Упълномощен представител и отговорник за съставяне техническата документация – Autoriseret til at kompilere den tekniske dokumentation - Meghatalmazott 

képviselője és képes összeállítani a műszaki dokumentációt – Zplnomocněny zástupce a osoba pověřená kompletací technickě dokumentace - Autorizovaný zástupca 
schopný zostaviť technickú dokumentáciu - Upoważniony przedstawiciel oraz osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej - Teknik dosyayı 

hazırlamakla yetkili olan Toplulukta yerleşik yetkili temsilci - Volitatud esindaja, kes on pädev täitma tehnilist dokumentatsiooni - Autorisert til å samle teknisk 
dokumentasjon 

Hersteller – manufacturer – fabricant – fabbricante – producent – tillverkare – proizvajalec – proizvođač – proizvođač – производителот – producător – производител – 
fabrikant - gyártó – výrobce – výrobca – producent – Üreticiler – fabricante - produsent: 

Anhang – Appendix – Annexe - Allegato 
Bijlage – Bilaga – Priloga – Privitak - Prilog 

������ – Anexa - ���������� - Függelék – Afsnit 
������� – Príloha – ��������� – Ek – Anexo - Appendiks 

REM POWER Group d.o.o.
PC Komenda, Pod lipami 10 
SI – 1218 Komenda - EU 
exp@rem-maschinen.com 

M��� Prebil 

Komenda, 08.�9.2018 

Subjekt to change without notice 

Geschäftsführer - Deputy director - Conseiller 
délégué - Consigliere delegato - Gemachtigd lid van 
de Raad van Bestuur - Juridiskt ombud - Zastopnik - 
Zastupnik - Zastupnik - Застапник -Consilier delegat 
- Упьлномощен сьветник – Vicedirektør - A vállalat 
tanácsosa - Pověrěený poradce - Poverený Poradca 

– Pełnomocnik – Yönetim kurulu başkani –
subdirector - Assisterende direktør: 
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