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DK SNESLYNGE TIL FEJEMASKINE
Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din 
nye sneslynge til din fejemaskine, beder vi 
dig gennemlæse denne brugsanvisning, før 
du tager sneslyngen i brug. Vi anbefaler dig 
desuden at gemme brugsanvisningen, hvis 
du senere skulle få brug for at genopfriske 
din viden om sneslyngens funktioner. 

Tekniske data

Arbejdsbredde:  56 cm

Arbejdshøjde:  42 cm

Udkast: 5-15 meter (justerbart 190°)

Mål:  62x45x90 cm

Passer på fejemaskine art nr. 78420

Særlige sikkerhedsforskrifter

Sneslyngen er beregnet til snerydning 
på fortove og andre flisebelagte eller 
asfalterede stier, pladser og veje. Den må 
kun bruges med stor forsigtighed på steder 
med løs belægning af f.eks. ral, grus, sten 
eller jord.

Sneslyngen må kun bruges af personer over 
16 år, som er grundigt instrueret i brugen af 
den , og som er bekendt med de risici, der 
er forbundet ved at bruge den. 

Brug handsker, høreværn og øjenværn, når 
du bruger sneslyngen. 

Hold altid tilskuere og dyr på sikker afstand 
af sneslyngen, når den er i brug.

Hold hænder og fødder på sikker afstand 
af de roterende dele! Gå altid bag ved 
sneslyngen!

Kør ikke for tæt på ejendomme, biler og 
lignende med sneslyngen. Hvis sneslyngen 
rammer en forhindring, kan den blive slået 
ud af kurs og påkøre ting nær ved, inden 
du kan nå at reagere! Kør derfor heller ikke 
tæt på kanter eller på steder med større 
niveauforskelle.

Indstil altid sneslyngens vinkel, så grus, 
sten og andre genstande i arbejdsområdet 
ikke bliver kastet mod personer, dyr eller 
eksempelvis biler, vinduer og lignende. 
Sneslyngen kan kaste genstande væk med 
så stor kraft, at de kan forårsage person- 
eller tingskade på det, som de rammer! 

Bær egnet påklædning og skridsikkert 
fodtøj. Vær opmærksom på, at der kan ligge 
ting under sneen, som du ikke kan se! 
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Hvis sneslyngen påkører noget, og der 
derefter forekommer unormal vibration, 
skal du omgående slukke for motoren og 
undersøge, hvor vibrationen stammer fra.

Afhjælp fejlen, inden du fortsætter med at 
bruge maskinen. Stands altid maskinen, 
sluk motoren, og tag tændrørshætten af 
tændrøret, inden du undersøger sneslyngen 
eller andre bevægelige dele på maskinen.

Sneslyngens dele

1. Klap 

2. Vingeskruer til vinkling af klap

3. Afgangsrør

4. Drejehåndtag til vinkling af afgangsrør

5. Slæbesko

6. Snegl
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Afmontering af fejemaskinens kost

Afmonter de 2 møtrikker og skiver på hver side af kostens monteringsbeslag, og træk 
kosten lige fremad, så den kommer fri af fejemaskinen.
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Montering af sneslynge

Hægt sneslyngens monteringsbeslag på skruerne på fejemaskinen, og sørg for, at 
kraftoverføringsakslen går i indgreb i sneslyngens sokkel.

Spænd sneslyngen fast på fejemaskinen med de 4 skiver og møtrikker, som du skruede af 
ved afmonteringen af kosten.
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Monter drejehåndtaget i beslaget ved afgangsrøret med en skive og en split.

Sæt drejehåndtagets stang gennem øjet på fejemaskinens styr.

Fejemaskinen er nu klar til brug som sneslynge.
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Indstilling af afgangsrøret

Du kan indstille udkastretningen ved at 
dreje håndtaget (4) med eller mod uret. 

Du kan endvidere indstille, hvor langt sneen 
skal slynges ud ved at ændre vinklen på 
klappen (1) på afgangsrøret ved hjælp af 
vingeskruerne (2). Jo stejlere vinkel, desto 
længere udkast.

Indstilling af slæbeskoene

Slæbeskoene (5) fungerer som 
afstandsholdere mellem sneslyngen og 
underlaget.

Hvis du skal bruge sneslyngen på et område 
med en lettere ujævn eller løs belægning, 
skal du sænke slæbeskoene.

Løsn møtrikkerne i begge sider af 
sneslyngen, og pres slæbeskoene nedad

Spænd først den ene slæbesko fast, og 
tilpas derefter den anden i højden, inden 
den også fastspændes.

Ved blokering af sneslyngen

Du skal omgående stoppe motoren i 
følgende tilfælde:

•  Hvis du får en sten, et stykke reb eller 
en anden genstand ind i sneglen eller 
blæsehjulet.

•  Hvis sneslyngen pludseligt begynder at 
vibrere kraftigt.

•  Hvis sneslyngen ikke kan komme af 
med sneen, f.eks. på grund af tøsne.

Tag tændrørshætten af, og undersøg 
derefter årsagen. Brug eventuelt en træpind 
til at fjerne pakket sne med. 

Få en eventuel skade udbedret, inden du 
fortsætter brugen af sneslyngen.

Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer 
skal altid oplyses i forbindelse med din 
henvendelse. 

Modelnummeret fremgår af forsiden på 
denne brugsanvisning og af produktets 
typeskilt.

Når det gælder:

• Reklamationer

• Reservedele

• Returvarer

• Garantivarer

• Åbent hverdage fra 07.00  til 17.00 
(fredag til kl. 15.00)

• Tlf: +45 76 62 11 10

• Fax: +45 76 62 11 27

• E-mail: service@hpschou.com

Fremstillet i P.R.C.
6326
EU-Importør:
HP Schou A/S
6000 Kolding
Danmark

© 2013 HP Schou A/S
Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejled-
ning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på 
nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske 
hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, 
oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og 
-hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Schou 
A/S.

Rengøring og vedligehold

Skyl sneslyngen med lunkent vand for at 
fjerne sne og snavs på snegl og blæsehjul 
samt i afgangsrøret.

Smør alle bevægelige dele med en let olie 
eller WD40.

Opbevar fejemaskinen på et tørt sted 
utilgængeligt for børn.
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SNØFRESER TIL FEIEMASKIN
Introduksjon

For at du skal få mest mulig glede av den 
nye snøfreseren til feiemaskinen, ber vi deg 
lese gjennom denne bruksanvisningen før 
du tar den i bruk. Vi anbefaler også at du tar 
vare på bruksanvisningen i tilfelle du skulle 
få behov for å lese informasjonen om igjen 
senere. 

Tekniske spesifikasjoner

Arbeidsbredde:  56 cm

Arbeidshøyde:  42 cm

Utkast: 5–15 meter (kan justeres 190 grader)

Mål:  62 x 45 x 90 cm

Passer på feiemaskin art.nr. 78420

Spesielle sikkerhetsregler

Snøfreseren er beregnet til snøryddig på 
fortau og andre flisebelagte eller asfalterte 
stier, områder og veier. Vær svært forsiktig 
når den brukes på steder med løst belegg, 
f.eks. grus, stein eller jord.

Snøfreseren skal kun brukes av personer 
over 16 år som har fått grundig opplæring i 
bruken av den og som kjenner til risikoene 
som er forbundet med bruken. 

Bruk hansker, hørselsvern og vernebriller 
når du bruker snøfreseren. 

Hold alltid tilskuere og dyr på sikker avstand 
fra snøfreseren når den er i bruk.

Hold hender og føtter på sikker avstand 
fra de roterende delene. Gå alltid bak 
snøfreseren.

Ikke kjør for nært eiendommer, biler og 
lignende med snøfreseren. Hvis snøfreseren 
treffer en hindring, kan den bli slått ut av 
kurs og kjøre på ting i nærheten før du 
rekker å reagere. Du skal derfor heller ikke 
kjøre for nært kanter eller på steder med 
større nivåforskjeller.

Still alltid inn snøfreserens vinkel slik 
at grus, stein og andre gjenstander i 
arbeidsområdet ikke blir kastet mot 
personer, dyr eller for eksempel biler, 
vinduer og lignende. Snøfreseren kan kaste 
vekk gjenstander med så stor kraft at de kan 
føre til personskader eller materielle skader. 

Bruk egnede klær og sklisikkert fottøy. Vær 
oppmerksom på at det kan ligge ting under 
snøen som du ikke ser. 
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Hvis snøfreseren kjører på noe, og det i 
etterkant forekommer unormale vibreringer, 
skal du øyeblikkelig slå av motoren og 
undersøke hvor vibreringen stammer fra.

Utbedre feilen før du fortsetter å bruke 
snøfreseren. Før du undersøker snøfreseren 
eller andre bevegelige deler på maskinen 
skal du alltid stoppe snøfreseren, slå 
av motoren og ta tennplugghetten av 
tennpluggen.

Snøfreserens deler

1. Klaff 

2. Vingeskruer til vinkling av klaff

3. Utkasterrør

4. Dreiehåndtak til vinkling av utkasterrør

5. Slepesko

6. Innmaterskrue

1
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Demontering av feiemaskinens kost

Demonter de 2 mutrene og skivene på hver side av monteringsbeslaget på kosten, og trekk 
kosten rett frem slik at den kommer løs fra feiemaskinen.



11

NO

SE

FI

DK
Montering av snøfreser

Hekt snøfreserens monteringsbeslag på skruene på feiemaskinen, og sørg for at 
kraftoverføringsakselen griper tak i sokkelen på snøfreseren.

Spenn fast snøfreseren på feiemaskinen med de 4 skivene og mutrene som du skrudde av 
ved demonteringen av kosten.
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Monter dreiehåndtaket i beslaget ved utkasterrøret ved hjelp av en skive og en splint.

Sett stangen til dreiehåndtaket gjennom øyet på feiemaskinens styre.

Feiemaskinen kan nå brukes som snøfreser.



13

NO

SE

FI

DK
Innstilling av utkasterrøret

Du kan stille inn utkasterretningen ved 
å dreie på håndtaket (4) med eller mot 
klokken. 

Du kan også stille inn hvor langt snøen skal 
kastes ut ved å endre vinkelen til klaffen (1) 
på utkasterrøret ved hjelp av vingeskruene 
(2). Jo brattere vinkel, desto lengre kastes 
snøen.

Innstilling av slepeskoene

Slepeskoene (5) fungerer som 
avstandsholdere mellom snøfreseren og 
underlaget.

Hvis du skal bruke snøfreseren på et område 
med litt ujevnt eller løst veidekke, må du 
senke slepeskoene.

Løsne mutrene på begge sidene av 
snøfreseren og press slepeskoene ned.

Spenn først den ene slepeskoen fast, og 
tilpass deretter den andre i høyden før den 
også spennes fast.

Ved blokkering av snøfreseren

Du skal stanse motoren umiddelbart i 
følgende tilfeller:

•  Hvis du får en stein, en taubit eller en 
annen gjenstand inn i innmaterskruen 
eller utkasterviften.

•  Hvis snøfreseren plutselig begynner å 
vibrere kraftig.

•  Hvis snøfreseren ikke klarer å kvitte seg 
med snøen, f.eks. på grunn av våt snø.

Ta av tennplugghetten og undersøk 
deretter årsaken. Bruk eventuelt en trepinne 
til å fjerne pakket snø. 

Eventuelle skader må utbedres før du 
fortsetter å bruke snøfreseren.

Fremstilt i P.R.C.
6326
EU-importør:
HP Schou A/S
DK-6000 Kolding
Danmark

© 2013 HP Schou A/S
Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet i denne bruk-
sanvisningen må ikke gjengis, verken helt eller delvis, 
på noen måte ved hjelp av elektroniske eller mekaniske 
hjelpemidler, inkludert fotokopiering eller opptak, 
oversettes eller lagres i et informasjonslagrings- og 
informasjonshentingssystem uten skriftlig tillatelse fra 
HP Schou A/S.

Rengjøring og vedlikehold

Skyll snøfreseren med lunkent vann for å 
fjerne snø og smuss på innmaterskruen og 
utkasterviften samt i utkasterrøret.

Smør alle bevegelige deler med en lett olje 
eller WD40.

Oppbevar feiemaskinen på et tørt sted 
utilgjengelig for barn.

Servicesenter

Merk: Ved henvendelser om produktet, 
skal modellnummeret alltid oppgis. 

Modellnummeret står på fremsiden av 
denne bruksanvisningen og på produktets 
typeskilt.

Når det gjelder:

• Reklamasjoner

• Reservedeler

• Returvarer

• Garantivarer

• Åpent hverdager kl. 07.00-17.00  
(fredag til kl. 15.30)

• Tlf.: +47 51 63 72 42 

• E-post: kundeservice@osjord.no
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SNÖSLUNGA TILL SOPMASKIN
Introduktion

För att du ska få så stor glädje som möjligt 
av din nya snöslunga till sopmaskin 
rekommenderar vi att du läser denna 
bruksanvisning innan du börjar använda 
den. Vi rekommenderar dessutom att 
du sparar bruksanvisningen ifall du 
behöver läsa informationen om de olika 
funktionerna igen. 

Tekniska data

Arbetsbredd:  56 cm

Arbetshöjd:  42 cm

Utkast: 5-15 meter (justerbart 190°)

Mått:  62x45x90 cm

Passar på sopmaskin art.nr. 78420

Särskilda säkerhetsföreskrifter

Snöslungan är avsedd för snöröjning på 
trottoarer och andra stenbelagda eller 
asfaltbelagda stigar, platser och vägar. Den 
får endast användas med stor försiktighet 
på platser med lös beläggning, t ex. sand, 
grus, sten eller jord.

Snöslungan får endast användas av 
personer över 16 år och som har grundliga 
kunskaper om hur den ska användas, och 
som är medvetna om vilka risker som är 
förknippade med användning av den. 

Använd handskar, hörselskydd och 
skyddsglasögon när du använder 
snöslungan. 

Se till att åskådare och djur befinner sig på 
säkert avstånd från snöslungan när den 
används.

Håll händer och fötter på säkert avstånd 
från de roterande delarna! Gå alltid bakom 
snöslungan!

Kör inte med snöslungan för nära 
egendomar, bilar och liknande. Om 
snöslungan träffar på ett hinder kan den 
slås ur kurs och köra på saker nära den 
innan du hinner reagera! Kör därför inte 
för nära kanter eller på platser med stora 
nivåskillnader.

Ställ alltid in snöslungans vinkel så att grus, 
sten och andra föremål i arbetsområdet 
inte kastas mot personer, djur, bilar, fönster 
och liknande. Snöslungan kan slunga iväg 
föremål med så stor kraft att det kan ge 
upphov till skada på person eller föremål 
som det slungas mot! 

Bär lämpliga kläder och halksäkra skor. Var 
uppmärksam på att det kan finnas saker 
under snön som du inte kan se! 



15

NO

SE

FI

DK
Om snöslungan kör på något och det 
därefter förekommer onormala vibrationer 
ska motorn genast stängas av och kontroll 
göras var vibrationerna kommer ifrån.

Avhjälp felen innan du fortsätter att 
använda maskinen. Stanna alltid maskinen, 
stäng av motorn och ta loss tändstiftshatten 
från tändstiftet innan du undersöker 
snöslungan och andra rörliga delar på 
maskinen.

Snöslungans delar

1. Huv 

2. Vingskruvar för vinkling av huv

3. Utkastarrör

4. Vridhandtag för vinkling av utkastarrör

5. Släpsko

6. Slunga
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Demontering av sopmaskinens borste

Demontera de 2 muttrarna och brickorna på var sida av borstens monteringsbeslag och dra 
borsten framåt så att den frigörs från sopmaskinen.
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Montering av snöslunga

Häkta fast snöslungans monteringsbeslag på skruvarna på sopmaskinen och se till att 
kraftöverföringsaxeln går i ingrepp i snöslungans sockel.

Spänn fast snöslungan på sopmaskinen med de 4 brickorna och muttrarna som du 
skruvade loss vid demonteringen av borsten.



18

SE

Montera vridhandtaget i beslaget vid utkastarröret med en bricka och en saxpinne.

Placera vridhandtagets stång genom öglan på sopmaskinens styrstång.

Sopmaskinen kan nu användas som snöslunga.
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Inställning av utkastarrör

Du kan ställa in utkastningsriktning genom 
att vrida handtaget (4) med- eller moturs. 

Du kan också ställa in hur långt snön ska 
slungas ut genom att ändra vinkeln på 
huven (1) på utkastarröret med hjälp av 
vingskruvarna (2). Ju brantare vinkel, desto 
längre utkast.

Inställning av släpskor

Släpskorna (5) fungerar som distanshållare 
mellan snöslungan och underlaget.

Om du ska använda snöslungan på 
ett område med något ojämn eller lös 
beläggning ska du sänka släpskorna.

Lossa muttrarna på båda sidor av 
snöslungan och tryck ned släpskorna.

Spänn fast den ena släpskon först och passa 
därefter in den andra i rätt höjd innan den 
också spänns fast.

Vid blockering av snöslungan

Du ska omgående stoppa motorn om 
följande händer:

•  Om du får in stenar, ett stycke rep 
eller andra föremål i snöslungan eller 
fläkthjulet.

•  Om snöslungan plötsligt börjar att 
vibrera kraftigt.

•  Om snö fastnar i snöslungan t.ex. på 
grund av blötsnö.

Ta av tändhatten och undersök därefter 
orsaken. Använd eventuellt en träpinne för 
att ta bort snön med. 

Reparera eventuell skada innan du 
fortsätter att använda snöslungan.

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)
6326
EU-importör:
HP Schou A/S
6000 Kolding
Danmark

© 2013 HP Schou A/S
Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksan-
visning får inte på några villkor, varken i sin helhet eller 
delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska 
hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering eller fotografer-
ing, ej heller översättas eller sparas i ett informationsla-
grings- och informationshämtningssystem, utan skriftligt 
medgivande från HP Schou A/S.

Rengöring och underhåll

Skölj av snöslungan med ljummet vatten för 
att ta bort snö och smuts på snöslunga och 
fläkthjul samt i utkastarröret.

Smörj alla rörliga delar med en lätt olja eller 
WD40.

Förvara sopmaskinen på en torr plats utom 
räckhåll för barn.

Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid 
uppges vid kontakt med återförsäljaren. 

Modellnumret finns på framsidan i denna 
bruksanvisning och på produktens 
märkplåt.

När det gäller:

• Reklamationer

• Reservdelar

• Returvaror

• Garantivaror

• Öppet vardagar från 07.00 til 17.00 
(fredag till kl. 15.30)

• Tel.: +46 (0)451 833 00

• Fax: +46 (0)451 414  00

• E-mail: service@hpverktyg.se
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LUMILINKO LAKAISUKONEESEEN
Johdanto

Saat lakaisukoneeseen asennettavasta 
lumilingosta suurimman hyödyn, kun 
luet käyttöohjeen läpi ennen laitteen 
käyttöönottoa. Säilytä tämä käyttöohje, 
jotta voit tarvittaessa palauttaa mieleesi 
lumilingon toiminnot. 

Tekniset tiedot

Työskentelyleveys:  56 cm

Työkorkeus:  42 cm

Heittokulma: 5–15 metriä (190 asteen 
säätökulma)

Mitat:  62 × 45 × 90 cm

Sopii tuotteeseen 78420

Turvallisuusohjeet

Lumilinko on tarkoitettu jalkakäytävien 
ja muiden kivipäällysteisten tai 
asvaltoitujen polkujen, paikkojen ja teiden 
puhdistamiseen lumesta. Sitä saa käyttää 
vain erityistä varovaisuutta noudattaen 
paikoissa, joissa päällyste on irtonaista, 
esimerkiksi sepeliä, soraa, kiviä tai multaa.

Lumilinkoa saavat käyttää ainoastaan 16 
vuotta täyttäneet henkilöt, joille koneen 
käyttö on opetettu perusteellisesti ja jotka 
tuntevat sen käyttöön liittyvät riskit. 

Pidä käsineitä, kuulosuojaimia ja suojalaseja, 
kun käytät lumilinkoa. 

Pidä aina ihmiset ja eläimet turvallisella 
etäisyydellä lumilingosta, kun käytät sitä.

Pidä kädet ja jalat turvallisen välimatkan 
päässä pyörivistä osista! Kulje aina 
lumilingon takana!

Älä käytä lumilinkoa liian lähellä 
rakennuksia, autoja jne. Jos lumilinko 
osuu esteeseen, se voi muuttaa suuntaa 
ja törmätä lähellä oleviin esineisiin, ennen 
kuin ehdit reagoida! Älä sen vuoksi käytä 
lumilinkoa myöskään aivan reunusten 
vieressä tai paikoissa, joissa on isoja 
tasoeroja.

Säädä aina lumilingon kulma niin, ettei 
puhdistettavalla alueella oleva sora, kivet 
ja muut esineet paiskaudu ihmisiä, eläimiä 
tai esimerkiksi autoja, ikkunoita ym. kohti. 
Lumilinko voi paiskata esineitä ilmaan niin 
suurella voimalla, että ne voivat osuessaan 
aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja! 

Käytä sopivaa vaatetusta ja luistamattomia 
kenkiä. Ota huomioon, että lumen alla voi 
olla esineitä, joita et näe! 
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Jos lumilinko törmää johonkin ja sen jälkeen 
tuntuu epänormaalia tärinää, sammuta 
moottori välittömästi ja ota selvää, mistä 
tärinä johtuu.

Korjaa vika, ennen kuin jatkat lumilingon 
käyttöä. Pysäytä aina kone, sammuta 
moottori ja poista sytytystulpan hattu, 
ennen kuin tutkit lumilinkoa tai muita 
koneen liikkuvia osia.

Lumilingon osat

1. Kansi 

2. Kannen kulman säätösiipiruuvit

3. Poistoputki

4. Poistoputken kulman säätökahva

5. Kenkä

6. Kierukka

1
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Lakaisukoneen harjan irrottaminen

Irrota 2 mutteria ja aluslevyä harjan asennushelan molemmilta puolilta ja irrota harja 
lakaisukoneesta vetämällä sitä hieman eteenpäin.
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Lumilingon asentaminen

Aseta lumilingon asennushela lakaisukoneessa oleviin ruuveihin. Tarkista, että 
voimansiirtoakseli on lumilingon jalustassa.

Kiinnitä lumilinko lakaisukoneeseen 4 aluslevyllä ja mutterilla, jotka irrotit harjan irrotuksen 
yhteydessä.
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Asenna poistoputken kulman säätökahva poistoputkessa olevaan helaan aluslevyllä ja 
sokalla.

Aseta säätökahvan tanko lakaisukoneen ohjausvarressa olevan silmukan läpi.

Lakaisukone on nyt valmis lumilinkona käyttöä varten.
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Poistoputken säätö

Voit säätää lumen heittosuuntaa kiertämällä 
kahvaa (4) myötä- tai vastapäivään. 

Lisäksi voit säätää, kuinka pitkälle lumi 
heitetään, muuttamalla poistoputken 
kannen (1) kulmaa siipiruuveilla (2). Mitä 
jyrkempi kulma, sitä pidemmälle lumi 
heitetään.

Kenkien säätö

Kengät (5) toimivat etäisyyden rajoittimina 
lumilingon ja alustan välissä.

Jos käytät lumilinkoa alueella, joka 
on pinnaltaan hiukan epätasainen tai 
irtonainen, kenkiä on laskettava.

Löysää lumilingon sivuissa olevia muttereita 
ja paina kenkiä alaspäin.

Kiristä ensin toinen kenkä ja säädä sen 
jälkeen toisen korkeus, ennen kuin kiristät 
myös sen.

Jos lumilinko juuttuu kiinni

Moottori on välittömästi sammutettava 
seuraavissa tapauksissa:

•  Jos kierukkaan tai puhallusrattaaseen 
joutuu kivi, köyden pala tai muu esine.

•  Jos lumilinko alkaa yllättäen täristä 
voimakkaasti.

•  Jos lumilinko ei etene lumessa 
esimerkiksi sohjon takia.

Irrota sytytystulpan suojus ja etsi syy. 
Käytä pakkautuneen lumen irrotukseen 
tarvittaessa puutikkua. 

Korjauta mahdollinen vika, ennen kuin 
jatkat lumilingon käyttöä.

Valmistettu Kiinassa
6326
EU-tuoja:
HP Schou A/S
6000 Kolding
Tanska

© 2013 HP Schou A/S
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen sisältöä 
ei saa jäljentää kokonaan eikä osittain millään tavalla 
sähköisesti tai mekaanisesti, esimerkiksi valokopioimalla 
tai -kuvaamalla, kääntää tai tallentaa tiedontallennus- ja 
hakujärjestelmään ilman HP Schou A/S:n kirjallista lupaa.

Puhdistaminen ja kunnossapito

Poista lumi ja lika kierukasta, 
puhallusrattaasta ja poistoputkesta 
huuhtelemalla lumilinko haalealla vedellä.

Voitele kaikki liikkuvat osat kevyellä öljyllä 
tai WD40-monitoimiöljyllä.

Säilytä lakaisulaite kuivassa paikassa lasten 
ulottumattomissa.

Huoltokeskus

Huomaa: Tuotteen mallinumero on aina 
mainittava mahdollisessa yhteydenotossa. 

Mallinumeron voi tarkistaa tämän 
käyttöohjeen etusivulta ja tuotteen 
tyyppikilvestä.

Kun asia koskee:

• Reklamaatioita

• Varaosia

• Palautuksia

• Takuuasioita

• Avoinna arkisin klo 7 –17  
(Paitsi perjantaisin klo 7 –15.30)

• Puhelin: +358 (0)19-2217 000

• Faksi: +358 (0)19-2217 099

• Sähköposti: myynti@hpvfi.com
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No. Item Qty No. Item Qty
1 screw 1 46 screw 1
2 SJ hand set 1 47 oil seal 2
3 flat gasket 1 48 output shaft 1
4 chute rocker 1 49 key 1
5 bolt 1 53 SJ sleeve 2
6 locknut 1 54 SJ bearing cover 2
7 rocker A 1 55 flat gasket 4
7 rocker A 1 56 SJ drive shaft sleeve 4
7 sleeve 1 57 right auger 1
7 rocker screw 1 57 right auger piece 2
8 pin 1 57 auger pipe 1
9 long plate 1 57 auger bracket 2
10 SJ plastic ring 1 58 screw 2
11 screw 2 60 bending rod set 1
12 small mounting plate 1 60 XA-04-48A 1
13 lower hinge 1 60 XA-04-48B 2
15 chute pedestal 1 62 screw 2
15 plate 1 63 chute seat plastic ring 1
15 side plate 2 64 screw 4
15 box weldment 1 66 chute tablet 3
15 rocker bracket 1 69 chute base 1
15 chute pedestal 1 70 screw 12
15 chute tube 1 72 SJ spring 4 1
15 chute fixing sheet 1 73 nut 2
15 angle 1 74 screw 5
15 M6 nut 4 75 M6 flat 14
16 flat gasket 11 76 locknut 12
18 spline sleeve 1 77 screw 2
19 M6 screw 1 78 bottom chute 1
20 screw 4 79 chute rubber pad-12 1
24 M6 mat 5 80 warm gear 1
26 screw 2 81 locknut 2
27 screw 2 82 chute assembly 1
28 shovel 1 85 snow cap 1
29 plastic shovel 1 85 upper nozzle 1
33 fan 1 85 upper hinge 1
33 fan base 1 86 chute nylon washer 2
33 fan leaf 3 87 locking handle 2
33 SJ fan shaft 1 88 M8 locknut 13
33 wind leaf reinforcing plate 3 89 flat gasket 8
34 oil seal 1 90 skid 2
35 bearing 1 91 left auger 1
36 bearing 1 91 auger auger piece 2
37 worm shaft 1 91 auger pipe 1
38 bearing 1 91 auger bracket 2
39 pin 2 92 screw 6
41 worm gearbox B 1 93 SJ rotating rod rubber ring 1
42 fuel nozzle 1 94 SJ bar 1
44 SJ output shaft 2 95 screw 1
45 Worm gearbox A 1


