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FARA: Denna maskin är konstruerad för användning i enlighet med 

säkerhetsanvisningarna i denna manual. I likhet med all användning av motordrivna redskap kan 
vårdslöshet eller misstag från användaren leda till svåra personskador. Denna maskin kan slita 
av händer och fötter, och kan slunga ut föremål. Underlåtenhet att följa nedanstående 
säkerhetsanvisningar kan medföra svåra personskador eller dödsfall. 

VARNING: Motorns avgassystem, delar av detta och vissa andra komponenter 

innehåller eller avger kemikalier som i delstaten Kalifornien är kända som 
cancerframkallande och kan förorsaka missbildningar eller andra skador på 
fortplantningsorganen. 

 

VARNING: Denna symbol markerar viktiga säkerhetsanvisningar som, om de 

inte efterlevs, kan medföra personskador och/eller skada på egendom. Läs och följ samtliga 

anvisningar i denna bruksanvisning innan du använder denna maskin. Underlåtenhet att följa 

anvisningarna kan leda till personskador. När du ser denna symbol: ÅTLYD 
VARNINGEN! 
Ditt ansvar: Det åligger användaren av denna maskin att läsa, förstå och följa varningarna 

och anvisningarna i denna bruksanvisning och på maskinen. Barn och handikappade personer 

får inte använda maskinen. 
  

 

VIKTIGT 
Säkert handhavande av snöslungan 

Denna maskin kan slita av händer och fötter, och kan slunga ut föremål. Underlåtenhet att 
följa nedanstående säkerhetsanvisningar kan medföra svåra personskador eller dödsfall. 

Utbildning 

1. Läs, var säker på att du förstår, och följ samtliga anvisningar på maskinen och i 
bruksanvisningarna innan du monterar och använder maskinen. Förvara denna 
bruksanvisning på säker plats för framtida och regelbunden konsultation liksom vid 
beställning av reservdelar. 

2. Bekanta dig med samtliga manöverorgan och deras korrekta användning. Lär dig hur att 
snabbt stanna maskinen och frikoppla redskapen. 

3. Tillåt aldrig barn under 14 års ålder att framföra denna maskin. Barn, 14 år och äldre, ska 
läsa och ha förstått handhavandeanvisningarna och säkerhetsanvisningarna, samt ska ha 
instruerats och övervakas av en vuxen person. 

SÄKERT HANDHAVANDE 

SE



4. Tillåt aldrig en vuxen person som inte erhållit lämplig utbildning att använda denna maskin. 
5. Utslungade föremål kan förorsaka svåra personskador. Planera plogmönstret så att utkast 

mot vägar, trottoarer, åskådare och liknande undviks. 
6. Håll åskådare, medhjälpare, barn och sällskapsdjur på minst 25 meters avstånd från 

maskinen under arbetet. Stoppa maskinen om en person beträder området. 
7. Var försiktig för att undvika att halka och ramla, speciellt vid backning. 

Förberedelser 
1. Inspektera noga området där utrustningen skall användas. Avlägsna alla dörrmattor, 

träskivor, kablar och andra främmande föremål som kan förorsaka snubbling eller slungas ut 
av matarskruven/impellern. 

2. För att skydda ögonen, använd alltid skyddsglasögon vid arbetet och underhåll eller 
reparation av produkten. Utslungade föremål som studsar tillbaka kan förorsaka svåra 
ögonskador. 

3. Använd inte utrustning utan att bära lämpligt vinterklädsel. Undvik löst sittande kläder som 
kan snärjas av rörliga delar. Bär inte smycken, långa halsdukar eller andra löst sittande 
plagg som kan snärjas av rörliga delar. Bär fotbeklädnad som ger säkert fotfäste på halt 
underlag. 

4. Justera insamlingskåpans höjd så att den går över underlag med grus eller makadamkross.  
5. Koppla ur samtliga kopplingar och lägg i friläge innan motorn startas. 
6. Utför aldrig justeringar när motorn arbetar utom då detta speciella anges i bruksanvisningen. 
7. Låt motorn och maskinen anta temperaturen utomhus innan snörensningen påbörjas. 
8. För att undvika personskador eller skada på egendom ska yttersta försiktighet iakttas vid 

hantering av bensin. Bensin är ytterst lättantändligt, och ångorna är explosiva. Allvarliga 
personskador kan förorsakas om bränslet spills på dig själv eller dina kläder och antänds. 
Tvätta huden och byt kläder omedelbart. 
a. Använd endast behållare som är godkända för förvaring av motorbensin. 
b. Släck cigaretter. cigarrer, pipor och andra antändningskällor. 
c. Fyll på bränsle försiktigt och endast utomhus. Fyll aldrig på bränsle inomhus. 
d. Ta aldrig av tanklocket eller fyll på bränsle när motor är varm eller arbetar. 
e. Låt motorn kallna minst två minuter före bränslepåfyllning. 
f. Överfyll aldrig bränsletanken. Fyll inte tanken till mer än 12 mm under påfyllningshålet så 

att bränslet har plats att utvidgas. 
g. Fyll aldrig på bränsle i ett fordon eller på en lastbil eller släpvagn med plastbeklädnad. 

Placera alltid behållaren på marken och på avstånd från fordonet vid påfyllning. 
h. Lyft där så är möjligt ner bensinmotordrivna redskap från fordonet och fyll på bränslet på 

marken. Om detta är omöjligt ska bränslepåfyllningen ske med en bärbar behållare i 
stället för från en bensinpump. 

i. Se till att behållaren är i kontakt med bränsletankens kant under hela påfyllningen. 
Använd inte en påfyllningsanordning med avstängning. 

j. Sätt tillbaka tanklocket och dra fast ordentligt. 
k. Torka omedelbart bort eventuellt spill från motorn och utrustningen. Flytta maskinen till 

ett annat område. Vänta 5 minuter innan motorn startas. 
l. Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av öppen låga, gnistor eller 



tändlåga såsom i en varmvattenberedare, panna, klädtork eller andra gaseldade 
apparater. 

m. Låt maskinen kallna i minst 5 minuter innan den ställs undan. 
n. Vid bränslespill på kläder ska dessa omedelbart tas av. 

Handhavande 

1. Håll händer och fötter på avstånd från roterande delar, skruv-/impellerkåpan och 
utkastenheten. Kontakt med roterande delar kan amputera händer och fötter. Håll undan 
från utkastöppningen. 

2. Efter kollision med ett främmande föremål, stoppa motorn, koppla bort tändstiftskabeln och 
jorda den mot motorn. Inspektera snöslungan noga med avseende på eventuella skador, 
och reparera dessa innan snöslungan åter startas och används. 

3. Stoppa motorn när du lämnar förarplatsen, innan du rensar skruvens/impellerns kåpa eller 
utkastöppningen liksom före reparationer, justeringar och kontroller. 

4. Stoppa motorn före rengöring, reparation eller kontroll av snöslungan, och säkerställ att 
skruven/impellern och alla tillsatser har stannat. Koppla bort tändstiftskabeln och håll den 
på avstånd från tändstiftet för att undvika oavsiktliga motorstart. 

5. Kontrollen för matningsskruven/impellern är en säkerhetsanordning. Förbikoppla aldrig 
dess funktion. Att göra så gör maskinen osäker och kan förorsaka allvarliga personskador. 

6. Manöverorganen måste lätt kunna föras i båda riktningarna och automatiskt återgå till 
frikopplat läge när de släpps. 

7. Använd aldrig snöslungan utan korrekta skydd och övriga skyddsanordningar monterade 
och fungerande. 

8. Kör aldrig motorn inomhus eller i dåligt ventilerade utrymmen. Avgaserna från motorn 
innehåller kolmonoxid, en luktlös och mycket giftig gas. 

9. Använd inte maskinen om du är påverkad av alkohol eller droger. 
10. Var ytterst försiktig vid användning på eller när du korsar grusbelagda ytor. Var 

uppmärksam på dolda risker eller trafik. 
11. Kör inte snöslungan tvärs sluttningar. Var försiktig vid ändrad körriktning och vid arbete på 

sluttningar. Försök inte rensa snö på branta sluttningar. 
12. Planera ditt snörensningsmönster så att du undviker att slunga snön mot fönster, väggar, 

bilar, etc. och därmed undviker möjlig skada på egendom eller personskador till följd av en 
rikoschett. 

13. Rikta aldrig utkastet mot människor eller områden där skada på egendom kan förorsakas. 
Håll barn och åskådare på avstånd. 

14. Överbelasta inte maskinen genom att försöka rensa snö alltför fort. 
15. Använd aldrig maskinen i avsaknad av god sikt eller belysning. Säkerställ alltid bra fotfäste, 

och håll fast i handtagen. Gå, spring inte. 
16. Frikoppla matningsskruven/impellern vid transport eller när maskinen inte används. 
17. Kör inte fort på halt underlag. Se nedåt och bakom dig, och var försiktig vid backning. Var 

ytterst försiktig vid backning. 
18. Om maskinen börjar vibrera onormalt ska motorn omedelbart stoppas, och tändstiftskabeln 

kopplas bort och jordas på motorn. Utred orsaken. Reparera eventuella skador före 
återstart och drift. 



19. Frikoppla samtliga manöverorgan och stoppa motorn innan du lämnar förarplatsen (bakom 
handtagen). Vänta tills matningsskruven/impellern stannat helt innan du rensar ett blockerat 
utkast eller utför en justering. 

20. För aldrig in handen i utkast- eller inmatningsöppningarna. Använd alltid det medföljande 
rensningsverktyget vid rensning av utkastöppningen. Rensa inte utkastenheten när motorn 
arbetar. Stoppa motorn och stanna bakom handtagen tills samtliga rörliga delar stannat helt 
innan du rensar en blockering. 

21. Använd endast tillbehör och tillsatser som godkänts av tillverkaren (t.ex. hjulvikter, 
snökedjor, hytter, etc.). 

22. Vidrör aldrig en het motor eller ljuddämpare. 
23. Var försiktig och använd sunt förnuft i situationer som inte beskrivs i denna bruksanvisning. 

Kontakta Sears servicecenter för hjälp.  

Rensning av en blockerad utkastöppning 
Händerna i kontakt med impellern i utkaströret är den vanligaste orsaken till personskador i 
samband med snöslungor. Använd aldrig händerna vid rensning av utkastöppningen. 
 
Att rensa öppningen: 
1. STOPPA MOTORN! 
2. Vänta 10 sekunder för att säkerställa att impellern har slutat rotera.  
3. Använd alltid rensredskapet, inte händerna. 

Underhåll och förvaring 
1. Manipulera aldrig säkerhetsanordningarna. Kontrollera regelbundet att de fungerar på rätt 

sätt. Se underhålls- och justeringsavsnitten i denna bruksanvisning. 
2. Frikoppla samtliga kontroller och stoppa motorn innan rengöring, reparation eller kontroll 

påbörjas. Vänta tills matningsskruven/impellern stannat helt. Koppla loss tändstiftkabeln och 
jorda den för att förhindra att motorn startar oavsiktligt. 

3. Kontrollera regelbundet skruvar och muttrar med avseende på fastdragning för att hålla 
maskinen i säkert arbetsskick. Inspektera också maskinen med avseende på eventuell 
skada. 

4. Ändra inte motorns varvtalsinställningar eller övervarva motorn. 
5. Snöslungans skrapplåtar och medar utsätts för slitage och skador. Kontrollera av 

säkerhetsskäl samtliga komponenter och använd endast originaldelar vid byte. ”Begagnade 
delar som inte uppfyller kraven i specifikationerna för originalutrustningen kan förorsaka låga 
prestanda och kompromissa säkerhet!” 

6.  Kontrollera regelbundet att manöverorganen fungerar enligt anvisningarna i denna 
bruksanvisning.  

7.  Underhåll och byt oläsliga säkerhets- och anvisningsskyltar. 
8.  Förvara aldrig maskinen inomhus med bränsle i tanken där antändningskällor såsom 

vattenvärmare, utrymmesvärmare eller klädtorkar är närvarande. Låt motorn kallna innan 
traktorn ställs undan till förvaring. 

8.  Följ bestämmelser för bortskaffning av bränsle, olja, etc. för att skydda miljön. 
9. Låt maskinen arbeta några minuter för att rensa bort snö och förhindra fastfrysning av 



inmatningsskruven/impellern innan maskinen ställs undan till förvaring. 
10 Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av öppen låga, gnistor eller 

tändlåga såsom i en varmvattenberedare, panna, klädtork eller andra gaseldade apparater. 
11. Se bruksanvisningen för anvisningar om förvaring sommartid. 
12. Var god kontakta distributören eller den lokala agenten om remmarna behöver bytas. Byt 

dem inte själv. 

Modifiera inte motorn 
För att undvika allvarliga personskador eller dödsfall får motorn inte modifieras på något sätt. 
Manipulering av varvtalsvaktens inställning kan medföra att motorn övervarvas och att den 
arbetar med osäkra varvtal. Manipulera aldrig fabriksinställningar av motorns varvtalsvakt.  

 Kvarstående risker 

Även om verktyget används på anvisat sätt kan samtliga kvarvarande risker inte 
elimineras. Följande risker kan uppkomma till följd av verktygets konstruktion: 
1. Lungskador vid användning av en icke effektiv andningsmask. 

2. Hörselskador om effektiva hörselskydd inte används. 

3. Hälsorisker till följd av vibrationsemission om verktyget används under längre tidsperioder 
eller inte handhas och underhålls korrekt. 

VARNING! Denna maskin alstrar ett elektromagnetiskt fält vid användningen. Detta fält kan 
under vissa omständigheter störa aktiva eller passiva medicinska implantat. För att minska 
risken för allvarlig eller livshotande skador rekommenderas personer med medicinska implantat 
att rådgöra med läkare innan denna maskin används. 

Det angivna vibrationsemissionsvärdet har uppmätts i enlighet med en standardiserad 
provmetod och kan användas för jämförelse av ett verktyg med ett annat. 

Det angivna vibrationsemissionsvärdet kan också användas för preliminär bedömning av 
exponering. 

Varning 
Vibrationsemissionsvärdet vid verklig användning av elverktyget kan avvika från det angivna 
värdet beroende på det sätt verktyget används. 

Behov föreligger att identifiera säkerhetsåtgärder för att skydda användaren och som baseras på 
en uppskattning av exponering under verkliga användningsförhållanden (omfattande alla delar 
av användningscykeln såsom antalet starter och avstängningar och när apparaten arbetar i 
tomgång tillsammans med aktuell användningstid). 
 
Buller (uppmätt i enlighet med 2000/14/EC med ändringar enligt 2005/88/EC):  
Garanterad ljudeffektnivå LwA: 106 dB(A), LpA= 91,8 dB(A), K= 3 dB(A) 
Vibration (uppmätt i enlighet med ISO 8437:1989+A1) 
ah= 4,559 m/s2  K= 1,5 m/s 
 
 
 
 
 



Montering:                                       
1 Skruva ur skruven och lyft bort övre fästet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Montera armstödet: skruva först av muttern, rikta in fyra hål på övre armstödet, sätt 
i skruven och fäst den med en mutter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Montera förbindelsestången: dra ut klämman och sprinten, borra ett hål genom 
förbindelsestången med en sprint, för in och fäst klämman på sprinten och dra fast 
andra ändan av förbindelsestången med en mutter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1． Övre fäste 
2． Skruv 
3． Chassi 

 
1

2

1． Skruv och mutter 
2． Armstöd 

 

 
      1 2，3 

4 1 

1． Förbindelsestång 

2． Sprint 

3． Klämma 

4． Mutter 

 
  1  2  3  



 
4 Montera stången: för in stången i upphängningens sida från armstödets panel så 
att hålet i stången riktas in mot hålet i upphängningen, och fäst därefter klämman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Montera utskaströret: skruva först röret på skruven, placera det på fästet, rikta in 
det fasta blocket med ett hål, och skruva fast blocket med en skruv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 

1． Arm 
2． Klämma 
3． Ledfäste 

   

2 3 4 1

1． Utkaströr 

2． Utkaströrets 

fäste 

3． Skruv 

4． Fast block 
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1: Körkontroll 
2: Inmatningsskruvens 
  kontroll 
3: Hastighetskontroll 
4: Tanklock 
5: Utkastenhet 
6: Rensningsverktyg 
7: Oljepåfyllningslock 
8: Medar 
9: Skruv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 Körkontroll 
2 Inmatningsskruvens 
kontroll 
3 Hastighetskontroll 
4: Tanklock 
5: Utkastenhet 
6: Rensningsverktyg 
7: Oljepåfyllningslock 
8: Medar 
9: Skruv 
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Körkontroller 

(Se figur 1) 

VARNING: Läs, var säker på att du förstår, och följ samtliga 
anvisningar och varningar på maskinen och i denna bruksanvisning innan du 
använder maskinen. 

Körriktningsspak 
R2       R1       1    2    3    4     5     6 

                        Figur 1 
Körriktningsspaken är placerad mellan de undre handtagen. Ställ körriktningsspaken i ett av de 
sju lägena för att kontroller körriktningen och hastigheten. 

Framåt 
Fem hastigheter framåt (F). Läge ett (1) är den långsammaste, och läge fem (5) är den 
snabbaste. 

Bakåt 
Två hastigheter bakåt (R). Ett (1) är den långsammaste, och två (2) är den snabbaste. 

Flödarpump 
Vid intryckning tvingas bränsle direkt in i motorns förgasare för att underlätta kallstart. 

Chokereglage 

 
                  Figur 2 
Chokereglaget är placerad på motorns baksida och aktiveras genom att vrida vredet medurs. 
När choken aktiveras stängs chokespjället i förgasaren varvid start av motorn underlättas. Se 
figur 2. 

Gasreglage                            
Gasreglaget är placerat på motorn.  
Det kontrollerar motorns varvtal och 
stoppar motorn när det förs ner helt.  
Se figur 3. 
 
 Figur 3 



ATT HANDHA DIN SNÖSLUNGA 

Inmatningsskruvens kontroll 

 
Körkontrollen är placerad på vänstra handtaget. För inmatningsskruvens kontroll mot handtaget 
för att aktivera skruven och börja slunga snö. Släpp för att stanna. Se figur 4. 

Körkontroll 

 
Körkontrollen är placerad på högra handtaget. För kontrollen mot handtaget för att koppla in 
hjulens drivning. Släpp för att stanna. Se figur 5. 

Utkastets riktningskontroll 

 
Utkastets riktningskontroll är placerad på snöslungans kåpa. 
Vrid utkastets riktningskontroll enligt följande för att ändra den riktning i vilken snön slungas: 
Veva medurs för att slunga åt höger 
Vrid moturs för att slunga åt vänster. Se figur 6. 

 Utkastets riktning (vänster/höger) 
1.För väljaren för utkastets vridning till läge UPP och håll den där för att vrida utkastet åt vänster 
(A, figur 7). 
2.För väljaren till läge NER och håll den där för att vrida utkastet åt höger. 

Figur 4 

Figur 5 

Figur 6 



3.  Ställ väljaren i mittläge när utkastet står i 
önskad riktning. 

Utkastets elevering (upp/ner) 
1. För väljaren för utkastets elevering till läge 
UPP och håll den där för att erhålla högre utkast 
och större avstånd (B, figur 7). 
2. För väljaren till läge NER och håll den där för 
att sänka utkastet och minska avståndet. 
3. Ställ väljaren i mittläge när utkastet står i 
önskad riktning. 

DIFFERENTIELL FRAMDRIVNINGSKONTROLL  
Använd differentialspaken för att underlätta vid svängning av snöslungan (se figur 8). 
När differentialspaken aktiveras frikopplas högra drivhjulet medans vänstra drivhjulet fortsätter 
framdrivningen. När differentialspaken släpps kopplas båda hjulen in för full framdrivning (se 
figur 9). 
ANMÄRKNING: Differentialen är svårare att aktivera vid större belastning. Manövrera spaken 
innan svängen påbörjas.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rensningsverktyg 

VARNING: Använd aldrig händerna för att rensa en blockerad utkastenhet. 

Stoppa motorn och stanna bakom handtagen tills samtliga rörliga delar stannat helt innan 
du rensar en blockering. 

Figur 7 

B B 

A 

Figur 9 

Figur 8 



Rensningsverktyget är placerat lätt åtkomligt på inmatningskåpans ovansida. Verktyget är 
konstruerat för att rensa en blockera utkastenhet. 
ANMÄRKNING: Detta redskap (tillsammans med startmotorns förlängningssladd) är fäst med 
ett plastband på inmatningskåpan. Klipp av plastbandet innan snöslungan tas i bruk. 

Medar 
Justera medarna med ledning av underlaget. Justera dem uppåt för hårt packad snö. Justera 
dem nedåt vid körning över grustäckta ytor. 

Starthandtag 
Detta hantag används för den årliga starten av motorn. 

Inmatningsskruvar 
Vid inkoppling roterar skruvarna och matar in snö i inmatningskåpan. 

Utkastenhet 
Snö som matas in i inmatningskåpan slungas ut genom utkastenheten. 

Tanklock 
Skruva loss tanklocket för att fylla bränsle i tanken. 

Oljepåfyllning 
Oljenivån i motorn kan kontrolleras och olja fyllas på genom oljepåfyllningshålet!  

Före motorstart 
 
Starta inte motorn innan den fyllts med olja. Motorn kan skadas allvarligt utan olja. 
1. Placera maskinen på plant underlag. 
2. Lossa oljemätstickan och kontrollera oljenivån. Se figur 7. 
3. Oljenivån ska vara mellan markeringarna ”HÖG” och ”LÅG”. Se figur 7. 
4. Olja ska fyllas på upp till markeringen FULL. Se figur 11. 
5. Använd en olja av god kvalitet, märkt A.P.I. klass SV, SG eller SH.  

Använd SAE 50W20 olja. Använd SAE OW30 olja vid temperaturer lägre än -18°C. 
Använd inte SAE 10W40. 

Bensin 

 VARNING: Var ytterst försiktig vid hantering av bensin. Bensin är ytterst 

lättantändligt, och ångorna är explosiva. Fyll aldrig på bränsle inomhus eller när motorn 
är varm eller arbetar. Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och andra antändningskällor. 
 
·  Förvara bensin i en ren, godkänd behållare, och låt behållarens lock sitta på plats. 
·  Säkerställ att behållaren från vilken du tar bensinen är ren och fri från rost eller andra 



främmande partiklar. 

ANMÄRKNING: Ett dammskydd kan vara placerad i påfyllningsöppningen. 

Avlägsna och kasta locket i förekommande fall. 
·  fyll alltid på bränsle utomhus, och använd en tratt eller pip för att undvika spill. 
·  Fyll tanken med ren. färsk, blyfri bensin. 
·  Fyll inte bränsletanken helt. Fyll tanken till 12 mm från påfyllningsöppningen för att ge 

bränslet plats att utvidgas. 
·  Torka bort eventuellt spill innan motorns startas. 

Att starta motorn 
1. Anslut tändstiftskabeln till stiftet. Säkerställ att metallöglan i kabeln ända (inne i gummihylsan) 

är säkert fastsatt på tändstiftets metallspets. 
2. Säkerställ att både skruvens och framdrivningens kontroller står i frikopplat läge. 
3. För gasreglaget till läge SNABB. Sätt startnyckeln i låset. Säkerställ att den snäpper på plats. 

Vrid inte nyckeln. 
OBSERVERA: Motorn startar inte om nyckeln inte är helt införd i tändningslåset. 

Snörstarten 
1. Vrid chokereglaget till läge FULL (kallstart). 
 ANMÄRKNING: Om motorn är varm ska chokereglaget ställas i läge FRÅN.                            
2. Tryck in flödarpumpen två eller tre gånger vid start av kall motor. Täck samtidigt 
ventilationshålet i mitten på pumpblåsan. 
  ANMÄRKNING: Flöda INTE motorn om den är varm efter ett kort stopp. 
  ANMÄRKNING: Ytterligare flödning kan erfordras om temperaturen är lägre än -10°C. 
3. Grip starthandtaget och dra sakta ut snöret. När du känner ökat motstånd, låt mekanismen dra 
in snöret. 
4. Dra därefter ut starthandtaget med en kraftig, snabb rörelse. Släpp inte handtaget och låt de 
snärta tillbaka. Håll kvar handtaget och låt mekanismen dra in snöret sakta. 
5. Vrid chokereglaget sakta till läge FRÅN när motorn värms upp. Om motorns misständer, vrid 
snabbt chokereglaget tillbaka till läge FULL och därefter sakta till läge FRÅN. 
 ANMÄRKNING: Varmkör motorn några minuter. Motorn lämnar inte full effekt innan den når 
driftstemperatur. 

Att stoppa motorn 
 Kör motorn några minuter innan den stoppas för att avlägsna eventuell fukt från motorn. 
För att undvika att starthandtaget fryser fast, forsätt enligt följande: 

Snörstarten 
1. Låt motorn arbeta och dra ut startsnöret tre eller fyra gånger med snabba, kontinuerliga 
rörelser.  

 Detta medför ett ljudligt slamrande oljud vilket inte skadar motorn eller startmekanismen. 
2. För gasreglaget till läge STOPP. 
3. Ta tändningsnyckeln ur låset och förvara den på säker plats. 



4. Torka bort snö och fukt runt motorn såväl som i och runt körkontrollen. 

Rensningsverktyget för utkastet 
Rensningsverktyget är placerat lätt åtkomligt på inmatningskåpan. Om snö och is fastnar i 
utkastenheten, rensa röret och öppningen säkert på följande sätt: 
1. Släpp både inmatningsskruvens och framdrivningens kontroller. 
2. Stoppa motorn genom att ta ut tändningsnyckeln. 
3. Ta loss rengöringsverktyget från hållaren på inmatningskåpan. . 

VARNING: Avgassystemet, motorn och kringliggande områden blir heta och 

kan orsaka brännskador. Rör dem INTE. 
4. Använd den spadformande ändan på rensningsverktyget för att lossa och rensa ut snö och 

is som har ansamlats i och nära utkastenheten. 
5. Sätt tillbaka rensningsverktyget i hållaren på inmatningskåpans baksida och återstarta 

motorn. 
6. Stå på förarplatsen (bakom snöslungan), aktivera inmatningsskruven några sekunder för att 

rensa eventuellt kvarvarande snö och is från utkastenheten. 

Att aktivera framdrivningen 
1. Med gasreglaget i läge Snabb (kaninen), för hastighetsväljaren till ett av de fem lägena 

framåt (F) eller två lägena bakåt (R). Väl en lämplig hastighet för de rådande 
snöförhållandena och som du bekvämt kan hålla själv. 

ANMÄRKNING: Vid val av hastighet bör du välja en låg hastighet tills du känner dig säker på 
snöslungans handhavande. 
2. Grip om inmatningsskruvens kontroll varvid skruven roterar. Släpp, och skruven stannar. 
3. Grip om körkontrollen, och snöslungan kör. Släpp, och drivningen avbryts. 
 
VIKTIGT: Flytta ALDRIG hastighetsväljarens spak (ändra hastighet eller körriktning) utan 
att först frikoppla framdrivningskontrollen och låta snöslungan stanna helt. Att göra så 
kommer att leda till för tidigt slitage på snöslungans framdrivningssystem. 
 
 

UNDERHÅLL 

Smörjning 

VARNING: Frikoppla samtliga kontroller och stoppa motorn innan smörjning, 

reparation eller kontroll påbörjas. Vänta tills samtliga rörliga delar stannat helt. 



Växelspak 
Den sexsidiga axeln ska smörjas minst en gång 
varje säsong eller varje 25 driftstimmar. 
1. Demontera undre ramkåpan genom att avlägsna 

de två fästskruvarna. 
2. Anbringa en tunn hinnan universalfett på den 

sexsidiga axeln. Se figur10. 
VIKTIGT: Skydda gummihjulet och aluminiumplattan 
från smörjfett och olja. 
 
Hjul 
Demontera hjulen minst en gång varje säsong. Rengör och fetta in axlarna med ett universalfett 
innan hjulen återmonteras. 
 
Utkastets riktningskontroll 
Styrspaken ska smörjas en gång varje säsong 
med petroleumgelé, linfröolja, mineralolja, 
paraffinvax eller 3-i-1-olja. 
Inmatningsskruvens axel 
Demontera brytpinnarna på inmatningsskruvens 
axel minst en gång varje säsong. Spreja axelns 
insida och runt distanshylsorna med smörjmedel. 
Smörj också flänslagren på axelns båda ändar. Se 
figur 11. 
 
Växellåda 
Inmatningsskruvens växellåda har fyllts med 
smörjfett och förseglats på fabriken. Om den av 
någon orsak demonteras ska den fyllas med 60 
gram nytt smörjfett. 
ANMÄRKNING: Överfyll inte växellådan. 
Tätningarna kan skadas. Säkerställ att 
avluftningspluggen är fri från fett för att utjämna 
trycket. 
 
Skrapplåt och medar 
Skrapplåten och medarna längst ner på snöslungan 
utsätts för slitage. De ska kontrolleras regelbundet 
och vid behov bytas. 
Att demontera medarna: 

1.  Avlägsna de fyra vagnsskruvarna 
och flänsmuttrarna som fäster dem vid 
snöslungan. 

Figur 11 

Figure12 

Figur 10 



2. Montera nya medar med de fyra vagnsskruvarna (två på vardera sidan) och flänsmuttrarna 
(se figur 12). 

Att demontera skrapplåten: 
1.  Avlägsna de fyra vagnsskruvarna och flänsmuttrarna som fäster den vid snöslungan. 
2. Återmontera den nya skrapplåten med skruvskallarna på kåpans insida. Dra fast ordentligt. 
Kontroll av motorolja 
1. Säkerställ att motorn står upprätt och plant. 

2. Skruva ur oljepåfyllningslocket och torka mätstickan ren. 

Se figur 23. 

3. Skruva tillbaka oljepåfyllningslocket. Dra fast ordentligt. 

4. Skruva loss locket igen. 

Läs av oljenivån. Om oljan på mätsticka är under 

markeringen ”LÅG”, fyll sakta på olja tills nivån når ”HÖG” 

(se figur 24). 

5. Skruva tillbaka oljepåfyllningslocket och dra fast ordentligt. 

6. Torka bort eventuellt spilld olja. 

BYTE av motorolja 
För att undvika motorskador är det viktigt att: 

● Kontrollera oljenivån före varje användning och varje fem 

driftstimmar. 

● Byt olja efter de först två driftstimmarna och därefter varje 25 

driftstimmar. 

● Motorn ska vara varm men inte het efter senaste 

användningen. 

1. Lokalisera oljedräneringspluggen (se figur 25). 

2. Säkerställ att bensintankens lock sitter på plats och är 

ordentligt fastdraget. 

3. Rengör området runt oljedräneringspluggen (se figur 25).  

4. Placera en godkänd återvinningsbar behållaren under 

oljedräneringspluggen. 

5. Avlägsna pluggen och dränera oljan. 

Anmärkning: Använd motorolja ska bortskaffas till en 
insamlingsanläggning. 

6. Återmontera dräneringspluggen och dra fast den 

ordentligt. 

7. Fyll motorn med rekommenderad olja (se tabellen 

Rekommenderad olja). Motorns oljekapacitet är 0,8 liter. 

8. Torka bort eventuellt spilld olja.  

Kontrollera tändstiftet 
Kontrollera tändstiftet en gång varje år eller varje 100 driftstimmar. 
1. Rengör området runt tändstiftet. 
2. Avlägsna och kontrollera tändstiftet. 
3. Byt tändstiftet om porslinet är sprucket eller 

elektroderna är nedbrända eller nedsmutsade med 



avlagringar. 
4. Kontrollera gapet mellan elektroderna med ett 

bladmått och justera om så erfordras gapet till 0,76 
mm (0,030”) (se figur 26). 

5. Återmontera tändstiftet och dra fast det ordentligt. 
ANMÄRKNING: Ett tändstift med resistor måste 
användas vid bytet. Kontakta ett Sears reservdelscenter angående korrekt typ av tändstift. 
Förgasare 
Om du misstänker att förgasaren behöver justeras, var god kontakta ett Sears servicecenter. Motorns prestanda 

påverkas inte på höjder över havet upp till 2 134 meter (7 000 fot). Vid användning på högre höjder, var god 

kontakta ett Sears servicecenter. 

 
Motorvarvtal 

  VARNING: Undvik allvarliga personskador eller dödsfall. Modifiera INTE motorn på något 
sätt. Manipuleringen av varvtalsvakten kan leda till att motorn och utrustningen arbetar med osäkra hastigheter. 

Manipulera ALDRIG fabriksinställningen för varvtalsvakten. Att köra motorn med högre varvtal än de 

fabriksinställda är farligt. 

 
 

UNDERHÅLL OCH JUSTERINGAR 
Efter längre tids användning, eller när remmarna justeras eller 

byts, måste kontrollvajrarna också justeras (se figur 27). 

1. Luta snöslungan framåt och låt den vila på 

inmatningskåpan. 

2. Tryck vajern genom fjädern så att den gängade delen 

friläggs. 

3. Håll den gängade delen och justera muttern tills korrekt 

inställning erhålls.  

4. Dra åter vajern genom fjädern. Haka fast vajern i 

kopplingsspakens övre del. Justera till samma inställning på 

båda sidor. 

Justering av utkastenheten 
Den distans snön slungas kan justeras genom att ändra 

utkastenhetens vinkel. Detta sker genom att: 

1. Stoppa motorn genom att ta tändningsnyckeln ur låset och 

lossa plastvingmuttern på utkastenhetens vänstra sida. 

2. Luta utkastet uppåt eller nedåt innan vingmuttern dras fast 

(se figur 28). 

Figure26 

Figur 27 

Figur 28 



Justering av medarna 
Utrymmet mellan skrapplåten och marken kan justeras.  

Se figur 29. 

● För avlägsnande av all snö på jämnt underlag ska medarna 

höjas på inmatningskåpan.  

● Använd ett mellanläge om underlaget är ojämnt som på en 

grusväg. 

Att justera medarna: 

1. Lossa de fyra sexkantmuttrarna (två på varje sida) och 

vagnsskruvarna. För medarna till önskat läge. 

2. Säkerställ att medarnas hela undre yta ligger an mot 

underlaget för att undvika ojämnt slitage. 

3. Dra fast muttrar och skruvar ordentligt. 

Justering av utkastets fäste. 
Om spiralen i botten av utkastets riktningskontroll inte är helt inkopplad vid utkastenheten kan utkastets fäste 

justeras. Att göra det: 

1. Lossa de två muttrarna som håller fästet och omplacerad det 

något lite (se figur ).  

2. Dra fast muttrarna. 

Se figur 30. 

 

Lufttryck i däcken 
Kontrollera lufttrycket i däcken före användningen och sänk trycket till mellan 15 och 20 psi. 

Om lufttrycket inte är lika i båda däcken kan enheten dra åt ena eller andra sidan. 

 

 

VINTERFÖRVARING 
Förberedelser på motorn 

VARNING: Förvara aldrig traktorn inomhus eller i dåligt ventilerade områden med 
bränsle i tanken där bränsleångor kan nå öppen låga, gnistor eller pilotlågor såsom i pannor, 

varmvattenberedare, klädtorkar eller andra gasdrivna apparater. 

ANMÄRKNING: Det är viktigt att förhindra avlagringar i bränslesystemets delar såsom förgasaren, 
bränslefiltret, ledningarna eller tanken under förvaringen. 

FÖRSIKTIGHET: Alkoholblandade bränslen (s.k. gasohol eller användning av etanol eller metanol) kan 
förorsaka kondens vilket medför att syra bildas vid förvaring av bränslet. Syran i det i motorn 

kvarstående bränslet kan skada bränslesystemet. 
För att undvika motorproblem bör bränslesystemet tömmas om maskinen ska förvaras 30 dagar eller längre. Följ 

dessa anvisningar för att förbereda din snöslunga för förvaring:  

Figur 29 

Figur 30 



VARNING: Dränera bränsle utomhus och till en godkänd behållare och på avstånd från 
öppen låga. Säkerställ att motorn är kall. Rök inte. Bränsle som kvarlämnats i tanken nedbryts i varm 

väderlek och kan förorsaka svåra startproblem. 
1. Avlägsna bränslet ur förgasaren och bränsletanken för att förhindra hartsbildning i dessa komponenter och 

möjlig skada på motorn. 

2. Kör motorn tills bränsletanken är tom och motorn stannar till följd av bränslebrist. 

3. Dränera förgasaren genom att trycka skålens dräneringsventil, placerad under förgasarens lock, uppåt. 

VARNING: Dränera inte förgasaren om stabilisator används. Använd aldrig tillsatser för 
rengöring av förgasare i bränslet då dessa kan förorsaka permanent skada. 

ANMÄRKNING: Bränslestabilisatorer (såsom STA-BIL) är ett acceptabelt alternativ för att minimera bildandet 
av hartsavlagringar vid förvaringen. Tillsätt stabilisator i bränslet eller förvaringsbehållaren. Följ alltid det på 

förpackningen angivna blandningsförhållandet. 

4. Demontera tändstiftet och häll 30 ml (1 oz) motorolja genom tändstiftshålet in i cylindern. Täck 

tändstiftshålet med en trasa och baxa motorn flera varv för att sprida oljan. Återmontera tändstiftet. 

Att förbereda din snöslunga 
1. Vid snöslungans förvaring i ett icke ventilerat utrymme eller metallskjul bör utrustningen rostskyddas med en 

lätt olja eller silikonfett. Anbringa en tunn hinna, speciellt på kedjor, fjädrar, lager och kablar.   

2. Avlägsna all smuts från motorns och utrustningens utsida. 

3. Följ rekommendationerna för smörjning i kapitlet Underhåll i denna bruksanvisning. 

4. Förvara utrustningen på en ren och torr plats. 

 

 

 




