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Snow Line 700E, 760TE MUZ 
Про цей довідник 
■ Прочитайте цей документ перед монтажем. 

Це передуиова для безпечної та безперебійної 
роботи. Перед використанняи ознайоитеся 
з органами керування та порядком користування 
машиною. 

■ Дотримуйтеся вказівок з техніки безпеки та 
попереджень, які містяться у даному документі 
та знаходяться на пристрої. 

■ Цей документ є невід'ємною частиною описаного 
виробу. При продажу його слід передати 
покупцеві. 

Знаки, які використовуються 

/ \ Увага! 
Точне дотримання попереджень з цим 
знаком допоможе запобігти фізичній шкоді 
чи матеріальним збиткам. 

F I Спеціальні вказівки для кращого розуміння 
та більш вмілого застосування. 

( • ] Вказівки, які супроводжуються значком 
камери, містять посилання на малюнки. 
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Опис виробу 

В цьому документі описані декілька типів 
фрезерних снігоочисників AL-KO. Типи 
розрізняються за шириною захвачування, 
потужністю двигуна та наявністю 
электростартера і освітлювального приладу. 
Ви можете визначити свою модель за ілюстраціями, 
описом та заводською табличкою. 

Застосування за призначенням 

Цей пристрій призначений виключно для 
прибирания снігу навколо дому, у дворі, а також 
на невеликих автостоянках в приватному секторі. 

Застосування за межами встановлених рамок 
вважасться таким, що не відповідає призначенню. 

Можливе неправильне використання 

■ Цей пристрій не призначений для використання 
у громадських парках, скверах, на спортивних 
майданчиках, а також у сільському та лісовому 
господарствах. 

■ Пристрій не призначений для використання 
у комерційних цілях 

Запобіжні та захисні пристрої 

/ \ Увага: небезпека травмування! 
Забороняється виводити з ладу запобіжні 
та захисні пристрої! 

Важіль зчеплення 

На пристрої с два важелі зчеплення на 
направляючій. У небезпечний момент відпустіть 
обидва важелі. 

■ Важіль зчеплення приводу шнека викидання 
снігу. Привод шнека зупиняється. 

■ Важіль зчеплення приводу ходової частини. 
Привод ходової частини зупиняється. 

Регульований механізм викидання снігу 

Налаштуйте механізм викидання снігу таким 
чином, щоб сніг, що викидасться, не становив 
небезпеки для людей та тварин І не пошкодив 
будівлі, автомобілі та інше майно. На дорозі 
слідкуйте за тим, аби не заважати дорожньому 
руху та не наражати на небезпеку його учасників. 
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ЩД Фрезерні снігоочисники AL-KO 

Огляд продукту 700Е ( й Д ) 
1 Ручки з підігрівом 11 Прилад освітлення 
2 Перемикач для освітлення 12 Рукоятка для регулювання напрямку 

викидання 
3 Перемикач для підігріву ручок 13 Двигун 

4 Змінні зрізні болти 14 Щит 
5 Важіль зчеплення приводу шнека 15 Приладдя для очищения (кріпиться на щиті) 
6 Важіль для керування висотою викидання 16 Штекер свічки запалювання 
7 Важіль вибору передач, 

6 передач переднього ходу та 2 передачі 
заднього ходу 

17 Шнек 

8 Важіль зчеплення приводу ходової частини 18 Крильчатка 
9 Налаштування висоти викидання 19 Полоз з регулюванням по висоті 

10 Механізм викидання снігу з захистом від 
контакту 

20 Очищувальна пластина 
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Snow Line 700E, 760TE EH 

Огляд продукту 760TE (GI В) 
1 Ручки з підігрівом 13 Прилад освітлення 
2 Перемикач для освітлення 14 Рукоятка для регулювання напрямку 

викидання 
3 Перемикач для підігріву ручок 15 Двигун 
4 Змінні зрізні болти 16 Налаштування висоти викидання 
5 Перекиднии важільдля керування гусеничною 

ходовою частиною* 
17 Штекер свічки запалювання 

6 Важіль зчеплення приводу шнека 18 Щит 
7 Важіль для керування висотою викидання 19 Приладдя для очищения (кріпиться на щиті) 

8 Важіль вибору передач, 
6 передач переднього ходу та 2 передачі 
заднього ходу 

20 Механізм викидання снігу з захистом від 
контакту 

9 Важіль зчеплення приводу ходової частини 21 Шнек 
10 Налаштування «Щільний сніг» * 22 Крильчатка 
11 Налаштування «Нормальний режим» * 23 Полоз з регулюванням по висоті 
12 Налаштування «Транспортування» * 24 Очищувальна пластина 

*лише760ТЕ 
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ЩЛ Фрезерні снігоочисники AL-KO 

Символи на пристрої 700Е / 760ТЕ 
Увага! 
Проявляйте особливу обережність під час 
роботи із пристроем. 

А 

* 

Перед уведенняи в експлуатацію прочитайте 
довідник з експлуатації! 

* С 

0 

Не стійте на шляху викидання снігу. 
Небезпека травиування снігои, що 
викидаеться. 
Користуйтеся засобаии захисту зору та 
слуху. 
Не торкайтеся частин, що обертаються. 
Небезпека затягування. 

Не торкайтесь иеханізиу викидання снігу! 

Не торкайтеся шнека! 
Перед виконанняи всіх робіт на пристрої 
вимикайте двигун. 

§Л 

Перед виконанняи робіт з технічного 
обслуговування та ремонту від'єднуйте 
штекер свічки запалення. 
Нікоиу не дозволяйте заходити у небезпечну 
зону. 
У зоні викидання є частини, які обертаються! 
Небезпека затягування. 

ВІДМІННОСТІ ТИПІВ 

Тип <-> Двигун 

700Е 700 мм 375 куб. см 

760ТЕ 760 мм 420 куб. см 

Комплект постачання 
1 фрезерний СНІГООЧИСНИК 

1 приладдя для очищения 

1 довідник з експлуатації та монтажу 

1 перелікзапасних частин 

1 ключ свічки запалювання 

1 довідник з експлуатації двигуна 

1 панель керування з направляючими 

1 механізм викидання снігу 

3 комплекти деталей для механізму викидання 
снігу 

1 рукоятка для регулювання механізму 
викидання снігу 

1 важіль вибору передачі 

1 важіль вибору висоти викидання 

2 запасних зрізних болти з запобіжними 
шплінтами 

■ 2 ключа двигуна 

Вказівки з техніки безпеки 

/ \ Увага! 
Використовуйте пристрій лише у ТЄХНІЧНО 
справному стані. 

/ \ Увага: небезпека травмування! 
Забороняється виводити з ладу запобіжні 
та захисні пристрої! 

/ \ Увага: небезпека пожежі! 
Не зберігайте заправлений пристрій 
в будівлях, в яких пари бензину можуть 
контактувати з відкритим вогнем або 
іскрами! 

Очищуйте ділянки навколо двигуна, 
вихлопу та паливного баку від бензину та 
масла. 

■ Перед використанняи ознайомтеся з порядком 
безпечного поводження, особливо зупинки 
пристрою. 

■ Не допускайте перебування сторонніх осіб; 

особливо дітей, а також домашніх тварин 
у небезпечній зоні. 
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Snow Line 700E, 760TE MUZ 
■ Користувач несе відповідальність за нещасні 

випадки з іншими людьми та за нанесения їм 
матеріальних збитків. 

■ Дітяи, а також особам, не ознайомленим 
з даним довідником з експлуатації 
забороняється користуватися пристроєм. 

■ Дотримуйтеся місцевих приписів щодо 
мінімального віку персоналу обслуговування. 

■ Користувачеві забороняється працювати 
з пристроєм, якщо він знаходиться під впливом 
алкоголю, наркотиків чи ліків. 

■ Носіть відповідний робочий одяг: 

■ зимова одежа; 

і міцне та неслизьке взуття; 

і засоби захисту зору (захисні окуляри або 

щиток); 

і засоби захисту слуху. 
■ Працюйте лише при достатньому денному або 

штучному освітленні. Відрегулюйте швидкість. 
Працюючи ходіть, а не бігайте. 

■ Будьте обережні, щоб частини тіла та одежа не 
потрапили в шнек або крильчатку. 

■ Дотримуйтесь місцевих правил щодо тривалості 
роботи. 

■ Не залишайте готовий до роботи пристрій без 
нагляду. 

■ Будьте обережні на слизькій поверхні. 
Небезпека ковзання, особливо при роботі заднім 
ходом. Відрегулюйте швидкість. 

■ Експлуатуйте пристрій лише з повністю 
змонтованими та справними захисними 
пристроями. 

■ Перед кожним використанням перевіряйте 
пристрій на наявність пошкоджень, пошкоджені 
деталі замінюйте. 

■ Перед запуском двигуна розчепіть приводи 
ходової частини та шнека (обидва важелі 
зчепленні у вертикальному положенні). 

■ В наведених нижче випадках вимкніть двигун 
дочекайтеся зупинки пристрою та від'єднайте 
штекер свічки запалювання: 

I якщо пристрій залишається без нагляду; 

I при виконанні робіт з очищения та 
технічного обслуговування; 

I перед виконанням всіх робіт з 
регулювання; 

I при несправностях; 

I перед усуненням блокування; 

I перед усуненням засмічення; 

I після контакту зі сторонніми об'єктами; 

I у разі виявлення несправностей та 
незвичайних вібрацій. 

■ Ретельно перевірте майданчик, що підлягає 
прибиранию. Приберіть килимки, санки, дошки, 
кабель та інші сторонні предмети. 

■ Не користуйтеся пристроєм на крутих схилах. 
Небезпека ковзання та перекидання! Будьте 
обережні при роботі на похилих поверхнях. 

■ Налаштуйте висоту очищувальної пластини за 
допомогою полоза відповідно до поверхні. Не 
підбирайте гравій та інші сторонні матеріали. 

■ Забороняється підіймати чи переноси™ пристрій 
з працюючим двигуном 

■ Не приймайте їжу і напої та не паліть під час 
заправки бензину. 

■ Не вдихайте пари бензину. 
■ Не торкайтеся механізму викидання снігу під час 

роботи пристрою. 
■ Не знаходьтеся поблизу шнеку або крильчатки 

під час роботи пристрою. 
■ Не прибирайте снігздахів. 
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ЩЛ Фрезерні снігоочисники AL-KO 

Монтаж 
/ \ Увага! 

Експлуатація пристрою дозволяється лише 
після повністю виконаного монтажу. 

Необхідні інструменти 

■ 2 вилкових або накидних гайкових ключа 
розміром 10 

■ 2 вилкових або накидних гайкових ключа 
розміром 13 

■ Торцевий шестигранний ключ 5 мм 

■ Пасатижі або круглогубці 

■ Викрутка 

■ Аерозольне масло 

■ Насос для накачування шин з манометром 
(автомобільній клапан) 

Порядок монтажу 

Монтаж панелі керування з направляючими 

1. Закріпіть направляючі панелі керування за 
допомогою 3 гвинтів (га 1-1). 

2. (га 1-2) Залиште цей отвір вільним для 
вставляння рукоятки. 

Пригвинчування та регулювання тросів Боудена 

Н Привід ходової частини і привід шнеку. 

1. Прокрутіть елемент регулювання на тросі 
Боудена в напрямку стрілки (га 2-2), доки 
трос Боудена не перестане провисати (буде 
злегка натягнутим). Під час обертання міцно 
утримуйте трос, щоб не допустити його 
перекручування. 

2. Міцно закрутіть контргайку (га 2-1). 

3. 700Е 3 троси Боудена, 760ТЕ 5 тросів 
Боудена. 

» Троси Боудена відрегульовані 

Пригвинчування системитягдля важеля вибору 
передач 

1. Пригвинтіть систему тяг зверху на панелі 
керування (га 3-1). 

2. Підвісьте систему тяг знизу на корпус. 

Монтаж важелів вибору передач І висоти 
викидання 

1. Насадіть пружинні шайби (га 4-1) на різьбу. 
2. Пригвинтіть і затягніть важіль вибору висоти 

викидання (га 4-2). 
3. Пригвинтіть і затягніть важіль вибору передач 

(га 4-3). 

Підключення штекера для підігріву та освітлення 

1. Підключіть затискний штекер обігріву та 
освітлення(га5-1). 

Монтаж механізму викидання снігу 

1. Змастіть поверхню ковзання механізму 
викидання снігу на снігоочиснику невеликою 
кількістю аерозольного масла (га 6). 

2. Встановіть механізм викидання снігу (га 6). 

3. Вставте гвинти кріплення в нижню 
направляючу пластину (більшого розміру) і 
встановіть направляючу пластину меншого 
розміру (га 7-1). 

4. Вставте направляючі пластини знизу 
в механізм викидання снігу і закріпіть з 
допомогою самостопорних гайок (га 7 -2). 

5. Повторіть ці дії для двох інших направляючих. 

» Механізм викидання снігу змонтований 

Закріплення троса Боудена на кришці механізму 
викидання 

1. Підвісьте трос Боудена на направляючій 
(га 8-1, 8-2). 

2. Затягніть контргайку (га 8-2). 

Монтаж рукоятки регулювання механізму 
викидання снігу 

1. Вставте направляючу рукоятки в направляючу 
планку та закріпіть П. Поки ще не затягуйте 
(га 9-1). 

2. Просуньте рукоятку через направляючу на 
направляючій планці. 
Якщо рукоятка не входить в нижню 
направляючу або входить в неї з трудом, 
може знадобитися регулювання направляючої 
на направляючій планці. Для цього злегка 
ослабте гвинти і після регулювання знову 
затягніть їх (га 9 -1). 
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Snow Line 700E, 760TE MUZ 
3. За допомогою гострогубців вставте 

запобіжний шплінт (й> 9 -2). 
4. Загніть кінці запобіжного шплінта (еі 10). 

» Рукоятка змонтована 

Перевірка тиску в шинах 

Максимально допустимий тиск в шинах вказаний 
на шинах ( а 11 -1). Вказівка: 1 бар = прибл. 14,5 
фунтів на кв. дюйм 

Рівномірно накачайте шини з допомогою насоса 
для накачування шин 

Заправка палива та моторного масла 
П Дотримуйтесь вказівок довідника з 

експлуатації двигуна. 

Перед вводом в експлуатацію необхідно заправити 
моторне масло та паливо. 

Г^ І Увага: небезпека пожежі! 
Бензин І масло с надзвичайно горючими 
матеріалами. 

Експлуатаційні матеріали 

Бензин Масло 

Сорти Стандартний бен-
зин/неетильований 
(октанове число 86 
та вище) 
Двигун ЕЮ. 

Рекоиендується 
SAE 5W-30 

Заправо-
чний об'ем див. Довідник з експлуатації двигуна 

Безпека 

/ \ Увага! 
Не запускайте двигун в закритих 
приміщеннях. Небезпека отрусння! 

■ Зберігайте бензин та и масло тільки 
в призначених для цього контейнерах. 

■ Перед установкою пристрою в закритоиу 
приміщенні дочекайтеся його охолодження. 

■ Якщо в баку є бензин, слідкуйте за тии, щоб 

в закритоиу приміщенні були відсутні джерела 
займання, наприклад, опалювальні прилади, 
сушка для білизни тощо. 

■ Заправляйте І зливайте бензин та масло лише 
зовні при виикненоиу та охолодженоиу двигуні. 

■ Не переповнюйте бак (бензин розширюється). 
■ Не паліть під час заправки. 
■ Не відкривайте кришку бака при працюючому 

або нагрітоиу двигуні. 
■ Замініть пошкоджений бак або фишку бака. 
■ Завжди щільно закривайте кришку бака. 
■ Якщо розлитий бензин: 

I не запускайте двигун; 

I не вмикайте запалювання; 

I зберіть розлитий бензин з допомогою 
в'яжучих матеріалів або тканини І 
утилізуйте належним чином; 

I очисть пристрій. 
■ Якщо розлито моторне масло: 

I не запускайте двигун; 

I зберіть розлите моторне масло з 
допомогою в'яжучих матеріалів або 
тканини і утилізуйте належним чином; 

I очисть пристрій. 

П Відпрацьоване масло: 

■ не викидайте разом з побутовими відходами; 
■ не зливайте в каналізацію, стікабо на 

землю. 

Ми рекомендуемо здавати відпрацьоване 
масло в закритих контейнерах у відповідні 
пункти збирання або станції технічного 
обслуговування. 

Заправка моторного масла 

1. Відкрутіть кришку маслоналивної горловини 
( а 12 -1) і відкладіть 'ії в чисте місце. 

2. Залийте масло з допомогою воронки. 
3. Перевірте рівень масла. 
4. Щільно зафийте маслоналивну горловину 

І очисть и. 
Для правильно'!' перевірки рівня масла зверніться 
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до довідника з експлуатацм двигуна. 

Заправка бензину 

1. Відкрутіть кришку паливного бака (е« 12-2) 
і відкладіть її в чисте місце. 

2. Залийте бензин з допомогою воронки. 
3. Щільно закрийте фишку паливного бака 

і очистіть П. 
Уведення в експлуатацію 

/ \ Увага! 
Заборонясться використовувати 
несправний пристрій. 
Перед кожним вводом в експлуатацію 
виконуйте візуальну перевірку. 

Ksl Символ фотоапарата на наступних сторінках 
вказує на ілюстрації. 

Перевірка тиску в шинах 

Перевіряйте тиск в шинах перед першим вводом 
в експлуатацію в зимовий період, а під час 
експлуатації кожні три місяці 

Максимально допустимии тиск в шинах вказании 
на шинах ( й 11 -1). Вказівка: 1 бар = прибл. 14,5 
фунтів на кв. дюйм 

Регулювання висота очищения 

/ \ Увага: небезпекатравмування! 
Регулюйте висоту очищения лише при 
вимкненому двигуні та зупиненому шнеку! 

ШЖ ■ Відрегулюйте висоту очищения таким чином, 
" - * щоб виключити попадания гравію та інших 

сторонніх матеріалів 
■ Враховуйте наявність крупних нерівностей, 

наприклад, колій, кришоклюків або бруківки. 

1. Перед регулюванням проведіть пристрій по 
рівній поверхні. 

2. Ослабте затискні гвинти полозів справа та 
зліва 
( а 13-1,14-1). 

3. Підніміть очищувальну пластину ( а 13 -2) 
на потрібну висоту і зафіксуйте полоз. 

4. Слідкуйте за тим, щоб обидва полози були 
встановлені на однаковій відстані, щоб 
очищувальна пластина була розташована 
паралельно до землі. 

F I ■ Якщо полози зношені (край ( й 15 
-1) стертий), переверніть їх на 180° 
і використовуйте другу сторону ( d 15). 

■ Інформація для замовлення міститься 
в карті запасних частин. 

Перевірка зрізних болтів на пристрої 

Перед кожним запуском перевіряйте цілісність 
шести зрізних болтів (іїі 16,32-1). 

Зламані зрізні болти заміняйте оригінальними 
запасними болтами. Використання не 
затверджених запасних частин може спричинити 
серйозне пошкодження пристрою. 

Два запасні зрізні болти знаходяться на панелі 
керування. Інформація для замовлення міститься 
в карті запасних частин. 

Перевірте всі органи керування, запобіжні пристрої, 
гайки, гвинти і болти пристрою на комплектність, 
щільність посадки та відсутність пошкоджень. 

Запуск двигуна 

^ \ Увага: небезпека отруєння! 
Не запускайте двигун в закритих 
приміщеннях. 

Символи положень пристрою 

Дросельна 
засувка 

CLOSE 
OPEN  
Газ 
повільно Швидко 

Ключ двигуна 
Вимк. 
Увімк. 
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Клапан подачі ШШ палива 

OFF 
(Закр.) 

ON 
(Відкр.) 
Кнопка 
підкачування гш 

Процес запуску 
1. Перевірте рівень палива та масла. 
2. Відкрийте клапан подачі палива (іа 17-1). 
3. Переведіть дросельну засувку в положения 

CLOSE («а 17-2). 
4. Тричі натисніть кнопку підкачування з 

інтервалом приблизно 2 секунди (га 18 -1). 
При температурі нижче 10 °С натисніть кнопку 
підкачування п'ять разів. 

5. Встановіть важіль газу в положения 
«швидко»^^ (іа 19). 

6. Вставте ключ двигуна (іа 20-1). 
■ Ручний запуск 
1. Злегка натягніть пусковий трос так, щоб 

відчувався невеликий опір, потім плавно 
витягніть і знову повільно відпустіть його (іа 
21). 

230 В Процес запуску 

(іа 22 -1,22-2) 

Вимкнення двигуна 

1. Встановіть дросельну засувку в положения 
«повільно» О (іа 23). 

2. Для запобігання промерзания залиште шнек 
і крильчатку працювати на холостому ходу 
для максимального видалення снігу з цих 
деталей 

3. Витягніть ключ двигуна (іа 24 -1). 
4. Двигун вимикаеться. 
5. Поверніть клапан подачі палива в положения 

OFF (закрито)(іа 24-2). 

/ \ Увага: небезпека важкої травми! 
Двигун може обертатися за інерцією. 
Після вимкнення переконайтеся, що двигун 
зупинився. 

Експлуатація 
/ \ Увага: небезпека травмування! 

Користуйтеся робочим та захисним одягом: 

■ зимова одежа; 
■ неслизьке взуття; 
■ захисні окуляри або щиток; 
■ засоби захисту слуху. 

Початок прибирания 

1. Виконайте введения в експлуатацію. 
2. Перевірте положения механізму викидання 

снігу та налаштуйте напрямок викидання за 
допомогою рукоятки (іа 25-1). 

3. Налаштуйте висоту викидання (іа 25 -2). 
4. Запустіть двигун. 
5. Оберіть передачу для приводу ходової 

частини 
(GI26-3): 

6. з 1 по 6 — передачі переднього ходу, де 1 
— найповільніша, а 6 — найбільш швидка 
передачі; 

7. R1 и R2 — передачі заднього ходу, де R1 
— найповільніша, a R2 — найбільш швидка 
передача. 

8. Натисніть на важіль зчеплення приводу шнека 
( о 26-4). 
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/ \ Увага: небезпека важкоїтравми! 
Не торкайтеся шнеку. Переконайтеся у 
відсутності людей та тварин. 

9. Натисніть на важіль зчеплення приводу 
ходової частини (га 27-5). 
» Снігоочисник починае рухатися 

Зупинка прибирания 

1. Відпустіть важелі зчеплення шнека І приводу 
ходової частини (га 28). 

■ Для запобігання промерзания залиште шнек 
І крильчатку працювати на холостому ходу для 
максимального видалення снігу з цих деталей 
» Снігоочисник не рухаеться, шнек та 

крильчатка зупиняються 

Вибір передачі для ходового приводу 

1. Відпустіть важелі зчеплення шнека І приводу 
ходової частини (га 28). 

I Змінюйте передачі лише в розчепленому 
стані, інакше можливе пошкодження 
пристрою. 

2. Оберіть передачу з допомогою важеля вибору 
передач (га 29-1). 

Усунення засмічення механізму викидання 
снігу 

Якщо сніг не викидасться належним чином, 
причина може бути у відкладеннях снігу та льоду 
на шнеку та в каналі викидання. 

1. Відпустіть важелі зчеплення шнека І приводу 
ходової частини (га 28). 

2. Вимкніть двигун. 
3. Від'єднайте штекер свічки запалювання. 
4. 3 допомогою допоміжного приладдя 

(га 30-1) обережно видаліть сніг з каналу 
викидання та шнека. 

У випадку неналежного викидання снігу і після 
цього зверніться в ремонтну майстерню. 

Керування фрезерним снігоочисником на 
гусеничному ходу 

Потягніть лівий або правий перекидний важіль ( 
га В-5) під час руху, щоб повернути фрезернии 
снігоочисник на гусеничному ходу ліворуч або 
праворуч. 

Зміна висоти шнека та щита (760ТЕ) 

За допомогою важеля (га В) шляхом перенесения 
центру ваги снігоочисника можна змінити висоту 
шнека, очищувальної пластини та щита. 

Для роботи переставте важіль у положения Нор-
мальний режим. 

Packed Snow (щільний сніг) (га В-9): Для «щіль-
ного снігу» центр ваги переноситься більше 
у передню частину снігоочисника, і тиску цій 
частині збільшується. 
Нормальний режим (га В-10): Горизонтальне 
положения гусениць для нормального режиму. 

Транспортування (га В-11): Центр ваги пере
носиться більше на задню частину снігоочис-
ника, завдяки чому шнек І щит піднімаються 
над землею, а снігоочисник можна легко 
пересувати. 

Технічне обслуговування та догляд 
/ \ Увага: небезпека травмування! 

■ Перед початком усіх робіт з технічного 
обслуговування та догляду завжди 
вимикайте двигун та від'єднуйте штекер 
свічки запалювання! 

■ Двигун може обертатися за інерцією. 
Після вимкнення переконайтеся, що двигун 
зупинився. 

■ Очищуйте пристрій після кожного використання. 
Особливо ретельно видаляйте залишки солі для 
посипання доріг. 

■ Забороняється мити пристрій водою! 
Вода, що проникає всередину, 
може а спричинити несправності 
(система запалювання, карбюратор). 

■ Замініть несправний глушник. 
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Дотримуйтесь графіку технічного обслуговування. 

■ Дотримуйтесь вказівок довідника з експлуатації 
двигуна. 

Графік технічного обслуговування 

Перед кожним використанням 
і Перевіряйте рівень моторного масла 

(див. довідник з експлуатації двигуна). 

і Перевіряйте зрізні болти. 

і Перевіряйте пристрій на наявність 
пошкоджень. 

Після 5 годин експлуатації 
і Замініть моторне масло (див. довідник 

з експлуатації двигуна). 

Кожні три місяці 

і Перевіряйте тиск в шинах. 

і Змащуйте кільце механізму викидання 
снігу аерозольним маслом ( « 6). 

Щорічно 
і Замінюйте свічку запалювання (див. 

довідник з експлуатації двигуна) 

і Змащуйте шнек. 

Змащування шнеку 
Подайте 2-3 порції універсального мастила 
з допомогою змащувального шприца в 
змащувальний ніпель ( « 31). 

Обслуговування приводу ходової частини 

Регулювання троса Боудена 

Якщо при працюючому двигуні не вмикасться 
привод коліс, необхідно відрегулювати відповідний 
трос Боудена. 

/ \ Увага! 
■ Виконуйте регулювання троса Боудена лише 

при вимкненому двигуні. 
■ Якщо привод коліс не вииикається, виикніть 

двигун, не робіть спроб ремонту, негайно 
зверніться в спеціалізовану иайстерню! 

1. Відкрутіть контргайку ( й 2-1). 
2. Прокрутіть елемент регулювання на тросі 

Боудена в напрямку стрілки ( а 2-2), доки 
трос Боудена не перестане провисати (буде 
злегка натягнутим). Під час обертання міцно 
утримуйте трос, щоб не допустити його 
перекручування. 

3. Міцно закрутіть контргайку (& 2-1). 
4. Для перевірки правильності регулювання 

запустіть двигун і ввімкніть привод ходової 
частини 

5. Якщо надійне зчеплення І розчеплення 
привода коліс не досягнуто, зверніться в 
спеціалізовану майстерню. 

Обслуговування приводу шнеку 

Регулювання троса Боудена 

Якщо при працюючому двигуні не вмикасться 
привод шнеку, необхідно відрегулювати 
відповідний трос Боудена. 

/ \ Увага! 
■ Виконуйте регулювання троса Боудена лише 

при вимкненому двигуні. 
■ Якщо привод коліс не вимикається, вимкніть 

двигун, не робіть спроб ремонту, негайно 
зверніться в спеціалізовану майстерню! 

1. Відкрутіть контргайку (іа 2-1). 
2. Прокрутіть елемент регулювання на тросі 

Боудена в напрямку стрілки ( d 2-2), доки 
трос Боудена не перестане провисати (буде 
злегка натягнутим). Під час обертання міцно 
утримуйте трос, щоб не допустити його 
перекручування. 

3. Міцно закрутіть контргайку ( а 2-1). 
4. Для перевірки правильності регулювання 

запустіть двигун і ввімкніть привод шнеку. 
5. Якщо надійне зчеплення І розчеплення 

привода шнека не досягнуто, зверніться в 
спеціалізовану майстерню. 
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Заміна зрізних ботів 

Задля безпеки користувачата пристрою зрізні болти 
( и 16) можуть відриватися при блокуванні шнека. 

KM ■ Зламані зрізні болти заміняйте 
^ ^ оригінальниии запасниии болтами. 

Використання не затверджених запасних 
частин иоже спричинити серйозне 
пошкодження пристрою. 

■ Інформація для заиовлення иіститься 
в карті запасних частин. 

1. Вимкніть пристрій і витягніть штекер свічки 
запалювання. 

2. Видаліть запобіжний шплінт (іа 32 -1). 
3. Виведіть з використання пошкоджені зрізні 

болти (іа 32 -2). 
4. Перевірте вал на наявність пошкоджень. 
5. Вставте новий зрізний болт і зафіксуйте його 

за допомогою запобіжного шплінта. 

Тонка настройка висоти шнека (760ТЕ) 

Гвинт (ш 33) фіксує вісь при транспортуванні 
(ш В-11). Для роботи важіль регулювання повинен 
знаходитися в положенні Нормальний режим 
(ш В-10). Шляхом зміни положения гвинта 
можливо виконати тонку настройку, щоб підняти 
чи опустити шнек і щит. На малюнку ( и 34) 
показане положения гвинта в режимі Packed 
Snow, «щільний сніг». 

Натяг ланцюгів 

Натяг ланцюгів (еі 35) може регулюватися шляхом 
затягування гайок гака. Можливе регулювання усіх 
гусениць. 

Зберігання 
При тривалому зберігання пристрою, наприклад, 
після зими, дотримуйтесь наступних правил: 

/ \ Увага: небезпека вибуху! 
Не зберігайте пристрій поблизу джерел 
відкритого вогню або тепла. 

■ Випорожніть карбюратор: 

I Запустіть двигун. 

I Зафийте клапан подачі палива. 

I Дочекайтеся зупинки двигуна. 
■ Дочекайтеся охолодження двигуна. 
■ Висушіть пристрій та зберігайте його у місці, 

недоступному для дітей та сторонніх осіб. 
■ Повністю випорожніть або заправте паливний 

бак. 
■ Витягніть ключ двигуна. 
■ Від'єднайте штекер свічки запалювання. 

Ремонт 
Ремонтні роботи повинні виконуватися лише 
спеціалізованими підприємствами. 
Перевірка спеціалістом потрібна: 
■ у разі наїзду на перешкоду: 
■ при раптовій зупинці двигуна: 
■ при пошкодженні шнеку або крильчатки. 

Утилізація 

Пристрої, батареї чи акумулятори, 
які відслужили свій строк, не можна 
утилізувати разом із побутовим 
сміттям! 
Упаковка, пристрій та приналежності 
виготовлені з придатних для переробки та 
вторинного використання иатеріалів. Іх слід 
утилізувати належнии чином. 
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Несправність Усування 

Двигун не запускається. ■ Заправте бензин. 

■ Встановіть важіль газу в положения «Запуск». 

■ Ввімкніть дросельну засувку, задійте підкачування. 

■ Перевірте І при необхідності заиініть свічки запалювання. 

Потужність двигуна знижується. ■ Очистіть канал викидання/корпус. 

■ Очистіть шнек та крильчатку від снігу та льоду. 

■ Зиеншіть швидкість роботи. 

Привод коліс не працює при 
натиснутоиу важелі зчеплення. 

■ Відрегулюйте трос Боудена. 

■ Зверніться в сервісну иайстерню. 
Привод коліс не зупиняється 
(не розчіплюється). 

■ Виикніть двигун. 

■ Не робіть спроб ремонту! 

■ Зверніться в сервісну иайстерню. 
Привод шнеку не обертається при 
натиснутоиу важелі зчеплення. 

■ Зламані зрізні болти, виконайте заиіну. 

■ Відрегулюйте трос Боудена. 

■ Зверніться в сервісну иайстерню. 
Привод шнека не зупиняється 
(не розчіплюється). 

■ Вимкніть двигун. 

■ Не робіть спроб ремонту! 

■ Зверніться в сервісну иайстерню. 
Пристрій вібрує надзвичайно сильно. ■ Перевірте шнекі крильчатку. 

Однобічний pyx пристрою. ■ Перевірте і відрегулюйте тиск в шинах. 

■ Перевірте і в разі необхідності відрегулюйте або замініть полоз. 

П Якщо ви не можете усунути неполадку самостійно або П немає у цій таблиці, зверніться до 
сервісного центру нашої компанії. 
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ЩЛ Фрезерні снігоочисники AL-KO 

Ми усуваємо можливі дефекти матеріалів чи виробничий брак пристрою впродовж встановленого 
законом терміну подачі рекламацій на свій розсуд шляхом ремонту чи заміни. Термін визначається 
законодавством країни, у якій було придбано пристрій. 

Гарантія діє лише за наступних умов: 

■ при дотриманні довідника з експлуатації: 

■ при належноиу використанні пристрою; 

■ при використанні оригінальних запчастин. 

Гарантія не поширюється: 

Гарантія анулюється: 

■ при спробах ремонту пристрою; 

■ при технічних зиінах пристрою; 

■ при невірному монтажі; 

■ використання не за призначенням 

на пошкодження лакового покриття, які пояснюються нориальнии зношуванняи; 

деталі, що зношуються, у каталозі запчастин включені в рамку |ххх ххх (х)1 

двигуни внутрішнього згоряння: для них діють гарантійні положения відповідного виробника. 

Гарантійний період починається з дати придбання першим покупцем. Такою датою вважається дата 
оригінального документу на придбання. У гарантійному випадку зверніться з даним гарантійним листом 
та документом, який підтверджує купівлю товару, до свого дилера чи до наиближчого авторизованого 
сервісного центру. Гарантія дає право покупцеві пред'являти виробникові претензії відносно усування 
недоліків виробу. 

Сертифікат відповідності ЄС 

Цим ми заявляемо, що цей продукт у реалізованому нами виконанні відповідає вимогам гармонізованих 
директив ЄС, нормам безпеки ЄС та нормам для окремих видів продуктів 

Продукт 
Фрезерний снігоочисник бензиновий 

Серійний номер 
G4224235 

ВИРОБНИК 
AL-KO Gerate GmbH 
IchenhauserStr. 14 
89359 KOETZ 
GERMANY/НІМЕЧЧИНА 

Уповноважений 
Anton Eberle (Антон Еберле) 
IchenhauserStr. 14 
89359 KOETZ 
GERMANY/НІМЕЧЧИНА 

Тип 
Snow Line 700E 
Snow Line 760TE 

Директиви ЄС 
2006/42/ЄС 
(+2009/127/ЄС) 
2004/108/ЄС 
2000/14/ЄС 

Гармонізовані норми 
EN ISO 12100-1 
EN ISO 12100-2 
EN ISO 14982 
ISO 8437 

Рівень звукової потужності 
виміряний / гарантований 
105/107дБ(А) 
106/108дБ(А) 

Оцінка відповідності 
2000/14/ЄС 
ДодатокУ 

Kotz, 2012-07-09 

Antonio De Filippo (Антоніо Де Філіппо) 
виконавчий директор 
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За този наръчник 
■ Прометете настоящата документация преди 

монтажа. Това е предпоставка за безопасна 
работа и безавариен начин на употреба. 
Преди употреба се запознайте с елементите 
зауправление и използването на машината. 

■ Спазвайте указанията за безопасност 
и предупрежденията в документацията и върху 
уреда. 

■ Настоящата документация е неразделна част 
на описания продукт и при продажба трябва да 
се предоставя на купувача заедно с уреда. 

Обяснение на знаците 

/ \ Внимание! 
Точното спазване на тези предупреждения 
може да предотврати телесни повреди и/ 
или материални щети. 

П Специални указания за по-добро разбиране 
и начин на използване. 

І 2 І Символът „камера" препраща към 
илюстрациите. 
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Описание на продукта 

В тази документация са описани няколко типа 
снегорини AL-KO. Типовете се различават по 
ширината на почистване, мощността на двигателя 
и по това дали разполагат с електрически стартер 
и осветление. Идентифицирайте Вашия модел с 
помощта на изображенията на продуктите, описа-
нието и табелката, обозначаваща типа. 

Употреба според предназначението 

Този уред е подходящ само за почистване на сняг 
около дома и в двора, както и на малки паркинги 
и площи в частната сфера. Друга или различаваща 
се от тази употреба се счита за неправилна. 

Възможно неправилно използване 

■ Този уред не е подходящ за употреба при об-
ществени зелени площи, паркове, спортни пло
щадки, както и в селското и горското стопанство. 

■ Уредът не трябва да се използва за 
промишлени нужди. 

Предпазни и защитни устройства 

/ \ Внимание - опасност от нараняване! 
Предпазните и защитните устройства не 
трябва да се изключват! 

Лостове за задвижване на съединител 

На ръкохватката за водене на уреда има два 
лоста за задвижване на съединител. В момент на 
опасност просто пуснете двата лоста. 

■ Пост за задвижване на съединителя за шнека на 
ръкава за изхвърляне на сняг. Задвижването на 
шнека спира. 

■ Пост за задвижване на съединителя за ходовата 
част. Задвижването на ходовата част спира. 

Регулируем ръкав за изхвърляне на сняг 

Регулирайте ръкава за изхвърляне на сняг така, 
че изхвърленият сняг да не може да застраши 
хора и животни, да повреди сгради, превозни 
средства или друго. 

По улиците внимавайте да не пречи на движението 
или да не застрашава участниците в него. 
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