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Firmas plāksnītes dati
Šie dati ir ïoti svarīgi vēlākajai 
iekārtas rezerves daïu pasūtījuma 
identifikācijai un servisa 
dienestam.
Firmas plāksnīte atrodas motora 
tuvumā.
Atzīmējiet visus Jūsu ierīces datus 
uz firmas plāksnītes zemāk 
norādītajā vietā.

Šos un citus Jūsu ierīces datus Jūs 
atradīsiet atsevišíā CE atbilstības 
deklarācijā, kura ir šīs lietošanas 
pamācības sastāvdaïa.
Šajā lietošanas pamācībā tiek 
aprakstīti dažādi modeïi. 
Modeïi tiek apzīmēti kā tipi – 1.  
līdz  7.  sk. ierīču pārskatu, kas 
norādīts uz priekšējām atlokamām 
lapām).
Grafiskie attēlojumi var nedaudz 
atšíirties no iegādātās ierīces.

Jūsu drošībai

Ierīces pareiza 
izmantošana
Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai 
tikai
– kā gliemežrotora sniega tīrītājs 

piemājas nostiprinātu celiòu un 
laukumu tīrīšanai no sniega,

– atbilstoši šajā lietošanas pamā-
cībā sniegtajam aprakstam un 
drošības tehnikas noteikumiem.

Jebkura ārpus šiem noteikumiem 
izejoša izmantošana ir noteiku-
miem neatbilstoša. 
Noteikumiem neatbilstošas 
izmantošanas gadījumā garan-
tijas prasības tiek dzēstas un 
no ražotāja puses tiek noraidīta 
jebkura atbildība. 
Ierīces izmantotājs ir atbildīgs 
par izdarītajiem zaudējumiem 
trešajām personām un viòu 
īpašumam.
Ražotāja atbildība tiek izslēgta, 
ja ierīces izmaiòas tiek veiktas 
pašrocīgi un tā rezultātā ir radu-
šies bojājumi.

Vispārēji drošības 
tehnikas noteikumi
Pirms ierīces pirmās izmantoša-
nas, Jūs, kā ierīces izmantotājs, 
rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamā-
cību. Rīkojieties, ievērojiet šos 
noteikumus, un saglabājiet tos 
vēlākai izmantošanai vai iespē-
jamai ierīces nodošanai citas 
personas rīcībā.
Nekad neatïaujiet bērniem, kuri 
ir jaunāki par 16 gadiem, izmantot 
šo ierīci (Vietējos noteikumos var 
būt noteikts lietotāju minimālais 
vecums).
Šī ierīce nav paredzēta izmantoša-
nai personām (tai skaitā arī bēr-
niem) ar ierobežotām fiziskām, 
sensoriskām vai psihiskām īpašī-
bām vai nepietiekamu pieredzi 
un/vai zināšanām, tas pieïaujams 
vienīgi tai gadījumā, ja tie atrodas 
par viòu drošību atbildīgas perso-
nas uzraudzībā vai ir saòēmuši 
no šīs personas norādījumus par 
ierīces izmantošanu.

Bērniem ir nepieciešama uzrau-
dzība, lai pārliecinātos, ka viòi 
šo ierīci neizmanto rotaïām.
Ievērojiet, lai personas, īpaši 
bērni un mājdzīvnieki, neatras-
tos bīstamības zonas tuvumā.
Ievērojiet atbilstošos vietējos 
noteikumus, vadot ierīci sabie-
driskajās ielās un ceïos.
Netransportējiet ar ierīci cilvēkus.
Darbiniet ierīci tikai ražotāja notei-
ktajā un piegādātajā tehniskajā 
stāvoklī.
Nekad neizmainiet rūpnīcā iepriekš 
noregulētos motora nostādījumus.
Darba laikā nēsājiet cimdus, dzir-
des aizsargu, aizsargbrilles un 
cieši pieguïošu ziemas apìērbu, 
kā arī apavus ar rievotu zoli.
Nekad neuzpildiet degvielu slēg-
tās telpās, motoram darbojoties, 
vai ja motors ir sakarsis.
Ievērojiet, lai íermeòa daïas 
vai apìērbs neatrastos ierīces 
rotējošo vai sakarsušo detaïu 
tuvumā.
Izslēdziet motoru, izvelciet aizded-
zes atslēgu un aizdedzes sveces 
spraudni, ja
– ar ierīci darbs netiek veikts, 
– ierīce tiek nolikta vai
– tiek veikti ierīces 

noregulēšanas, apkopes vai 
remontdarbi.

Ïaujiet motoram atdzist, pirms 
ierīces novietošanas slēgtās 
telpās.
Novietojiet ierīci un degvielu drošā 
vietā
– tālu no atklātas uguns avotiem 

(dzirkstelēm, liesmām),
– bērniem nepieejamās vietās.
Rezerves daïām un aprīkojumam 
jāatbilst ražotāja noteiktajām 
prasībām. 
Tādēï izmantojiet tikai oriìinālās 
rezerves daïas un oriìinālaprīko-
jumu, vai arī ražotāja atïautās 
rezerves daïas vai aprīkojuma 
detaïas. Nomainiet bojātu izplūdes 
cauruli, tvertni vai tvertnes vāku.
Ierīces remontdarbus uzticiet tikai 
specializētai darbnīcai.
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Drošības ierīces
1. attēls
Drošības ierīces kalpo Jūsu 
aizsardzībai un tām vienmēr 
jādarbojas. 
Nedrīkst veikt drošības ierīču 
konstrukcijas izmaiòas, mani-
pulēt to darbību, vai noòemt.

Sajūga apskava (1)
1. tips
Ja ar ierīci strādājošā persona 
šo apskavu atlaiž, tad izslēdzas 
gliemežpiedziòa. 
Strādājot ar 1. tipu, vienlaicīgi 
apstājas arī ierīce.

Gliemežpiedziòas sajūga 
svira (1)
2. līdz 7. tips
Gliemežpiedziòa izslēdzas, ja ar 
ierīci strādājošā persona atlaiž 
šo sajūga sviru. Šo sviru var aretēt 
nospiestā stāvoklī (3. līdz 7. tipa 
aprīkojums), ja ierīces izmantotājs 
spiež un stingri tur braukšanas 
piedziòas sajūga sviru (2). 
Ja svira (2) tiek atlaista, abas 
sviras atlec atpakaï; braukšanas 
un gliemežpiedziòa izslēdzas 
automātiski.

Braukšanas piedziòas 
sajūga svira/apskava (2)
1. līdz 7. tips
Braukšanas piedziòa izslēdzas, 
ja ar ierīci strādājošā persona 
atlaiž šo sajūga sviru/apskavu.

Izsviedējšahtas aizsar-
grežìis
Aizsargrežìis novērš rokas iekïū-
šanu izsviedējšahtā.

Izmetējvāks
8. attēls
Izmetējvāks (2) aizsargā no trau-
mām, kuras izraisa atsviesti 
priekšmeti.

Uz ierīces attēlotie 
simboli
Uz ierīces dažādās vietās atrodas 
drošības un brīdinājuma norādī-
jumi, kuri attēloti ar simboliem 
vai piktogrammām. 
Simboliem ir sekojoša nozīme:

Uzmanību! 
Pirms ekspluatācijas 
izlasiet lietošanas 
pamācību!

Apdeguma traumu 
bīstamība! Ievērojiet 
pietiekamu attālumu 
no ierīces sakarsu-
šajām detaïām.

Nēsājiet acu un sejas 
aizsargu!

Nepiederošas perso-
nas nedrīkst atrasties 
bīstamības zonā!

Traumu bīstamība, 
izmetot sniegu vai 
cietus priekšmetus!

Traumu bīstamība, 
kuras var izraisīt 
rotējošās detaïas. 
Ievērojiet! 
Lai rokas un kājas 
neatrastos rotējošo 
detaïu tuvumā. 
Nogaidiet, līdz visas 
rotējošās detaïas 
apstājas.
Tīriet izsviedējšahtu 
tikai ar tīrīšanas 
instrumentu.

Sprādziena 
bīstamība! 
Nekādā gadījumā 
nepārsniedziet 
maksimālo 1,4 bāru/
20 PSI riepu spie-
dienu.

Pirms jebkuru darbu 
uzsākšanas, piem., 
noregulēšanas, tīrī-
šanas, pārbaudes 
utt., izslēdziet ierīci un 
atvienojiet aizdedzes 
sveces spraudni!

Vienmēr saglabājiet šos simbolus 
uz ierīces salasāmā stāvoklī.

Lietošanas pamācībā 
norādītie simboli 
Šajā lietošanas pamācībā ir 
izmantoti simboli, kuri norāda 
bīstamību vai svarīgus norādī-
jumus. Tālāk tiek paskaidrota 
šo simbolu nozīme:

Bīstamība
Jums tiek norādīta bīstamība, 
kura saistīta ar aprakstīto darbību, 
kura apdraud personu drošību. 

Uzmanību
Jums tiek norādīta bīstamība, 
kura saistīta ar aprakstīto darbību, 
kuras rezultātā var rasties ierīces 
bojājumi.

Norādījums
Ar šo simbolu tiek apzīmēta svarīga 
informācija un padomi par ierīces 
pareizu lietošanu.

Izpakošana un montāža
Lietošanas pamācības beigās vai 
pielikuma lapā ir attēlota ierīces 
montāža attēlos.

Norādījums par likvidēšanu
Atlikušo iepakojumu, vecas ierīces 
utt., likvidējiet atbilstoši vietējiem 
noteikumiem.

!

!
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Pirms pirmās 
ekspluatācijas

Uzmanību!
Obligāti pārbaudiet eïïas līmeni, 
ja nepieciešams, uzpildiet/papil-
diniet ar eïïu (sk. „Motora lieto-
šanas pamācība“).
 (1. līdz 7. tips) Pārbaudiet 

drošības aprīkojuma, vadības 
elementu un pie tiem piedero-
šās sajūga troses/kabeïu, kā 
arī skrūvsavienojumu bojājumus 
un stingru sēžu. 
Pirms ekspluatācijas nomainiet 
bojātās detaïas.

 (1.–4. tips un 6.–7. tips) 
Transportēšanas iemeslu dēï 
riepām var būt lielāks spiediens. 
Pārbaudiet riepu spiedienu, 
ja nepieciešams, noregulējiet. 
Ieteicamais riepu spiediens: 
1 bārs.

 (2. līdz 7. tips) Pārbaudiet 
braukšanas un gliemežpied-
ziòas sajūgu (sk. „Apkope“).

 (3. līdz 7. tips) Pārbaudiet 
vadības sviru (sk. „Apkope“).

 (1. tips) Gliemežpiedziòas 
sajūga pārbaude (sk. „Apkope“).

Nostādīšanas darbi 
pirms katras eksplua-
tācijas

Traumu bīstamība
Pirms visiem ierīces apkopes 
darbiem
– Izslēdziet motoru.
– Nogaidiet, līdz visu kustīgo 

detaïu darbība pilnīgi apstājas; 
motoram jābūt atdzesētam.

– Izvelciet aizdedzes atslēgu un 
aizdedzes sveces spraudni.

Ierīces nostādīšana atbils-
toši sniega un zemes virs-
mas apstākïiem
Darba stāvokïa nostādīšana 
(Ierīces ar kāpuríēžu 
piedziòu)
4. attēls
 Izvēlieties ar pārslēdzējsviru (1) 

piemērotu poziciju:

– I pozicija: Smaga un sasaluša 
sniega gadījumā. Gliemezis tiek 
piespiests pie zemes.

– II pozicija: Normālos sniega 
apstākïos.

– III pozīcija: Nelīdzenu jeb 
šíembu un grants ceïu 
attīrīšanai.

– IV pozīcija: Ierīces transportē-
šanai. Gliemezim ir lielāks 
attālums no zemes.

Šasijas slēpju nostādīšana
6. attēls
Ar šasijas slēpju palīdzību (1) var 
noregulēt atstatumu starp zemi un 
tīrītājplati (4) tā, ka zemes virsmas 
daïas (piem., zeme vai akmeòi) 
nevar tikt ietvertas.
 (Ierīces ar kāpuríēžu piedziòu) 

Nostādiet nostādīšanas sviru 
(4. attēls, 1. pozicija) II pozicijā.

 Atlaidiet ierīces abās pusēs 
uzgriežòus (2).

 Nostādiet šasijas slēpes 
atkarībā no zemes virsmas:

– zemāk, ja ceïš ir nelīdzens 
vai nenostiprināts,

– augstāk, ja ceïš ir līdzens.
 Nostipriniet ar uzgriežòiem (2) 

šasijas slēpes tā, lai tās vien-
mērīgi no apakšas saskaras 
ar zemes virsmu.

Uzpilde un eïïas līmeòa 
pārbaude

Uguns un sprādzien-
bīstamība
Uzpildiet ierīci tikai zem klajas 
debess un tikai tad, ja motors 
ir atdzisis. 
Uzpildes laikā nesmēíējiet.
Nekad neuzpildiet līdz galam. 
Ja degviela pārlīst, tad pirms 
ieslēgšanas ïaujiet pārlijušajai 
degvielai pilnīgi iztvaikot.
Uzglabājiet degvielu tikai degvielai 
piemērotās un paredzētās tvertnēs.
Neizmantojiet E85 specifikācijas 
degvielu.
Ievērojiet arī norādījumus motora 
lietošanas pamācībā.
 Pārbaudiet eïïas līmeni, ja nepie-

ciešams, uzpildiet (sk. „Motora 
lietošanas pamācība“).

 Uzpildiet degvielu (šíirne, vado-
ties pēc norādījumiem Motora 
lietošanas pamācībā un noslau-
kiet degvielas pārpalikumus.

Vadība

Traumu bīstamība
Ievērojiet, lai personas, īpaši bērni 
un mājdzīvnieki, neatrastos bīsta-
mības zonas tuvumā.
Darbiniet ierīci tikai tad, ja tā ir 
nevainojamā un drošā stāvoklī.
Vienmēr jāievēro noteikto vadrok-
tura drošības attālumu attiecībā 
uz darbībā esošo instrumentu.
Pārbaudiet darba iecirkni, kurā 
būs jāstrādā ar ierīci, un novāciet 
visus priekšmetus, kurus ierīce 
varētu satvert un aizmest.
Strādājiet tikai pietiekamā apgais-
mojumā.
Virziet ierīci tikai soïošanas tempā.
Strādājiet lēni un uzmanīgi, īpaši 
uz nelīdzeniem vai nenostipri-
nātiem ceïiem, vai arī braucot 
atpakaï.
Nostādiet attālumu starp gliemeža 
korpusu un zemes virsmu tā, 
lai ierīcē neiekïūtu svešíermeòi 
(piem., akmeòi).

Noslāpšanas bīstamība ar 
tvana gāzi. 
Iekšdedzes motoru drīkst darbināt 
tikai zem klajas debess. 

Degšanas bīstamība
Ievērojiet, lai motors un izplūdes 
caurule būtu vienmēr tīra un bez 
izplūstošās eïïas.

Uzmanību
Iespējamie ierīces bojājumi
– Ja ierīce saskaras ar svešíer-

meòiem (piem., akmeòiem) vai 
izraisās pārmērīga vibrācija, tad 
izslēdziet ierīci un pārbaudiet 
tās darbības traucējumus. 
Pirms ierīces izmantošanas 
no jauna novērsiet konstatētos 
traucējumus.

– Strādājiet tikai ar tādu ierīci, 
kuras tehniskais stāvoklis 
ir nevainojams. 

!
!

!

!
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Pirms katras ekspluatācijas 
veiciet vizuālu pārbaudi. 
Īpašu vērību pievērsiet drošības 
aprīkojuma, vadības elementu 
un pie tiem piederošās sajūga 
troses/kabeïu, kā arī 
skrūvsavienojumu bojājumu un 
stingras sēžas kontrolei. 
Pirms ekspluatācijas nomainiet 
bojātās detaïas.

– Pirms ierīces izmantošanas 
ïaujiet motoram sasilt.

– Pēc darba pabeigšanas, mitru-
ma novēršanai, ïaujiet motoram 
dažas minūtes darboties. 

Darbināšanas laiks
Attiecībā uz darbināšanas laiku 
ievērojiet nacionālos/vietējos 
noteikumus (ja nepieciešams, 
griezieties iestādē, kura nodar-
bojas ar šo jautājumu risināšanu).

Norādījumi par detaïu 
izvietojumu
Ja lietošanas pamācībā tiek 
norādīts detaïu izvietojums (piem., 
pa labi, pa kreisi), tad tas nozīmē: 
vienmēr skatoties no iedarbinā-
šanas kloía ierīces darba virzienā.

Motora palaišana
3. attēls

Bīstamība
Pirms palaišanas atlaidiet sajūga 
sviru vai sajūga apskavu (1. attēls, 
1. un 2. poz.).

Norādījums
Dažos modeïos nav akseleratora 
sviras un apgriezienu skaits tiek 
nostādīts automātiski. 
Motors vienmēr darbojas ar 
optimālu apgriezienu skaitu.
 Pārbaudiet benzīna tvertnes 

saturu un eïïas līmeni, ja nepie-
ciešams, papildiniet ar eïïu vai 
uzpildiet degvielu (sk. „Motora 
lietošanas pamācība“).

Palaišana ar startera trosi
 Ja ir, nostādiet noslēdzošo 

krānu (10) uz „ON/OPEN“.
 Uzspraudiet aizdedzes sveces 

spraudni (8) uz aizdedzes sveces.

 Ja ir, nostādiet akseleratora 
sviru (7) uz „ /FAST“. 
Ierīcēs bez akseleratora sviras 
nostādiet motora aptures slēdzi 
(11) uz „ON“.

 Palaižot aukstā stāvoklī, nostā-
diet droseli (2) uz „ /ON/
CHOKE“.

 Iesparaudiet aizdedzes atslēgu 
(1) aizdedzes slēdzenē, bet 
negrieziet. 

 Vienu reizi nospiediet sūknīša 
pogu (3), ja motors ir auksts, 
tad 2 līdz 7 reizes (atkarībā 
no motora tipa – sk. „Motora 
lietošanas pamācība“).

 Lēni velciet startera trosi (4) 
līdz jūtamai pretestībai, tad ātri 
un spēcīgi velciet. 
Neïaujiet startera trosei ātri 
atgriezties, bet lēni atlaidiet 
atpakaï.

 Ja motors darbojas, pakā-
peniski nostādiet droseli (2) 
atpakaï uz „RUN/OFF/ “.

Palaišana ar elektrostarteri 
(papildaprīkojums)

Elektrotraumu bīstamība
Lietainā laikā neizmantojiet 
ektropalaides mehānismu. 
Pārbaudiet, vai tīkls ir aprīkots 
ar noplūdes strāvas automātisko 
aizsargslēdzi. 
Atbilstošā slēdža nepieciešamo 
iebūvi drīkst veikt tikai speciāli 
apmācīts elektromehāniíis.
Elektrostartera pieslēgšanai pie 
tīkla izmantojiet tikai tādus paga-
rinājuma kabeïus (neietilpst 
piegādes komplekta sastāvā), 
kurus atïauts izmantot zem klajas 
debess, piem., līdz maks. 50 m 
garumam:
– H07RN-F 3x1,5 mm2 līdz –25 °C,
– H07RQ-F 3x1,5 mm2 līdz –40 °C.
Pirms katras motora palaides 
pārbaudiet pagarinājuma kabeïa 
un motora kabeïa/pieslēguma 
kontaktdakšas bojājumus. 
Bojāto detaïu nomaiòu nekavējo-
ties uzticiet elektroiekārtu speciā-
listam. Ja detaïas ir bojātas, ierīci 
nekādā gadījumā nedrīkst palaist 
ar elektrostarteri.

Uzmanību
Neprasmīgi pieslēdzot elektro-
starteri, var tikt izraisīti ierīces 
bojājumi, kā arī apkārtnes, kurā 
tā atrodas, materiālie zaudējumi.
Pārliecinieties, vai tīkls
– tiek izmantots atbilstoši startera 

firmas plāksnītes datiem 
(3. attēls, 9. poz.) ar 220–230 V 
un 50 Hz,

– ir nodrošināts ar atbilstošu 
(vismaz 10 A) drošinātāju.

 Ja ir, nostādiet noslēdzošo 
krānu (10) uz „ON/OPEN“.

 Uzspraudiet aizdedzes sveces 
spraudni (8) uz aizdedzes 
sveces.

 Ja ir, nostādiet akseleratora 
sviru (7) uz „ /FAST“. 
Ierīcēs bez akseleratora sviras 
nostādiet motora aptures slēdzi 
(11) uz „ON“.

 Iesparaudiet aizdedzes atslēgu 
(1) aizdedzes slēdzenē, bet 
negrieziet.

 Vispirms savienojiet pagarinā-
juma kabeli ar kontaktdakšu (5), 
un tad ar tīkla kontaktligzdu.

 Palaižot aukstā stāvoklī, nostā-
diet droseli (2) uz „ /ON/
CHOKE“.

 Vienu reizi nospiediet sūknīša 
pogu (3), ja motors ir auksts, 
tad 2 līdz 7 reizes (atkarībā 
no motora tipa – sk. „Motora 
lietošanas pamācība“).

 Tik ilgi spiediet startera pogu (6) 
(maks. 5 sek.), līdz motors tiek 
palaists. Pirms jauna palaišanas 
mēìinājuma nogaidiet vismaz 
30 sek.

 Ja motors darbojas, pakāpe-
niski nostādiet droseli (2) 
atpakaï uz „RUN/OFF/ “.

 Vispirms atvienojiet pagarinā-
juma kabeli no tīkla un tad no 
elektrostartera.

Motora apstādināšana
3. attēls
 Lai izvairītos no ierīces bojāju-

miem vai arī no palaišanas 
problēmām, kuras saistītas 
ar mitrumu, pirms motora 
izslēgšanas ïaujiet tam dažas 
minūtes darboties (lai izžūtu).

!
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 Ja ir, nostādiet akseleratora 
sviru (7) uz „ / “. 
Ierīcēs bez akseleratora sviras 
nostādiet motora aptures slēdzi 
(11) uz „OFF“.

 Izvelciet aizdedzes atslēgu (1).
 Nostādiet noslēdzošo krānu 

(10), ja ir, uz „OFF/CLOSE“.

Ātruma nostādīšana
2. līdz 7. tips
1. attēls

Uzmanību
Atlaidiet sajūga sviru (1 un 2) 
pirms ātruma izvēles vai maiòas.
 Izvēlieties ātrumu ar vadības 

sviru (6):
– Uz priekšu: „1“ (lēni) l
īdz „5“/„6“ (ātri).

– Atpakaïgaitā: „R/R1“ (lēni) 
un „R /R2“ (ātri).

Metiena virziena un 
attāluma nostādīšana
8. attēls

Traumu bīstamība
Nenostādiet izsviedējšahtas (3) 
vārstu (2) personu, dzīvnieku, 
logu, automašīnu un durvju 
virzienā.

Metiena virziena  
nostādīšana
1. tips
 Grieziet izmetējšahtu (3) ar 

rokturi (4) nepieciešamajā 
virzienā.

Norādījums:
Neizmantojiet rokturi (4) ierīces 
pacelšanai.
2, 3, 7 tips
 Pagriežot kloíi (1. attēls, 

7. poz.), nostādiet izmetējšahtu 
(3) nepieciešamajā pozicijā.

4. līdz 6. tips
 Izsviedējšahtas (3) pagriešana: 

Nospiediet pogu (1. attēls, 
9. poz.) un vienlaicīgi kustiniet 
sviru (1. attēls, 5. poz.) pa labi 
vai pa kreisi.

Metiena attāluma 
nostādīšana
Jo stāvāks ir vārsta (2) noregulē-
jums, jo augstāk un tālāk sniegs 
tiks izmests.
 Ierīcēs ar 2/4 ceïu sviru (4. līdz 

7. tips): Spiediet sviru (1. attēls, 
5. poz.) uz priekšu, lai nostādītu 
augstāk vāku (2) un otrādi.

 Ierīcēs bez 2/4 ceïu sviras (1.–3. 
tips): Atlaidiet spārnuzgriezni (1) 
un pēc nepieciešamības nostādiet 
vāklu (2) augstāk vai zemāk.

Darbs ar ierīci
1. tips
1. attēls
 Nostādiet izsviedējšahtu 

(sk. „Metiena virziena un 
attāluma nostādīšana“).

 Palaidiet motoru (sk. „Motora 
palaišana“).

 Nospiediet sajūga apskavu (1) 
un stingri turiet; tiek iedarbināts 
gliemezis un izmetējturbīna.

 Pievelciet līdz galam braukša-
nas piedziòas sajūga apskavu 
(2) un stingri turiet; ierīce brauc 
uz priekšu.

 Sniega novākšanai stingri spie-
diet abas apskavas (1, 2) pret 
vadrokturi (8) un stingri turiet.

2. līdz 7. tips
1. attēls
 Nostādiet izsviedējšahtu 

(sk. „Metiena virziena un 
attāluma nostādīšana“).

 Palaidiet motoru (sk. ”Motora 
palaišana”).

 Atlaižot sajūga sviru (1 un 2) 
izvēlieties ar ieslēgšanas sviru 
(6) gaitu uz priekšu.

 Nospiediet gliemežpiedziòas 
sajūga sviru (1) un stingri turiet; 
gliemezis un izmetējturbīna tiek 
iedarbināta.

 Nospiediet braukšanas piedzi-
òas sajūga sviru (2) un stingri 
turiet; ierīce brauc un novāc 
sniegu. Kamēr šī svira ir nos-
piesta (3, līdz 7. tipa aprīkojums), 
tad sajūga svira paliek aretēta 
gliemežpiedziòai (1) un to var 
atlaist. 

 Ātruma maiòai vispirms atlaidiet 
braukšanas piedziòas sajūga 
sviru (2) un tad nomainiet ātrumu 
ar ieslēgšanas sviru (6).

Norādījums
Atkarībā no modeïa ierīce ir aprī-
kota ar brīvkustības svirām 
(3 un 4). Ar to palīdzību ierīci var 
labāk stūrēt:
– pa labi: pavelciet labo brīvkus-

tības sviru (4)
– pa kreisi: pavelciet kreiso brīv-

kustības sviru (3).

Darbs nogāzēs

Traumu bīstamība 
apgāžoties
Strādājiet lēni un uzmanīgi, īpaši 
mainot braukšanas virzienu.
Vadiet ierīci pret nogāzi tikai 
uz augšu un uz leju, nekad 
nebrauciet šíērsām pret nogāzi.
Pievērsiet uzmanību šíēršïiem, 
nestrādājiet stāvu nogāžu tuvumā.
Neizmantojiet ierīci nogāzēs, kuru 
slīpums pārsniedz 20%.

Sniega novākšanas 
padomi
 Novāciet sniegu uzreiz pēc snig-

šanas; vēlāk  apakšējais slānis 
sasalst un apgrūtina novākša-
nas darbus.

 Ja iespējams, novāciet sniegu 
vēja virzienā.

 Novāciet sniegu tā, lai novāktās 
pēdas nedaudz pārsegtos.

Gliemeža vai izsviedēj-
šahtas aizsprostojumu 
novēršana

Traumu bīstamība
Pirms visiem ierīces apkopes 
darbiem
– Izslēdziet motoru.
– Nogaidiet, līdz visu kustīgo 

detaïu darbība pilnīgi apstājas; 
motoram jābūt atdzesētam.

– Izvelciet aizdedzes atslēgu un 
aizdedzes sveces spraudni.

 Ar tīrīšanas instrumentu (10. 
attēls – tiek pievienots atkarībā no 
ierīces konstrukcijas) vai ar lāpstu 
novērsiet aizsprostojumu.

!
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Apsildāmie rokturi 
(papildaprīkojums 
atkarībāno modeïa)
9. attēls
Armatūras paneïa 
slēdzis (8):
–  /ON = ieslēgts
– /OFF = izslēgts
Pēc darba beigām nostādiet slēdzi 
uz OFF.
Norādījums:
Apsildāmie rokturi neaizvieto 
cimdus.

Gaisma (papildaprīko-
jumā atkarībā no kon-
strukcijas) 
– Lukturis deg, motoram 

darbojoties.

Sānu lukturis „Drift 
Cutters“ (papildaprīko-
jumā atkarībā no kon-
strukcijas). 
12. attēls
– Atvieglo darbu īpaši smagos 

sniega apstākïos.

Sniega íēdes (papilda-
prīkojums)
Īpaši nelabvēlīgos laika apstākïos 
sniega íēdes var iegādāties 
specializētalajā veikalā un 
izmantot.

Transportēšana

Braukšana
Manevrēšanai/īsu distanču 
veikšanai
 Palaidiet ierīci.
 Izvēlēties braukšanu uz priekšu 

vai atpakaïgaitu.
 Nospiediet braukšanas 

piedziòas sajūga sviru/apskavu 
un stingri turiet.

 Uzmanīgi brauciet ar ierīci.

Transportēšana bez 
piedziòas

Traumu bīstamība
Pirms transportēšanas
– Izslēdziet motoru.
– Nogaidiet, līdz visu kustīgo 

detaïu darbība pilnīgi apstājas; 
motoram jābūt atdzesētam.

– Izvelciet aizdedzes atslēgu un 
aizdedzes sveces spraudni.

Uzmanību
Transportēšanas bojājumi
– Izmantojamos transporta līdze-

kïus (piem., transportēšanas 
automobili, iekraušanas plat-
formu un taml.) jāizmanto sas-
kaòā ar noteikumiem (sk. atbil-
stošo lietošanas pamācību). 

 Transportējiet ierīci tikai ar 
iztukšotu degvielas tvertni.

 Transportējiet ierīci uz trans-
porta līdzekïa vai transporta 
līdzeklī horizontālā stāvoklī.

 Nodrošiniet ierīci pret noripo-
šanu vai noslīdēšanu.

Apkope

Traumu bīstamība
Pirms visiem ierīces apkopes 
darbiem
– Izslēdziet motoru.
– Nogaidiet, līdz visu kustīgo 

detaïu darbība pilnīgi apstājas; 
motoram jābūt atdzesētam.

– Izvelciet aizdedzes atslēgu 
un aizdedzes sveces spraudni.

Norādījums
Ievērojiet Motora lietošanas 
pamācība sniegtos norādīju-
mus par apkopi.

Apkopes plāns
Reizi sezonā:
Pārbaudiet un veiciet ierīces 
apkopi specializētajā darbnīcā.

Pirms katras ekspluatācijas:
Pārbaudiet eïïas līmeni, ja nepie-
ciešams uzpildiet.
Pārbaudiet skrūvsavienojumu 
stingrību, ja nepieciešams, 
pievelciet.
Pārbaudiet drošības aprīkojumu.
Ierīcēs ar elektropalaides mehā-
nismu: Kontrolējiet kabeli un 
motora pieslēguma kontaktdakšu.

!
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Apkopes darbs Pēc eksplua-
tācijas

25 h 50 h 100 h pēc 
sezonas

pēc nepie-
ciešamības

Izsviedējšahtas, gliemeža un gliemeža 
korpusa tīrīšana



Eïïas nomaiòa 3)1) QF

Kustīgo un rotējošo detaïu eïïošana  

Aizdedzes sveču tīrīšana 1) 

Aizdedzes sveču nomaiòa 2) 

Riepu spiediena pārbaude, ja nepieciešams, 
paaugstināšana
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Apkopes darbi

Uzmanību
Iespējamie ierīces bojājumi
Ierīces detaïu nomaiòai obligāti 
izmantojiet tikai oriìinālās rezer-
ves daïas.

Uzmanību
Vides piesāròošana ar motoreïïu
Nomainot eïïu, nododiet atlikušo 
nolietoto eïïu eïlas savāktuvē vai 
ražošanas atkritumu 
apsaimniekošanas uzòēmumā.

Ierīces tīrīšana

Uzmanību
Tīrīšanai neizmantojiet 
augstspiediena tīrītāju.
 Novietojiet ierīci uz stingra, 

gluda un horizontāla pamata.
 Notīriet pielipušos netīrumus.
 Tīriet ierīci ar tekošu ūdeni caur 

izmetējšahtu un izžāvējiet.
 Tīriet motoru ar lupatu un suku.

Eïïošana
Eïïojiet visas rotējošās un kustīgās 
detaïas ar vieglu eïïu.

Riepu spiediena 
nostādīšana

Uzmanību
Sprādziena bīstamība!
Nekādā gadījumā nepārsniedziet 
maksimālo 1,4 bāru/20 PSI riepu 
spiedienu.
Ieteicamais riepu spiediens: 
1,0 bārs.

Gliemežpiedziòas sajūga 
pārbaude un nostādīšana
2A attēls
 Atlaidiet sajūga sviru/apskavu 

(1). Sajūga trosei (5) jābūt bez 
spēles, bet arī nedrīkst būt stin-
grai. Ja nepieciešams, izmainiet 
nostādījumus (sk. „Sajūga troses 
nostādījumu mainīšana“).

 Sajūga svirai/apskavai (1) jāïau-
jas nospiest līdz galam. 
Pretējā gadījumā sajūga trose 
ir pārāk nostiepta un to nepie-
ciešams atslābināt (sk. „Sajūga 
troses nostādījumu 
mainīšana“).

Papildkontrole: (sk. „Darbs 
ar ierīci/vadības norise“).
 Motoram darbojoties („ “), 

ieslēdziet uz 10 sekundēm glie-
mežpiedziòu.

 Atlaidiet sajūga sviru – frēzes 
gliemezis vairs nedrīkst griezties.

Braukšanas piedziòas sajūga  
pārbaude un nostādīšana
2. līdz 7. tips
1. attēls
 (Ierīcēs ar kāpuríēžu piedziòu) 

nostādiet pārslēdzējsviru 
(4. attēls, 1. poz.) IV pozicijā 
(transportēšana).

 Nostādiet vadības sviru (6) 
uz visātrāko gaitu uz priekšu 
(vislielāko ciparu).

 Stumiet ierīci uz priekšu ar atlaistu 
sajūga sviru (2).

 Stumjot nostādiet pārslēgšanas 
sviru (6) uz visātrāko atpakaï-
gaitu „R /R2“ un noslēgumā 
uz visātrāko gaitu uz priekšu.

 Ja stumšanas laikā ir jūtama 
pretestība vai pārvada pārslēg-
šana, tad atslābiniet sajūga trosi 
(sk. „Sajūga troses nostādījumu 
mainīšana“).

Gaisdzeses sistēmas un izplūdes caurules 
tīrīšana 1)

 

Eïïojiet 2. līdz 7. tipa piedziòas vārpstu 2) 

Sajūga nostādījumu pārbaude, ja nepiecie-
šams, noregulēšana



Karburatora noregulējumu pārbaude 2) 

Tīrītājplates pārbaude, nolietotas tīrītājplates 
nomaiòa



Šasijas slēpju pārbaude, nolietotu šasijas 
slēpju nomaiòa



Kāpuríēdes pārbaude, ja nepieciešams, 
noregulēšana. Nolietotas kāpuríēdes 
nomaiòa.2)



Degvielas tvertnes vāka nomaiòa 

Trokšòu slāpētāja nomaiòa 2) 

1) sk. „Motora lietošanas pamācība“
2) Šos darbus drīkst veikt tikai specializēta darbnīca.
3) Pirmā eïïas nomaiòa pēc 5 darba stundām (h)
4) Eïïas nomaiòa ik pēc 25 darba stundām (h), strādājot ar lielu noslodzi vai augstā apkārtnes temperatūrā.

Apkopes darbs Pēc eksplua-
tācijas

25 h 50 h 100 h pēc 
sezonas

pēc nepie-
ciešamības
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 Ierīci stumjot, spiediet sajūga 
sviru (2). Riteòiem/kāpuríēdei 
jābūt bloíētiem. 
Pretējā gadījumā nepieciešams 
nedaudz nostiept sajūga trosi 
(sk. „Sajūga troses nostādījumu 
mainīšana“).

 Ja nostādījums vēl nav sekmīgs, 
tad šo procesu atkārtojiet. 

Sajūga troses nostādījumu 
mainīšana 
1. tips
2D attēls
 Sajūga trosei ar gliemežpiedzi-

òas nostādīšanas plati (12):
– Savilkšana: Atlaidiet skrūvi (A), 

bīdiet nostādīšanas plati atpakaï 
un  no jauna stingri pievelciet 
skrūvi (A).

– Atlaišana: Atlaidiet skrūvi (A), 
bīdiet nostādīšanas plati uz 
priekšu un  no jauna stingri 
pievelciet skrūvi (A).

2. līdz 7. tips
2A attēls
 Sajūga troses ar regulēšanas 

uzmavu (6):
– Nospiepšana: Atlaidiet uzgriezni 

(7) un skrūvējiet pretī regulēša-
nas uzmavu (6).

– Atlaišana: Atlaidiet regulēšanas 
uzmavu (6) un skrūvējiet pretī 
uzgriezni (7).

2B attēls
 Sajūga trosēm ar atslodzes 

atsperi (8): 
– Pirms nostādīšanas atsperi vis-

pirma jāizāíē un pēc tam atkal 
jāieāíē. Sajūga troses nostādī-
jums ir pareizs, ja atspere sajūd-
zot izstiepjas no 2 līdz 3 cm.

– Nospiepšana: Skrūvējiet drošī-
bas uzgriezni (9) uz augšu.

– Atlaišana: Skrūvējiet drošības 
uzgriezni (9) uz leju.

2C attēls
 Sajūga troses ar braukšanas 

piedziòas (10) vai gliemežpied-
ziòas regulēšanas plātni (11):

– Nospiepšana: Atlaidiet skrūvi 
(A) atkarībā no regulēšanas 
plātnes, nobīdiet regulēšanas 
plātni uz leju un no jauna stingri 
pievelciet skrūvi (A).

– Atlaišana: Atlaidiet skrūvi (A) 
atkarībā no regulēšanas 
plātnes, nobīdiet regulēšanas 
plātni uz augšu un no jauna 
stingri pievelciet skrūvi (A).

Nostādiet vadības sviru 
3. līdz 7. tips
Ierīces ar pārslēgšanas 
svirmehānismu
9A attēls
 Noòemiet atsperspraudni (4) 

un paliekamo paplāksni (5), 
izòemiet no urbuma (7) gaitas 
skrūves uzgriezni (6).

 Spiediet uz leju izslēdzējsviru (2), 
nostādiet vadības sviru (3) uz „6“ 
ātrumu.

 Grieziet gaitas skrūves uzgriezni 
(6) tā, lai rēdzi varētu ievietot 
tajā pašā urbumā (7).

 Nostipriniet gaitas skrūves 
uzgriezni ar paliekamo 
paplāksni un atsperspraudni.

Ierīces ar pārslēgšanas trosi
9B attēls
 Nostādiet vadības sviru uz 

visātrāko gaitu uz priekšu.
 Atlaidiet skrūvi (A) un spiediet 

uz leju turētāju, līdz pārslēgša-
nas trose ir stingri nostiepta.

 No jauna stingri pievelciet 
skrūvi (A).

 Pārbaudiet, vai noregulējums 
ir pareizs.

Norādījums
Šis noregulējums ir nepieciešams 
tikai tad, ja nevar ieslēgt visaug-
stāko ātrumu (uz priekšu vai 
atpakaï).

Kāpuríēdes nostādīšana 
(Ierīces ar kāpuríēžu 
piedziòu)

Norādījums
Šos darbus drīkst veikt tikai 
specializēta darbnīca.
5. attēls
Kāpuríēde (1) ir nostādīta pareizi, 
ja to 11–12,5 mm var caurspiest 
ar roku (ar 4,5–6,5 kg spiedienu).

Ja var iespiest mazāk vai dziïāk, 
tad nepiecie-šama tās 
nostādīšana:
 Novietojiet ierīci uz droša 

un horizontāla paliktòa.
 Atlaidiet uzgriezni (3) katrā 

kāpuríēdes malā.
 Grieziet uzgriezni (2), līdz 

kāpuríēdes pareizai nostiepei:
– Nostiepšanai – pulksteòrādītāju 

virzienā,
– Atslābināšanai – pretēji 

pulksteòrādītāju virzienam.
 No jauna stingri pievelciet 

uzgriezni (3) katrā kāpuríēdes 
malā.

Norādījums
Nostādiet vienādi abas kāpur-
íēdes tā, lai pakaïējā ass (4) 
atrastos paralēli priekšējai asij. 
Ievērojiet, lai abu nostādīšanas 
skrūvju vītòu garums (x) būtu 
vienāds.

Drošības nogriežamās 
tapas nomaiòa
7. attēls
Ar drošības nogriežamajām tapām 
(1) un drošības šíelttapām (2) 
gliemeži (3) tiek nostiprināti uz 
piedziòas vārpstas (4). 
Tapas ir konstruētas tā, ka tās 
nolūzt (tiek nogrieztas), gliemezim 
saskaroties ar cietiem priekšme-
tiem; līdz ar to tiek novērsti ierīces 
bojājumi. Šīs detaïas drīkst nomainīt 
tikai ar oriìinālām rezerves daïām. 
Rezerves tapas un drošības šíeltta-
pas atrodas kā aprīkojums piegā-
des komplektā (W detaïa).
 Noòemiet nogrieztās tapas 

un šíelttapas, tīriet un eïïojiet 
nostiprinājuma detaïas.

 Izmantojiet jaunās drošības 
nogriežamās tapas, kā arī 
jauno drošības šíelttapu.

Norādījums
Atkarībā no konstrukcijas rezerves 
tapas un drošības šíelttapas var 
piestiprināt pie armatūras paneïa 
(11. attēls).
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Tīrītājplates nomaiòa

Norādījums
Atkarībā no konstrukcijas 
iepriekš nepieciešama 
šasijas slēpju noòemšana 
(sk. „Šasijas slēpju nomaiòa“).
6. attēls
 Noòemiet skrūves (5) un 

uzgriežòus (6).
 Nomainiet tīrītājplati (4).
 Stingri pieskrūvējiet jaunu tīrītāj-

plati ar skrūvēm un uzgriežòiem.

Šasijas slēpju nomaiòa
6. attēls
 Noòemiet uzgriežòus (2) 

un skrūves (3).
 Nomainiet šasijas slēpes (1) 

abās korpusa pusēs.
 Noregulējiet šasijas slēpes 

(sk. „Šasijas slēpju nostādīšana“).
Šahtas nostādīšanas stieòa 
noregulēšana 
4. līdz 6. tips
13. attēls
Tai gadījumā, ja šahtas rotācija vairs 
netiek pilnīgi nodrošināta, tad var 
noregulēt nostādīšanas stieni.
 Šíelttapas noòemšana.
 Izvelciet nedaudz atpakaï nostā-

dīšanas stieni un ar šíelttapu 
maríējiet 2. montāžas caurumā.

Ekspluatācijas 
pabeigšana

Sprādziena bīstamība, 
aizdegoties degvielas tvaikiem
Pirms ierīces uzglabāšanas 
iztukšojiet zem klajas debess 
degvielas tvertnet saturu kādā 
piemērotā traukā (sk. „Motora 
lietošanas pamācība“).
Ja ierīce netiek izmantota ilgāk par 
mēnesi, piem., pēc sezonas beigām:
 Sagatavojiet motoru (sk. „Motora 

lietošanas pamācība“).
 Notīriet ierīci.
 Sargājot no rūsas, noslaukiet 

visas metāla detaïas ar eïïā 
piesūcinātu lupatu vai apsmidzi-
niet ar eïïu.

 Novietojiet ierīci sausā un tīrā 
telpā.

Garantija
Katrā valstī ir spēkā garantijas 
noteikumi, kurus ir izdevusi mūsu 
firmas pārstāvniecība vai mūsu 
ražojumu importfirma.
Bojājumi tiek novērsti bez 
samaksas garantijas sniegšanas 
ietvaros tikai tai gadījumā, ja šie 
bojājumi radušies materiāla vai 
ražošanas defektu rezultātā. 
Garantijas sniegšanas gadījumā 
griezieties veikalā, kurā šī ierīce 
tika nopirkta, vai arī mūsu firmas 
tuvākajā filiālē.

Informācija par motoru
Motora ražotājs atbild par visām ar 
motoru saistītām problēmām, 
kuras attiecas uz jaudu, jaudas 
mērīšanu, tehniskajiem datiem, 
garantijas sniegšanu un servisu. 
Informatīvo materiālu Jūs atradī-
siet motora ražotāja atsevišíi 
izstrādātajā motora īpašnieka 
un lietotāja rokasgrāmatā.

Palīdzība bojājumu 
gadījumos

Traumu bīstamība nejauši 
palaižot ierīci
Pirms visiem ierīces apkopes 
darbiem
– Izslēdziet motoru.
– Nogaidiet, līdz visu kustīgo 

detaïu darbība pilnīgi apstājas; 
motoram jābūt atdzesētam.

– Izvelciet aizdedzes atslēgu un 
aizdedzes sveces spraudni.

Uzmanību
Ierīces darbības traucējumiem 
parasti ir vienkārši cēloòi, kurus 
iespējams novērst ar pašu 
spēkiem. Šaubu un speciālu 
norādījumu gadījumā griezieties 
specializētajā darbnīcā. 
Obligāti realizējiet remontdarbus 
specializētajā darbnīcā, 
izmantojot oriìinālās rezerves 
daïas.

!

!

Problēma Iespējamie cēloòi Palīdzība
Motoru nevar 
iedarbināt.

Tukša degvielas tvertne. Uzpildiet tvertni
Nolietota degviela. Izlejiet nolietoto degvielu zem klajas 

debess piemērotā tvertnē 1). 
Uzpildiet tvertni ar tīru, svaigu degvielu.

Motors ir auksts, droseles svira netika 
nostādīta uz „ /ON/CHOKE“.

Nostādiet droseles sviru uz „ /ON/
CHOKE“.

Akseleratora svira nav nostādīta 
uz „ /FAST“.

Nostādiet akseleratora sviru 
uz „ /FAST“.

Motora aptures slēdzis (ierīcēs bez akse-
leratora sviras) nav nostādīts uz „ON“.

Nostādiet motora aptures slēdzi uz  „ON“.
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Motoru nevar 
iedarbināt.

Nav uzsprausts aizdedzes sveces 
spraudnis.

Uzspraudiet aizdedzes sveces spraudni 
uz sveces.

Bojāta vai netīra aizdedzes svece. Tīriet aizdedzes sveci 1). Bojātu aizdedzes 
sveci nododiet nomaiòai 2).

Pielijis karburators. Nostādiet droseles sviru uz „RUN/OFF/
“ un palaidiet.

Netika darbināts sūknītis. Darbiniet sūknīti.
Neregulāra motora 
darbība (ar pārtrau-
kumiem).

Droseles svira nostādīta uz „ /ON/
CHOKE“.

Nostādiet droseles sviru uz „RUN/
OFF/ “.

Vaïīgi uzsprausts aizdedzes sveces 
spraudnis.

Stingri uzspraudiet aizdedzes sveces 
spraudni.

Nolietota degviela. Degvielas sistēmā 
ūdens vai netīrumi.

Izlejiet nolietoto degvielu zem klajas 
debess piemērotā tvertnē 1). 
Uzpildiet tvertni ar tīru, svaigu degvielu.

Aizsērējusi degvielas tvertnes vāka 
ventilācijas sprauga.

Tīriet degvielas tvertnes vāka ventilācijas 
spraugu.

Ierīce nenovāc sniegu. Norauta drošības nogriežamā tapa. Nomainiet drošības nogriežamo tapu 
(sk. „Drošības nogriežamās tapas 
nomaiòa“).

Aizsērējis gliemezis vai izmetējšahta. Izslēdziet motoru, noòemiet aizdedzes 
sveces spraudni, notīriet netīrumus.

Nepareizi nostādīta gliemežpiedziòas 
sajūga trose.

Nostādiet sajūga trosi (sk. „Gliemež-
piedziòas sajūga nostādīšana“).

Vaïīga vai saplīsusi íīïsiksna. Lieciet nostiepiet vaïīgo íīïsiksnu 2). 
Lieciet nomainīt saplīsušo íīïsiksnu 2).

Ierīce nebrauc. Nepareizi nostādīta braukšanas piedziòas 
sajūga trose (2. līdz 7. tips).

Nostādiet sajūga trosi (sk. „Braukšanas 
piedziòas sajūga nostādīšana“).

Vaïīga vai saplīsusi íīïsiksna. Lieciet nostiepiet vaïīgo íīïsiksnu 2). 
Lieciet nomainīt saplīsušo íīïsiksnu 2).

Pārplīsusi berzes diska gumija. Lieciet nomainīt berzes diska gumiju 2).
Pārmērīga vibrācija Vaïīgas detaïas vai bojāts gliemezis. Nekavējoties izslēdziet motoru un 

noòemiet aizdedzes sveces spraudni. 
Stingri pievelciet vaïīgas skrūves un 
uzgriežòus. Nododiet remontā bojāto 
gliemezi 2).

Ātrumu var pārslēgt 
tikai ar grūtībām 
(2. līdz 7. tips).

Nepareizi nostādīta braukšanas piedziòas 
sajūga trose.

Nostādiet sajūga trosi (sk. „Braukšanas 
piedziòas sajūga nostādīšana“).

Nepareizi nostādīta vadības svira 
(3. līdz 7. tips).

Nostādiet pārslēgšanas sviru 
(sk. „Pārslēgšanas sviras nostādīšana“).

1) Sk. „Motora lietošanas pamācība“.
2) Šos darbus drīkst veikt tikai specializēta darbnīca.

Problēma Iespējamie cēloòi Palīdzība
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Typ 1

1. 1.

2.

3.
3.

6.6.

7.

4.

5.
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TYP 2

1.

4.

5.

6.

2. 2.
3.

3.



Typ 2

11.

10.

7.

8.8.

7.

9.

3x
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Typ 3

1.

5.

4.

2. 2.
3.

3.



Typ 3

8.

9.

10.

3x

6.7.7.

6.
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Typ 4

1.

1.

6

5.

4.
2.

2.

3.
3.

2. 2.

Typ 4

1.

6

3.

5.

4.
2.

2.

2. 2.

3.
3.

10.

7.

8. 9.

6.

7.

11.



Typ 4

3.

1.

1. 4.

5.

2.

2.

3.

4.
5.
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Typ 5

10.

7.7.

9.
8.

6.

11.

2.

4.

5.

3.

1.

1.

6

2.

2. 2.

3.
3.



Typ 5Typ 5

1. 2.

5.
4.

3.

1.

3.

2. 4.

5.

112



113

Typ 6

2.

2.

2.

2.

1.

10.

7.7.

9.
8.

3.

4.

5.

6

11.11.

6.

2. 2.

3.
3.

1.



Typ 6

3.

2.
1.

5.

4.

4.

3.

2.1.

5.
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Typ 7

1.

1.

2.

2.

7.

6.

3.3.

4.

360°

360°

360°

360°

6.
7.

3.3.

5.

360°

5.

2.

1.
2.



Typ 7

2.

1.1.

1.

3.

6.

5.

5.

6.6.

4.4.
5.

8. 8.
7.

9.

6.

4.

4.
2x
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