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Gratulerer som eier av din nye Handy snøfreser.  

Vi skal gjøre hva vi kan for at du skal bli fornøyd med produktet, og gi deg den servicen du trenger 

fremover.  

Besøk vår hjemmeside www.orientimport.no her finner du nyttig informasjon om din snøfreser, 

og våre forhandlere av denne snøfreseren.  

- Monteringsanvisning og brukermanual  

- Reservedelsliste   

- Bestillingsskjema for reservedeler  

- Annen nyttig informasjon om din snøfreser  

  

Med vennlig hilsen  

Orientimport AS  

8001 Bodø  

  

Kontaktinformasjon:  

 E-post:     post@nortra.no  

 Internett:    www.nortra.no 

Servicetelefon:   404 60 100 

  

Innpakning  

Snøfreseren leveres i en solid eske av kartong, for å beskytte den mot skader under transport etc. 

Kartongen er resirkulerbar. Monterte fresere leveres uten emballasje.   

Hvis freseren leveres umontert, må punkt 2 i denne manualen leses nøye før monteringen 

starter.   

Det er for å unngå skader på montøren og maskinen.  

For å utføre arbeidet riktig, er det viktig å ha god kjennskap til bruken av maskinen, og sikkerhets 

bestemmelsene. Det er meget viktig å bruke maskinen i henhold til beskrivelsen i brukermanualen. 

Oppbevar brukermanualen på et sted hvor du kan finne den igjen ved behov.  

Denne Norske brukermanualen skal alltid følge med ved kjøp av en ny maskin.           

Leverandøren har intet ansvar for skader som kan oppstå ved bruk av maskinen.  
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       ADVARSEL: Varm overflate, ikke rør!  

      

           Bruk hansker  

  

                      

                     Koble fra tennpluggledningen, og les 

brukermanualen                      før du utfører 

reparasjoner eller vedlikehold                      på 

maskinen.  

  

                      

  

                     Fare – 

roterende deler   

                      

                     Ikke putt hånden ned i utkastertuten.  

  

  

                    Hold hender og føtter vekk fra roterende deler.  

  

  

SIKKER BRUK AV MASKINEN  

 FARE: Denne maskinen er laget for å bli brukt i henhold til reglene for sikker bruk 

i denne manualen. Som ved bruk av alle typer maskindrevet utstyr, kan uforsiktighet eller 

feilhåndtering føre til alvorlig skade. Denne maskinen er i stand til å gjøre stor skade på 

hender og føtter, og kaste objekter avgårde. Dersom man ikke følger sikkerhetsprosedyrene 

kan det oppstå alvorlig skade eller død.   

 ADVARSEL: Ikke start motoren innendørs hvis det ikke er tilstrekkelig 

ventilasjon eller avtrekk. Eksos er giftig og kan føre til alvorlig skade eller død.   

 ADVARSEL: Dette symbolet fremhever viktige sikkerhetsinstruksjoner  
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som må følges for å unngå skade på deg selv, andre eller eiendom. Les og følg alle 

instruksjonene i denne manualen før du begynner å bruke maskinen. Dersom instruksjonene 

ikke følges, kan dette resultere i personskade. Når du ser dette symbolet, TA HENSYN  

TIL ADVARSELEN!  

Ditt ansvar: Begrens bruken av denne maskinen til personer over 16 år og som har lest,  

forstått og som følger advarslene og instruksjonene i denne manualen og på maskinen.  

   

 
  

VIKTIG  

Sikkerhetsprosedyrer for snøfresere  

Denne snøfreseren er i stand til å gjøre stor skade på hender og føtter og kaste 

objekter avgårde. Dersom man ikke følger de følgende sikkerhetsprosedyrene, kan 

dette føre til alvorlig skade.  

                              Trening  
1. Les, forstå og følg alle instruksjonene på maskinen og i manualen før du setter sammen 

og bruker maskinen. Ta vare på manualen for fremtidig referanse og for å bestille 

reservedeler.  

2. Gjør deg kjent med kontrollene og disses funksjon. Vit hvordan du stopper og kobler ut 

maskinen raskt.   

3. La aldri barn under 16 år betjene denne maskinen. Barn som er 16 år og eldre må kunne 

lese og forstå instruksjonene og sikkerhetsreglene i denne manualen, og bør trenes opp 

og overvåkes av en foresatt.  

4. La aldri voksne bruke maskinen uten grundig veiledning.  

5. Objekter som kastes kan føre til personskade. Planlegg hvordan du skal bruke maskinen 

for å unngå å kaste snø og materialer mot veier, personer etc.  

6. Hold tilskuere, hjelpere, kjæledyr og barn minst 25 meter unna maskinen mens den er i 

gang. Stopp maskinen dersom noen kommer innenfor denne sikkerhetsavstanden.  

7. Vær forsiktig, unngå å gli eller falle, spesielt når du kjører i revers.  

Forberedelser  
1. Inspiser området der maskinen skal brukes grundig. Fjern alle dørmatter, aviser, sleder, 

bord, ledninger og andre ting som man kan snuble over eller som kan komme inn i 

maskinen.   

2. Bruk alltid beskyttelsesbriller eller annet øyevern ved bruk og mens du utfører 

justeringer eller reparasjoner, for å beskytte øynene. Objekter som kastes ut kan 

rikosjere å føre til alvorlig øyeskade.  

3. Ikke bruk maskinen uten å bruke egnet vintertøy. Unngå løstsittende klær som kan henge 

seg opp i bevegelige deler. Ikke bruk smykker, lange skjerf eller noe annet som henger 

som kan sette seg fast i bevegelige deler. Bruk fottøy som gir godt feste på glatte 

underlag.  
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4. Juster høyden på freserhuset slik at du unngår at grus eller sand kommer inn i freseren.   

5. Koble ut clutchen og plasser giret i nøytral før du starter maskinen.  

6. Prøv aldri å gjøre justeringer mens motoren er i gang, bortsett fra når dette er spesielt 

anbefalt i brukermanualen.  

7. La motoren og maskinen tilpasse seg utetemperaturen før du begynner å frese.  

8. For å unngå personskade eller skade på eiendeler, vær svært varsom når du håndterer 

bensin. Bensin er ekstremt brannfarlig og dampen er eksplosiv. Alvorlig personskade kan 

oppstå dersom du søler bensin på deg selv eller klærne dine, som kan antenne. Dersom 

det skulle oppstå søl, vask huden din og klærne med en gang.  a. Bruk kun en godkjent 

bensinkanne.  

b. Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre antenningskilder.  

c. Fyll drivstofftanken utendørs mens du er meget varsom. Fyll aldri tanken innendørs.  

d. Ta aldri av tanklokket eller fyll drivstoff mens motoren går eller er varm.  

e. La motoren avkjøle seg minst 2 minutter før du fyller på drivstoff.  

f. Fyll aldri tanken for full. Ikke fyll tanken mer enn at drivstoffet når 1,5cm under 

nederste del av påfyllingshalsen, slik at det blir nok plass til at drivstoffet kan 

ekspandere.   

g. Fyll aldri en bensinkanne inne i et kjøretøy, eller på en truck eller lasteplan. Plasser 

alltid bensinkannen på bakken, godt unna kjøretøyet før du fyller.   

h. Hold munnstykket i kontakt med kanten av drivstofftanken hele tiden, til fyllingen 

er ferdig. Ikke bruk en automatisk fyllepistol.  

i. Sett på tanklokket og skru godt til.  

j. Dersom det oppstår bensinsøl, tørk av motoren og utstyret. Flytt maskinen til et 

annet område. Vent 5 minutter før du starter motoren.  

k. Aldri lagre maskinen eller en drivstoffkanne innendørs der det finnes en åpen 

flamme, gnister eller andre antenningskilder.   

l. La maskinen avkjøles minst 5 minutter før lagring.  

m. Dersom drivstoff søles på klærne, skift klær umiddelbart.  

Bruk  
1. Hold hender og føtter unna roterende deler i freserhuset og utkastertuten. Kontakt 

med roterende deler kan føre til alvorlig skade av hender og føtter. Hold avstand til 

utkaster- og innmateråpningen hele tiden.  

2. Dersom du støter borti et objekt, stopp motoren, fjern pluggledningen, koble fra 

strømledningen dersom det er en elektrisk motor og inspiser snøfreseren nøye. Reparer 

eventuelle skader før du restarter maskinen og fortsetter bruk.  

3. Stopp motoren når du beveger deg bort fra bruksposisjonen (bak spakene), før du åpner 

opp en tilstoppet utløpsåpning/innmater og når du reparerer, justerer eller inspiserer 

maskinen.  

4. Før du skal rengjøre, reparere eller inspisere snøfreseren, stopp motoren og vær sikker 

på at alle bevegelige deler har stanset. Koble fra tennpluggledningen og hold ledningen 

unna pluggen for å unngå at maskinen starter ved et uhell.  

5. Kontrollspaken for freseren/innmatervalsen er en sikkerhetsfunksjon. Ikke fest disse 

på noen måte slik at de ikke løser ut når du slipper dem. Da dette kan gjøre maskinen 

utrygg og føre til personskade.  

6. Kontrollspaken må kunne flyttes lett i begge retninger, og skal automatisk gå tilbake til 

nøytral posisjon når den blir sluppet.  
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7. Bruk aldri snøfreseren uten riktig sikkerhetsutstyr, og kun dersom 

sikkerhetsfunksjoner er på plass og fungerer.  

8. La aldri motoren gå innendørs eller i et dårlig ventilert område. Motoreksos inneholder 

karbondioksid, som er en luktfri og dødelig gass.  

9. Ikke bruk maskinen i påvirket tilstand (alkohol, narkotika).  

10. Vær ekstremt forsiktig når du bruker maskinen på grusoverflater eller krysser veier. 

Vær oppmerksom på skjulte farer eller trafikk.  

11. Vær forsiktig når du skal frese i bakker, spesielt når du skal skifte retning. Vær 

påpasselig slik at snøfreseren ikke velter. Ikke prøv å frese i bratte bakker.  

12. Planlegg hvordan du skal frese slik at du unngår å slynge snø på vinduer, vegger, biler 

etc. Du må også redusere risiko for skade på personer og eiendeler forårsaket av 

rikosjetter.   

13. Rett aldri utkastertuten mot mennesker eller områder der skade kan oppstå. Hold god 

avstand til barn, dyr og mennesker.  

14. Ikke overbelast maskinkapasiteten ved å prøve å frese snø for raskt.  

15. Bruk aldri maskinen uten tilstrekkelig sikt og lys. Ha godt fotfeste og hold et godt, fast 

grep rundt kontrollspakene. Gå, ikke løp.  

16. Ikke bruk maskinen ved høye transporthastigheter eller på glatte underlag. Se ned og 

bak deg når du rygger. Vær ekstra varsom når du kjører i revers.  

17. Dersom maskinen begynner å vibrere unormalt er noe galt. Stopp motoren, koble fra 

tennpluggledningen og sikre den. Inspiser maskinen nøye for å finne skaden. Reparer 

skaden før restart og bruk av maskinen.  

18. Sett alle kontrollspakene i nøytral og stopp motoren før du forlater kjøreposisjonen 

(ved spakene). Vent til freseren/innmatervalsen stopper helt før du åpner tilstoppet 

utkasteråpning, gjør justeringer eller inspiserer maskinen.  

19. Putt aldri hendene ned i utkaster- eller i innmateråpningen. Bruk kun verktøyet som 

følger med for å fjerne snø og fremmedlegemer som har tilstoppet utkaster-

/innmateråpningen. Ikke prøv å åpne tilstoppede åpninger mens maskinen er i gang, men 

slå av motoren og forbli bak spakene til alle delene har sluttet å bevege seg før du 

begynner.   

20. Bruk kun tilbehør, levert eller anbefalt fra produsenten   

21. Ikke rør motoren eller eksosdelene når de er varme.   

22. Dersom en situasjon som ikke er dekket i denne manualen oppstår, vær varsom og bruk 

sunn fornuft. Kontakt ditt servicesenter for assistanse.   

Åpne tilstoppet utkasteråpning  
Den vanligste skaden i forbindelse med snøfresere oppstår når hender eller føtter kommer 

i kontakt med de roterende delene inne i utkastertuten. Bruk aldri hendene til å rense 

utkaster-/innmateråpningen.  

For å rense åpningen:  

1. SLÅ AV MOTOREN  !  

2. Vent i 10 sekunder slik at de roterende delene får tid til å stoppe.   

3. Bruk alltid det medfølgende verktøyet, og IKKE hendene dine.  



   8 

Vedlikehold & Lagring  
1. Ikke tukle med sikkerhetsfunksjonene. Sjekk regelmessig at de virker ved hjelp av 

anvisningene i vedlikehold og justeringsdelene i denne manualen.  

2. Før du rengjør, reparerer eller inspiserer maskinen, sett kontrollspakene i nøytral og 

stopp motoren.  Vent til freseren/innmatervalsen stopper helt. Koble fra ledningen til 

tennpluggen og sikre den, for å unngå at motoren starter ved et uhell.  

3. Sjekk jevnlig at bolter og skruer sitter godt, slik at maskinen er sikker ved bruk. 

Inspiser også maskinen visuelt for å oppdage eventuelle skader.  

4. Ikke endre motorinnstillingene eller trim motoren for å gi den ekstra fart.  

5. Slitestålet i bunnen på freserhuset og slepeskoene er utsatt for slitasje og skader. For 

din sikkerhet bør du jevnlig sjekke alle deler og eventuelt erstatte dem med 

originalutstyr fra produsent. “Bruk av deler som ikke er i henhold til de originale 

spesifikasjonene kan føre til dårlig funksjon og gå ut over sikkerheten!”.   

6. Sjekk kontrollspakene periodisk for å forsikre deg om at de fungerer som de skal (jf. 

instruksjonene i denne manualen).    

7. Sett på nye sikkerhets- og instruksjonsmerkinger/-symboler dersom det blir nødvendig.  

8. Ikke lagre maskinen med drivstoff i drivstofftanken inne i en bygning der det er fare 

for antenning. La motoren avkjøles før den lagres innelukket.   

8. Følg lover og regler med tanke på utslipp og avfallshåndtering av utslitte slitedeler, olje      

etc. for å beskytte miljøet.   

9. La maskinen gå noen minutter før lagring, slik at snø og is fjernes fra maskinen og ising   

på freseren/innmatervalsen forebygges.  

10. Ikke lagre maskinen eller drivstoffbeholder innendørs der det er en åpen flamme,  

gnister eller fare for antenning.   

11. Følg alltid instruksjonene i manualen for å lagre maskinen utenfor sesong.  

12. Dersom du må skifte drivreimene, vennligst kontakt din forhandler. Ikke bytt dem selv.  

13. Motoroljen bør skiftes første gang når motoren har gått i 20 driftstimer, og deretter 

hver 60. driftstime. Ta ut tappeskruen slik at den gamle motoroljen kan renne ut. Fyll 

deretter 1,1L helsyntetisk motorolje (5W-30 eller 5W-40)  

14. Etterfyll vinkeldrevet på innmatervalsen en gang i året med Shell Alvania RL med en 

fettpresse på nippelen på toppen.  

  

Ikke modifiser motoren  
For å unngå skade eller ødeleggelse, ikke modifiser motoren på noen måte. Tukling med 

motorinnstillingene kan føre til en løpsk motor og, skade på maskin og mennesker. Aldri endre 

en fabrikkinnstilt motor.    

  Generell risiko    

Selv om maskinen blir brukt som beskrevet, er det ikke mulig å eliminere alle risikofaktorer. 

Følgende farer kan oppstå som en konsekvens av maskinens konstruksjon og design:  

1. Skade på lungene, dersom ikke en effektiv støvmaske benyttes.  

2. Skade på hørselen, dersom ikke et effektivt hørselsvern benyttes.  
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3. Helseskade som et resultat av vibrasjon og utslipp hvis maskinen er brukt over lang tid uten 

riktig bruk og vedlikehold.  

ADVARSEL! Denne maskinen lager et elektromagnetisk felt under drift. Dette feltet kan, under 

noen omstendigheter, forstyrre aktive eller passive medisinske implantater. For å redusere 

risikoen for alvorlig eller ødeleggende skade, bes personer med medisinske implantater om å 

rådspørre sin lege før bruk av maskinen.  

Den erklærte vibrasjonsverdien er målt i henhold til standard testmetoder og kan bli brukt for 

å sammenligne maskiner.  

Den erklærte vibrasjonsverdien kan også bli brukt som en foreløpig bedømmelse av 

eksponeringen.  

Advarsel  

Nivået på vibrasjonen ved bruk av maskinen kan varier fra de oppgitte verdier avhengig av hvilken 

måte maskinen blir brukt på.  

Det er nødvendig å ta forholdsregler som beskytter brukeren, basert på antatt risiko ved bruk 

under aktuelle forhold (tatt i betraktning alle forhold ved bruk, både hvor mye den kjøres, hvor 

mye den er i gang uten fresing og hvor ofte den startes).  

 
  

MONTERING AV SNØFRESEREN  

2.1 Sjekk at alle delene som er beskrevet i listen følger med når du åpner pakken. Dersom 

det mangler noe, ta kontakt med din forhandler.  

2.2 For å montere slepeskoene trenger du fire M8x16 skruer m. mutter for å sette 

slepeskoene fast på freserhuset ved hjelp av de fire hullene. (Figur 1).  

  
(Figur 1)  

  

NB: Maskiner som leveres umontert, leveres uten motorolje. Fyll på 1,1 ltr.  

hel - syntetisk motorolje  SAE 5W - 30   Oljen skal stå opp til  kanten av  

påfyllingshullet.   
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2.3 For å montere det øvre håndtaket med spakene til de nedre festene trenger du 2 sett 

med M8×40 skruer, buede skiver og flensemuttere. Fest håndtaket ved å skru det fast 

på den høyre siden først, der du finner de 2 festehullene (Figur 2).  

  

  
  

  

(Figur 2)  

  

  

  

2.4 For å montere feste håndtaket på venstre side og festet til sveiva til utkastertuten, 

trenger du også 2 sett med M8×40 skruer, buede skiver og flensemuttere. Monter som 

vist på  (Figur 3).  

  
  

(Figur 3)  

2.5 For å montere sveiva, tre sveiva (A)gjennom festet og koble den til vinkelleddet som vist 

på bildet, med en låsenål (B) (Figur 4).  
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(Figur 4)  

2.6 Utkastertuten monteres ved å plassere plastringen mellom tuten og utløpsåpningen på 

maskinen. Deretter festes tuten ved hjelp av festejern og skruer som vist på (Figur 5).  

Skruene skal tres inn fra undersiden.  

 

  

  

  

  

A   

B   

A   

B   

  

( Figur  5)   
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2.7 Fest enden av wiren til utkasterklaffen, juster wiremutteren til riktig lengde i forhold 

til spaken på panelet, og stram til (Figur 6). Pass på att det blir fult utslag på klaffen i 

forhold til spaken.  

  

  

  

(Figur 6)  

  

  

2.8 Monter kontrollspakene med skiver på sin respektive plass på kontrollpanelet. (Figur 7).  

  

  

 
A     B  

A  

B  

  

(Figur 7)  

  

  

2.9 Monter giroverføringen (Figur 9) til braketten på girkassa(Figur 10) og til 

betjeningsspaken under betjeningspanelet som vist på Figur 11.  
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(Figur 9)  

  

  
(Figur 10)  

  

  

  

  
(Figur 11)  

  

  

  

  

  

  

BRUK AV SNØFRESEREN  

3. Drift  
ADVARSEL! Sikkerhetsanvisningene i Del 3 må leses nøye før bruk.  

3.1 Starte motoren:  

A. Åpne bensinkrana og sett choken til lukket;  
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B. Bruk primerpumpen før du starter, og når motoren er kald, ved å trykke 2-3 ganger for 

at motoren skal starte lettere. (Figur 12).  

 

(Figur 12)  

C. Sett av/på knappen på motoren i på stilling (Figur 13B), og trekk kraftig i starthåndtaket, 

gjenta dette noen ganger til motoren starter.  

    Hvis maskinen er utstyrt med 230 V. elektrisk starter, må det kobles til en jordet kabel i 

støpselet på maskinen (Figur 13b). Trykk så på den røde startknappen (Figur 13b) for å starte 

motoren. Slipp knappen med en gang motoren starter. Den elektriske startmotoren skal ikke 

benyttes lengre en 8 sekunder, hvis ikke maskinen starter med en gang. Vent så i 30 sekunder 

før du prøver igjen. TRYKK IKKE PÅ DEN RØDE STARTKNAPPEN NÅR MOTOREN GÅR!  

D. Når motoren har startet, må choken (Figur 12) gradvis åpnes. La motoren gå i 2-3 minutter 

før arbeidet starter.   

E. Ved start av motoren skal gassen (Fig 12) stå på halv gass.  

   Når arbeidet med maskinen starter, skal motoren alltid ha full gass.  

3.2 Hvordan motoren skal stoppes: Forsikre deg om at begge innkoblingshåndtakene på 

håndtaket er frakoblet. La motoren gå på tomgang 2-3 minutter, før motoren stoppes ved å 

sette bryteren i “av” stilling.  

  
(Figur 13a)  

  

  

Primerpumpe   

Choke   

LUKKET / Å PEN   

Gass   

Bensinkran   

Start håndtak   
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(Figur 13b)  

  
3.3 Velg spak for utkaster (Figur 14): Flytt spaken forover for å senke utkasterklaffen, og 

flytt spaken bakover for å løfte den opp.   

3.4 Velg kjørehastighet (Figur 14):  

A. "F1-6" – maskinen beveger seg fremover, “6” indikerer maksimal hastighet fremover  

B. "R1-2" – maskinen beveger seg bakover, “2” indikerer maksimal hastighet i revers  

  

  
  

(Figur 14)  

  

3.5 Bruk av venstre og høyre håndtak og brytere på panelet.  

Girspak 

fremover/revers  

  

AV   
PÅ   

S tart knapp   230 V   

Støpsel 230V  

starter   

  

Spak  for  

utkastertut   
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   Bryter  

Lysbryter    varmehåndtak  
A. Det venstre håndtaket er for fresing og snøkasting. (Figur 15): Snøfreseren 

starter når håndtaket presses ned.  

B. Det høyre håndtaket er kontrollen for hjulene/fremdrift (Figur 15):   

Maskinen stopper å bevege seg når håndtaket er i sluppet stilling;  

Maskinen beveger seg (forover eller bakover, avhengig av hvilket gir du setter den i) 

når håndtaket presses ned.  

3.6 Enhåndsgrep av venstre/høyre håndtak:  

Betjeningshåndtakene til denne maskinen kan kobles sammen ved å først presse ned høyre 

håndtak, og deretter det venstre. Det venstre håndtaket vil holde seg nede av seg selv så 

lenge det høyre håndtaket er trykket ned. Du har nå den venstre hånden fri til å betjene 

retning og vinkel på snøutkastet.     

VIKTIG: Du kan ikke skifte gir i fart, for å endre hastighet eller kjøreretning må det 

høyre håndtaket slippes.  

3.7 Lysbryter (Figur 15): Når “-” delen av denne bryteren er trykket ned, er lyset slått på 

(indikasjonslyset lyser også), og når “O” delen er presset ned, er lyset slått av.  

3.8 Varmer til håndtakene (Figur 15): Når “-” delen av bryteren er presset ned, er varmen 

slått på (indikasjonslyset lyser også), og når “O” delen er nede, er varmen avslått.  

    

       

3.9 Betjening av utkastertuten  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

( Figur  15)   

Høyre håndtak   Venstre håndtak   
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Sveiv for betjening av retningen på utkastertuten sitter under panelet på venstre side. For 

å endre retningen for hvor snøen kastes, bruk sveiva slik:  

Vri med klokken for å kaste til høyre.  

Vri mot klokken for å kaste til venstre.   

4. Annet  
4.1 Garantiperioden vil bli fastsatt av leverandøren av våre varer. Kostnader til reparasjon 

vil bli dekket for krav fremmet innenfor denne perioden dersom årsaken er råmaterialer 

eller forhold ved produktet. Dersom reparasjon kreves, vennligst ta kontakt med din 

forhandler eller lokale distributør.  

4.2 Dersom produktet har problemer, les først brukermanualen og instruksjonene under 

“Vanlige problemer og feil” Dersom du har andre spørsmål, vennligst kontakt forhandleren.  

4.3 Denne brukermanualen er basert på den siste produktmodellen som ble lansert, og 

produsenten reserverer seg retten til å foreta endringer og modifikasjoner av produktet 

uten ytterligere varsel.  

Vanlige problemer og feil  
  

Problem  Mulig årsak  Løsning  

Motoren starter 

ikke  

Motoren har fått for mye 

drivstoff  

Gjenta startforsøket med 

choken av (OFF)  

Det er vann i drivstoffet 

eller drivstoffet er 

gammelt  

Tøm tanken og erstatt 

med nytt drivstoff  

Annet  

Sjekk startprosedyren 

forklart i denne manualen 

nøye  

Motoren er 

vanskelig å 

starte, eller går 

dårlig  

Feil på tennpluggen  Skift tennpluggen  

Bensinkrana er lukket  Åpne bensinkrana  
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Innmatervalsen 

roterer ikke  

Innmatervalsen er 

blokkert av is eller  

fremmedlegemer  

Rengjør  

Brytebolten er ødelagt  Skift ut  

Drivremmen 

slurer/glipper  
Juster wiren  

Drivremmen er ødelagt  Skift ut remmen  

Problem  Mulig årsak  Løsning  

Snøfreseren 

skjener til en 

side  

Slepeskoene er justert 

ujevnt  
Juster slepeskoene  

Skrapejernet er justert 

ujevnt  

Juster slepesko og 

skraperjern  
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   1  2  3  4  

                                                               1. Høyre håndtak: innkobling av   

8 fremdrift  

                                                               2. Spak for fart (girspaken)     

9 3. Spak for utkasterkllaff  

                                                  (vinkel)  

                                                               7  4. Venstre håndtak: innkobling       

                                                         av freser/valser  

                                                               5. Sveiv for utkaster (retning)  

                                                                5  6. Freser/innmatervalse  

  

7. Verktøy for rengjøring  

8. Utkastertut med klaff  

9. Bensinmotor  

  

  

 7  

  

 
  4  

  

  
6  

  

Tekniske data  
Max. lengde: 156cm  

Max. bredde: 76cm  

Max. høyde: 135cm  
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Netto vekt: 120kg  

Lengste kastelengde: Maks. 10-15m med tørr snø  

Største snødybde: 50cm  

Største arbeidsbredde: 76cm   

Motor (HK/KW)：13/7.4  

Bensintype: Blyfri 95 oktan  

Motorolje: 5W-30 eller 5W-40(1.1L)  

Startsystem: Manuell snorstart eller Elektrisk 230V  

For tekniske spesifikasjoner for bensinmotoren, vennligst se den aktuelle manualen. Støynivå 

(testet i henhold til 2000/14/EC, oppdatert 2005/88/EC):   

Garantert lydnivå verdier LwA: 106 dB(A), LpA= 92 dB(A), K= 3 dB(A)  

Vibrasjon (testet i henhold til ISO 8437: 1989+A1): ah= 5.67 m/s2  K= 1.5 m/s  

  

  

  

INFORMASJON OM PRODUKTGARANTI  

ORIENT IMPORT AS BEGRENSEDE GARANTI FOR Handy snøfreser  

1. DEN BEGRENSEDE GARANTIENS OMFANG  

ORIENT IMPORT AS garanterer at Handy snøfresere som er solgt av godkjente distributører/-

forhandlere i og i løpet av garantiperioden kun brukt i Norge, ikke skal ha defekter i materiale 

eller utførelse for perioden og under forholdene som er beskrevet nedenfor.   

2. GARANTIENS DEKNINGSPERIODE  

Denne begrensede garantien gjelder fra kjøpsdato for første detaljforbruker eller fra den dato 

produktet ble tatt i bruk for første gang, alt etter hvilken dato som kommer først, for en periode 

på:  

60 ETTERFØLGENDE MÅNEDER for privat bruk.  

Hvis du må reparere eller bytte ut deler eller ha produktet til service under denne garantien, vil 

det ikke forlenge varigheten på denne begrensede garantien utover den originale utløpsdatoen.  

3. BETINGELSER FOR GARANTIDEKNING  

Denne garantidekningen gjelder kun for Handy snøfreser som er kjøpt nye og ubrukte fra en 

ORIENT IMPORT AS distributør/-forhandler som er autorisert til å distribuere Handy 

snøfreser, og da kun etter at ORIENT IMPORT AS spesifikke kontrollprosess før levering er 

utført og dokumentert av kjøper og distributør/forhandler. Garantidekningen er ikke gyldig før 

produktet er registrert på riktig måte av distributør/forhandler. Slike begrensninger er 

nødvendige for at ORIENT IMPORT AS skal kunne beskytte sine produkters sikkerhet, sine 

forbrukere og offentligheten generelt.  
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Som det står skrevet i brukerhåndboken, må nødvendig rutinevedlikehold utføres for at 

garantidekningen skal opprettholdes, ORIENT IMPORT AS kan kreve bevis for utført 

vedlikehold før de godkjenner garantidekning.  

4. HVA DU MÅ GJØRE FOR Å FÅ GARANTIDEKNING  

Den registrerte eier må informere godkjent distributør/forhandler omgående etter at det har 

oppstått en defekt. Eieren må ta med seg produktet, inkludert defekte deler, til 

distributøren/forhandleren umiddelbart etter at defekten oppstår. Eieren må komme innen 

garantiperioden, og må gi distributøren/forhandleren mulighet til å reparere skaden. Eieren må 

betale for transport av produktet til og fra distributør/forhandler når det skal inn til service.  

Hvis eieren ikke har registrert produktet tidligere, kan eieren bli bedt om å vise 

distributøren/forhandleren et kjøpbevis når det gjelder reparasjoner som går på garantien. 

Eieren må signere reparasjons-/arbeidsordren før arbeidet tar til for at reparasjonen skal gå på 

garantien.  

Alle deler som byttes ut på garantien tilfaller ORIENT IMPORT AS  

► PRODUKTINFORMASJON  

5. HVA KAN ORIENT IMPORT AS GJØRE FOR DEG  

ORIENT IMPORT AS forpliktelse under denne garantien er begrenset til, etter deres vurdering, 

å reparere eller bytte ut deler av produktet som viser seg å være defekte i materiale eller 

utførelse ut ifra ORIENT IMPORT AS skjønn. Slike reparasjoner eller utbyttinger av deler 

gjøres gratis hos alle autoriserte distributører/forhandlere. ORIENT IMPORT AS ansvar er 

begrenset til å utføre nødvendige reparasjoner eller utbyttinger av deler. Eieren kan ikke kreve 

at produktet skal tilbakekalles eller at kjøpet skal avlyses hvis han/hun mener at garantien ikke 

blir overholdt.  

Hvis det er behov for service som går på garantien utenfor det landet hvor produktet ble kjøpt, 

må eieren betale for tilleggsutgifter ifølge lokal forhold og forskrifter. Disse utgiftene kan blant 

annet være frakt, forsikring, skatter, lisensavgifter, importtoll og alle andre økonomiske 

utgifter, inkludert de som regjeringer, stater, territorier og deres respektive organer pålegger.  

ORIENT IMPORT AS forbeholder seg retten til å forbedre, omforme og endre produkter fra 

tid til annen uten å påta seg ansvar for å oppdatere produkter som ble produsert tidligere.  

6. UNNTAK - Følgende punkter går ikke under noen omstendigheter på garantien:  

• Utskiftning av deler på grunn av normal slitasje.  

• Deler og service ved rutinemessig vedlikehold inkludert men ikke begrenset til:  

vedlikeholdskrav, oljeskift, smøring, justeringer og skifting av slitedeler samt filtre og 

tennplugger.  

• Skader forårsaket av feil eller mangel ved egen klargjøring, vedlikehold, vinterisolering 

og/eller lagring eller at brukerhåndbokens prosedyrer og anbefalinger ikke er fulgt opp.  
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• Skade som er et resultat av at deler er fjernet, feilaktig reparasjon, service, vedlikehold 

eller endring/trimming, eller bruk av deler eller ekstrautstyr som ikke er produsert eller 

godkjent av ORIENT IMPORT AS som etter rimelig skjønn enten er inkompatible med 

produktet eller som påvirker produktets drift, yteevne eller varighet  

på en negativ måte, eller som er et resultat av at reparasjoner er utført av en 

distributør/forhandler som ikke er godkjent.  

• Skade som er forårsaket av vanstell, misbruk, unormal bruk, forsømmelse, rusing, feil 

bruk eller at produktet har blitt brukt i uoverensstemmelse med anbefalt drift i 

brukerhåndboken  

• Skade som er et resultat av ulykke, brann, tyveri, vandalisme eller naturkatastrofe.  

• Bruk av drivstoff, oljer eller smøremidler som ikke er beregnet på produktet (se 

brukerhåndboken).  

• Skade som har oppstått på grunn av rust eller korrosjon.  

• Skade som er forårsaket av at kjølesystemet er tettet av et fremmedlegeme.  

• Skade som skyldes sand eller fremmedlegeme.  

• Kosmetiske endringer eller malingsendringer på grunn av utsettelse for vind og vær.  

Denne garantien blir ugyldig i sin helhet og annullert og ugyldig hvis:  

• Produktet har blitt endret eller modifisert på en slik måte at det påvirker driften, 

yteevnen eller varigheten på en negativ måte eller slik at tilsiktet bruk er endret, eller  

• Produktet er eller har vært brukt til kappkjøring eller annen konkurransepreget 

aktivitet, på et hvilket som helst tidspunkt, inkludert av en tidligere eier.  

  

7. ANSVARSBEGRENSNINGER  

FOR ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT OG UTEN Å 

VÆRE BERGRENSET TIL ALLE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR  

SÆRSKILTE FORMAL, ER VARIGHETEN BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN UTTRYKTE 

BEGRENSEDE GARANTIEN.  

ALLE TILFELDIGE, KONSEKVENTE, DIREKTE, INDIREKTE ELLER ANDRE SKADER AV ALLE 

SLAG DEKKES IKKE UNDER DENNE GARANTIEN INKLUDERT, MEN IKKE BERGRENSET TIL: 

bensinutgifter, utgifter til å transportere produktet til og fra distributør/forhandler, 

mekanikers reisetid, lagrings-, telefon-, mobiltelefon-, eller telegramutgifter, leie av samme eller 

lignende produkt når din motor er inne til service eller unyttbar, taxi, reise, losji, tap av eller 
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skade på personlig eiendom, bryderi, forsikringskostnader, tilbakebetaling av lån, tidstap, tapt 

inntekt, omsetning eller overskudd eller tapt glede eller bruk av produktet.  

Ingen distributør/forhandler eller annen person har fullmakt til å gi noen bekreftelse, 

representasjon eller garanti når det gjelder produktet utenom det som står i denne begrensede 

garantien. Hvis det skjer, kan det ikke håndheves mot ORIENT IMPORT AS. ORIENT IMPORT 

AS forbeholder seg retten til å endre denne garantien på et hvilket som helst tidspunkt, under 

den forståelse at slike endringer ikke vil forandre garantivilkårene som gjelder for produktet 

som ble solgt med denne garantien.  

  

  

  

  

OVERFØRE GARANTIEN  

Dersom produktet skifter eier under garantiens dekningsperiode, skal denne garantien overføres 

til den nye eieren og være gyldig for den resterende dekningsperioden, forutsatt at den forrige 

eller den nye eieren raskt tar kontakt med ORIENT IMPORT AS eller distributør/forhandler, 

og oppgir navn og adresse på den nye eieren.  

8. BRUKERHJELP  

• Hvis det skulle oppstå strid eller krangel i forbindelse med ORIENT IMPORT AS 

begrensede garanti, anbefaler ORIENT IMPORT AS at du forsøker å løse problemet på 

distributør-/forhandlerstadiet ved å diskutere saken med den som er serviceansvarlige 

hos distributøren/forhandleren eller eieren først.  

• Dersom det er behov for ytterligere hjelp, kan du kontakte Orient Import AS,  

Moto@orientimport.no, servicetelefon 40001836  

Revisjon av begrenset garanti, mai 2011  
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DECLARATION OF CONFORMITY  

  
Business name of the manufacturer: Wuyi Zhouyi Mechanical & Electrical Co., Ltd.  

Full address of the manufacturer:  Jinyan Mountain Industry Function Area, Quanxi, Wuyi Zhejiang 321021  

P.R. China  

We declaring that the machinery  

  

product name: Gasoling Snow Thrower 

commercial name:  Gasoling Snow Thrower 

function:  Cleaning Snow model: STG1376-

A230  

type: Gasoline  

Fulfils all the relevant provisions of Directives  

2006/42/EC, 2004/108/EC  

Based on EC type-examination of   

Name, address and identification number of the notified body:   

TÜV RHEINLAND PRODUCT SAFETY GMBH；   

Am Grauen Stein 51105 Köln Country, Germany； 

0197  
Tested in accordance with below standards  

EN 8437 : 1989 + A1   
place and date of the declaration: Wuyi,zhejiang signature 

of the person:        
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Importør:  

Orient Import AS  

8001 Bodø 

www.orientimport.no  

  

                            


