Lumilinko

HSS970A•HSS1380A
Käyttöohjekirja

Alkuperäisen ohjeen käännös

Kiitämme Sinua Honda lumilingon valinnasta.
Tämä ohjekirja sisältää Honda lumilingon HSS970A/HSS1380A käyttö- ja huolto-ohjeita. Julkaisun kaikki
tiedot pohjautuvat viimeisimpiin tuotetietoihin. Honda Motor Co.Ltd. pidättää itsellään oikeuden tehdä
muutoksia ilmoittamatta niistä erikseen.
Copyright Oy Brandt Ab. Osittainenkin julkaiseminen ja jäljentäminen sallittu vain Oy Brandt Ab:n luvalla.
Tämä ohjekirja kuuluu yhteen lumilingon kanssa ja sen tulee kulkea mukana myös myytäessä lumilinko
edelleen.
Erityisen tärkeät tiedot ja merkinnät turvallisuusohjeista ovat tässä ohjekirjassa merkitty seuraavin sanoin
ja symbolein.
VAARA! Varoittaa vakavasta henkilön loukkaantumis- tai kuoleman vaarasta, jos ohjeita ei noudateta.
VAROITUS! Varoittaa mahdollisesta henkilöön tai laitteistoon kohdistuvasta vahingonvaarasta, jos ohjeita
ei noudateta.
HUOM! Antaa hyödyllistä tietoa.
Mikäli ilmenee ongelmia, tai jos Sinulla on kysyttävää lumilinkosi käytöstä ja huollosta, ota yhteys Honda
edustajaasi.
VAROITUS! Honda lumilingot on suunniteltu turvallisiksi ja luotettaviksi kun niitä käytetään ohjekirjan
mukaisesti. Ennen kuin käytät lumilinkoa, lue ohjekirja huolella. Ohjekirjan lukematta jättäminen voi johtaa
henkilöiden loukkaantumiseen tai laitteiden vahingoittumiseen.
Kuvaukset tässä kirjassa perustuu pääosin malliin: ETD.
Kuvaukset saattavat poiketa tyypeittäin.
Honda Motor Co.Ltd. 2015
Kaikki oikeudet pidätetään.

Hävittäminen
Säästääksesi ja suojataksesi luontoa, älä hävitä tätä tuotetta, akkua, öljyjä tms. ongelmajätettä
välinpitämättömästi yleisjätteiden sekaan. Noudata lakeja ja ohjeita, tai ota tarvittaessa yhteys
Honda edustajaasi asian tiimoilta.
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Merkittävimpien Honda maahantuojien osoitteet ja EU yhdenmukaisuusilmoituksen kuvaus löytyvät kirjan
takaosasta.
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1. TURVALLISUUSOHJEISTUS
Varmista turvallinen käyttöHonda lumilingot ovat suunniteltu turvallisiksi ja käyttövarmoiksi jos
ohjeistuksia noudatetaan.
Lue ja ymmärrä tämä ohjekirja ennen lumilingon käyttöä. Käyttöhäiriö voi
johtaa henkilövahinkoon tai laitevaurioon.

Älä koskaan työnnä käsiäsi lumen ulosheittoputkeen kun moottori on
käynnissä; seurauksena on vakava henkilövahinko.

Jos lumen ulosheittoputki tukkeutuu, sammuta moottori ja käytä lumen
poistosauvaa tai puukeppiä poistaaksesi tukoksen.
Älä koskaan työnnä käsiäsi lumen ulosheittoputkeen kun moottori on
käynnissä; seurauksena on vakava henkilövahinko.

Pakokaasut sisältävät myrkyllistä hiilimonoksidia, väritöntä ja hajutonta
kaasua. Pakokaasujen hengittäminen voi aiheuttaa tajunnan menetyksen ja
saattaa johtaa jopa kuolemaan.
Jos käytät lumilinkoa rajoitetussa tilassa, ilma voi saastua vaarallisella
määrällä pakokaasuja.
Älä koskaan käytä lumilinkoa autotallissa tai muussa suljetussa tilassa, tai
lähellä avoimia ikkunoita tai ovia.

Huolehdi ettei lumilingon läheisyydessä ole muita ihmisiä tai lemmikkejä.

Älä koskaan seiso tai työskentele lumikierukan lähellä moottori ollessa
käynnissä. Jalkasi voi joutua kierukkaan jos kierukka sattumalta käynnistyy,
lisää riskiä vakavasta henkilövahingosta.
Kuuma pakoputki voi aiheuttaa vakavan palovamman. Varo koskemasta
moottoria sen käydessä.

Polttoaine on erittäin herkästi syttyvää, ja polttoainehöyry voi räjähtää.
Älä tupakoi, ja varo liekkejä ja kipinöitä tankkausalueella, tai missä
polttoainetta varastoidaan.
Tankkaa hyvin tuuletetussa paikassa, moottori pysäytettynä.
Varo polttoaineen läikkymistä, äläkä täytä tankkia liian täyteen ja sulje
tankin korkki huolella tankkauksen jälkeen.
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Pidä tuli ja kipinät etäällä akusta. Akku kehittää syttyvää kaasua joka voi
räjähtää.

Älä anna lasten tai muiden henkilöiden käsitellä akkua elleivät he ymmärrä
akun vaaroja ja sen käsittelyohjeita.

Lue ja ymmärrä tämä ohjekirja ennen kuin käsittelet akkua. Ohjeiden
laiminlyönti voi aiheuttaa henkilövahingon tai lumilingon vaurion.

Käyttäjän vastuu
Tiedä kuinka lumilinko sammutetaan nopeasti, ja ymmärrä käyttö- ja hallintalaitteiden toiminta.
Älä koskaan anna kenenkään käyttää lumilinkoa ilman kunnollista ohjeistusta. Jos ihminen tai lemmikki
yllättäen ilmestyy lumilingon eteen sen ollessa käytössä, vapauta kierukka välittömästi pyörimästä
ja vapauta myös ajokytkinvipu pysäyttääksesi lumilingon ja estääksesi mahdollisen vahingon.
Suorita aina ”ennen ajoa tarkistukset” ennen moottorin käynnistystä. Näin voit välttää vahingon tai
laitevaurion.
Honda lumilingot ovat suunniteltu turvallisiksi ja käyttövarmoiksi jos ohjeistuksia noudatetaan. Lue ja
ymmärrä tämä ohjekirja ennen lumilingon käyttöä. Käyttöhäiriö voi johtaa henkilövahinkoon tai
laitevaurioon.
Ennen kuin käytät lumilinkoa, tarkasta alue missä aiot työskennellä. Poista kaikki esineet ajettavalta
alueelta, jotka voivat linkoon joutuessaan aiheuttaa henkilövahingon tai laitevaurion.
Tarkasta lumilinko ennen käyttöä. Korjaa vauriot ja viat ennen käyttöä. Jos törmäät ajaessa esteeseen,
sammuta moottori välittömästi ja tarkista vauriot. Viallinen tuote voi käytössä lisätä vauriota.
Älä käytä lumilinkoa jos näkyvyys on heikko. Esteeseen törmäämisen riski kasvaa jos olosuhteet on heikot
tai jos näkyvyys on huono.
Älä käytä lumilinkoa hiekka- tai ajotiellä jossa kivet voivat linkoon joutuessaan sinkoutua, aiheuttaen
vaurioita sivullisille.

4

Säädä lumen ulosheittoputki niin ettei uloslinkoava lumi osu käyttäjään, sivullisiin, ikkunoihin tai muihin
kohteisiin jotka voivat särkyä. Pidä ulosheittoputki puhtaana.
Huolehdi että lapset ja lemmikit on poissa lumilingon käyttöalueelta.
Älä käytä lumilinkoa lumenpudotukseen katolta.
Estääksesi lingon kaatumisen, ole varovainen vaihtaessasi lingon ajosuuntaa, käytettäessä linkoa
kaltevalla alustalla.
Lumilinko voi kaatua jyrkällä, kaltevalla alustalla, aiheuttaen mahdollisesti vahinkoa käyttäjälle tai
sivulliselle. Älä käytä lumilinkoa jos alustan kaltevuus on yli 100 (17 %).
Edellä mainittu alustan kaltevuuskulma on vain ohjeellinen. Käytä harkintaasi rinteissä työskennellessäsi.
Älä koskaan käytä lumilinkoa liian jyrkissä rinteissä. Riski kaatumiseen on suurempi alustan ollessa
epätasainen, liukas tai pehmeä.
Ennen moottorin käynnistystä, tarkasta lumilingon kunto. Sinun ja muiden turvallisuuden vuoksi, ole
erityisen varovainen käyttäessäsi lumilinkoa rinteessä.
Jos lumen ulosheittoputki tukkeutuu, sammuta moottori ja käytä lumen poistosauvaa tai puukeppiä
poistaaksesi tukoksen. Älä koskaan työnnä käsiäsi lumen ulosheittoputkeen kun moottori on käynnissä;
seurauksena on vakava henkilövahinko.

Älä koskaan käytä lumilinkoa autotallissa tai muussa suljetussa tilassa. Pakokaasut sisältävät myrkyllistä
hiilimonoksidia; altistuminen voi aiheuttaa tajunnan menetyksen ja saattaa johtaa jopa kuolemaan.
Pakoputki tulee käytössä erittäin kuumaksi, ja pysyy kuumana pitkään moottorin sammutuksen
jälkeenkin. Varo koskemasta pakoputkeen sen ollessa kuuma. Anna moottorin jäähtyä kunnolla ennen
kuin varastoit lingon sisätilaan.
Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä ennen tarkistus- tai huoltotoimenpiteitä.
Tarkista alue ennen kuin peruutat lumilingolla.
Sinun ja muiden turvallisuuden vuoksi, älä käytä lumilinkoa pimeässä, ellei se ole varustettu ajovalolla.
HUOM! Kun operoit lumilingolla, pidä käsikahvoista tiukasti kiinni, kävele lingon perässä, älä koskaan
juokse. Käytä luistamattomia talvisaappaita.
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2. TURVATARROJEN SIJAINTI
Nämä turvatarrat varoittavat koneen käyttäjää mahdollisista vaaroista koneen käytössä, jotka voivat johtaa
loukkaantumiseen. Lue kaikki tarrat ja noudat niissä, ja tässä kirjassa esitettyjä varotoimenpiteitä.
Jos tarra irtoaa tai kuluu lukukelvottomaksi, ota yhteys Honda liikkeeseen sen uusimiseksi.
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CE merkin ja äänitarran sijainnit.

Valmistajan ja myyntiedustajan nimet ja osoitteet löytyvät EU yhdenmukaisuusilmoituksesta, joka löytyy
kirjan takaosasta.
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3. KONEEN PÄÄOSAT

* Rungon valmistenumero on ilmoitettu CE merkissä (katso sivu 7).
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* Rungon valmistenumero on ilmoitettu CE merkissä (katso sivu 7).
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4. HALLINTALAITTEET
Moottorin virtakytkin
Käytä moottorin virtakytkintä moottorin
käynnistykseen ja sammuttamiseen.

OFF: Sammuttaa moottorin Avain voidaan asettaa ja irrottaa
vain OFF asennossa.
(ETD, EWD): Käyttötuntimittari ja lingon lukituksen ilmaisin
eivät näy.
ON: Käyntiasento.
(ETD, EWD): Lingon lukituksen ilmaisin syttyy ja käyttötuntimittari
näyttää kertyneet käyttötunnit.
START (ETD, EWD): Käytetään sähkökäynnistykseen.
Kytkin palautuu ON asentoon kun avain vapautetaan.
Moottorin käynnistyttyä, piste tuntimittarissa alkaa vilkkua ja
tuntimittari alkaa laskea käyttötunteja. Lingon lukituksen ilmaisin sammuu.
Polttoainehana
Polttoainehana avaa ja sulkee polttoaineen
kulun polttoainetankista kaasuttimeen.
Varmista että hana on tarkasti joko ON (auki)
tai OFF (kiinni) asennossa.
VAARA! Ennen lumilingon kuljetusta, varmista
että polttoainehana on OFF asennossa, estääksesi
mahdollisen polttoainevuodon; vuotanut polttoaine
tai polttoainehöyry voi syttyä.
Ulostuloputken ohjainvipu (joystick)
Säädä ulostuloputken ohjainvivulla lumisuihkun suuntaa,
oikealle tai vasemmalle / ylös tai alas.
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Käynnistyskahva
Vedä käynnistyskahvasta käynnistääksesi moottorin.

Kaasuvipu (moottorin kierrosluku)
Säädä kaasuvivusta moottorin kierroslukua
haluttuun asentoon HIDAS tai NOPEA.
HUOM: Paras lumen poisto saavutetaan kun
pidetään kaasuvipu NOPEA asennossa.

Rikastinnuppi
Rikastinnuppi avaa ja sulkee kaasuttimen rikastimen.
KIINNI asento rikastaa polttoaineseosta kun käynnistetään
kylmää moottoria.
AUKI asento on normaali käyttöasento.
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Vaihdevipu
Valitse vaihdevivusta ajonopeus ja/tai ajosuunta. Aseta vaihdevipu ”N” (vapaa) asentoon kun lumilinkoa ei
käytetä.

Lingon kytkentävipu
Painettaessa lingon kytkentävipua, lumilingon linko-osa käynnistyy. Jos ajokytkinvipu on painettuna alas,
lingon kytkentävipu pysyy kytkettynä kun sitä painetaan kerran. Molemmat toiminnot lopettavat toiminnan
kun ajokytkinvipu vapautetaan.

Ajokytkinvipu
Kytke ajokytkinvivusta veto eteen tai taakse, päälle tai pois päältä.

12

13

Ohjaus
Kun molemmat ohjausvivut on vapautettu, kulkee lumilinko suoraan.

Purista vasenta ohjausvipua kääntääksesi lumilinkoa vasemmalle, tai oikeaa ohjausvipua kääntääksesi
lumilinkoa oikealle.
VASEMMALLE

OIKEALLE

HUOM: Älä purista vipuja osittain. Purista pohjaan asti tai vapauta täysin.
Pysäyttääksesi liikkeen hetkellisesti, putista molemmat vivut pohjaan.
Polttoainemittari
Polttoainemittari osoittaa jäljellä olevan polttoaineen määrän tankissa. Kun mittarin neula osoittaa kohtaa
tyhjä, suorita tankkaus.
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Jalakset ja kaavinrauta
Saavuttaaksesi parhaan lumenpoiston työnjäljen, säädä lingon jalaksilla ja kaapimella linkopesän maavaraa.
Jalakset on kiinnitetty linkopesän taakse (ET, ETD) tai sivulle (EW, EWD).
VAARA! Estääksesi moottorin odottamattoman käynnistymisen, käännä virtakytkin OFF asentoon ja irrota
tulpan hattu sytytystulpasta ennen säätöä.
1. Aseta lumilinko tasaiselle alustalle.
2. Telamalli: Purista korkeudensäätövipua, paina ohjausaisoja alas nostaaksesi linko-osan irti maasta, ja
laske linko-osa hitaasti maata vasten.
3. Löysää jalaksien kiinnityspultit ja säädä jalaksilla linkopesän haluttu korkeus.
4. Säädön jälkeen, nosta linko-osa irti maasta ja laske linko-osa hitaasti maata vasten ja tarkasta että
jalakset ottavat maahan saman aikaan molemmin puolin.
Linko-osan maavara:
Normaali työskentely/lumi: 4,0 – 8,0 mm
Viimeistely/tasainen pinta: 0 – 5,0 mm
Epätasainen pinta:
25,0 – 30,0 mm

5. Säädä kaapimen maavara: 2,0 – 4,0 mm.
HUOM: Säädä korkeus tasan samalle korkeudelle molemmin puolin. Säädön jälkeen, varmista
kiinnityspulttien kireys. Kiristysmomentti: 26.5 N.n.
VAROITUS! Älä käytä lumilinkoa epätasaisella alustalla kun linkopesän maavara on säädetty ala-asentoon.
Seurauksena voi olla linko-osan vaurioituminen.
Kuluneisuuden tarkastus
Jos jalaksen kulutuspinta on alle 0,5 mm, käännä jalas ympäri (vaihtopuoli). Vaihda jalas kun molempien
puolien kulutuspinta on alle 1,0 mm.
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Linkopesän korkeudensäätövipu (vain telamalli)
Korkeudensäätövivulla voidaan säätää linkopesän korkeutta.
1. Pidä molemmat kädet ohjausaisoilla ja paina korkeudensäätövipua peukalolla.
2. Siirrä ohjausaisaa ylös tai alas valitessasi halutun asennon.
3. Vapauta korkeudensäätövipu lukitaksesi linkopesän.
(1) ALA:
(2) KESKI:
(3) YLÄ:

Kova lumi tai viimeistely.
Normaalikäyttö.
Syvä lumi tai lumilingon kuljetus.

VAARA!
Älä yritä purkaa tai päästä tulta kaasuavustettuun korkeudensäätövaimentimeen. Vaimennin voi
räjähtää aiheuttaen henkilövahingon.
Älä laita käsiäsi vaimentimeen, tai sido sitä narulla, tai vaimentimeen voi tulla toimintahäiriö.
LED Työvalo
Valo syttyy kun moottori
käynnistetään, ja sammu
kun moottori sammutetaan.

Puhdistussauva
Jos ulostuloputki tai linko-osa tukkeutuu lumesta, sammuta moottori ja käytä puhdistussauvaa avataksesi
tukoksen. Puhdistuksen jälkeen, pyyhi puhdistussauva puhtaaksi ja säilytä sitä omalla paikalla, pidikkeissä.
VAARA! Ennen tukkeuman puhdistusta, varmista että moottori on sammutettu ja että pyörivät osa on
täysin pysähtynyt. Irrota tulpan hattu sytytystulpasta.
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Lingon lukituksen ilmaisin (ETD, EWD)
Ilmaisin syttyy kun virtalukko käännetään ON asentoon ja sammuu kun moottori käynnistetään.

Turvajärjestelmä suojaa lumilinkoa ja lingon kulmavaihteistoa sammuttamalla moottorin, ja samalla
punainen ilmaisin syttyy seuraavissa tapauksissa:
Vieras materiaali (esim. kivi) estää kierukan pyörimisen.
Kierukka osuu esim. reunakivetykseen.
Kierukka lukittuu kovaksi pakkautuneeseen lumeen.
Selvitä ja korjaa syy.
Jos moottorin sammuminen johtuu ylikuormasta (liiallinen, pakkautunut lumimäärä) tai polttoaineen
loppumisesta, lukituksen ilmaisin syttyy. Näissä tapauksissa, poista pakkautunut lumi tai suorita tankkaus.
Estääksesi moottorin odottamattoman käynnistymisen lingon puhdistuksessa, käännä virtalukko OFF
asentoon ja irrota sytytystulpan hattu.
Älä koskaan työnnä käsiäsi linko-osaan moottorin ollessa käynnissä, seurauksena voi olla vakava
henkilövahinko.
Tuntimittari

Käyttötuntimittari näyttää moottorin käyttötunnit. Käytä sitä apuna tarkistuksissa ja huollossa.
Kun virtalukko käännetään ON asentoon, moottorin käyttötunnit näkyvät näytössä. Kun moottori
käynnistetään, piste alkaa vilkkua ja tunnit lisääntyä mittariin.
Mittarin viisi merkkiä näyttää moottorin käyttötunnit, ja oikeanpuoleisin merkki näyttää desimaalit
(1 = 6 minuuttia).
Moottorin käyttötuntinäyttö katoaa näytöstä jos moottori on ollut sammutettuna yli 5 minuuttia ja kun
virtalukko on käännettynä ON asentoon. Näyttö palautuu kun moottori käynnistetään.
Jos virtalukko on käännettynä ON asentoon eikä moottori ole käynnissä, on seurauksena akun
purkautuminen.
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5. TARKISTUKSET ENNEN KÄYTTÖÄ
Tarkasta lumilinko tasaisella alustalla moottori sammutettuna.
VAARA! Estääksesi moottori odottamattoman käynnistymisen, käännä moottorin virtakytkin OFF asentoon
ja irrota tulpanhattu sytytystulpasta ennen tarkistuksia.
Polttoaineen määrä
Tarkastus:
Tarkasta että polttoainemittarin neula näyttää ”TÄYNNÄ” asentoa. Jos ei, suorita tankkaus.
Tankkaus:
Irrota polttoainetankin korkki ja suorita tankkaus. Älä täytä tankkia aivan täyteen. Jätä polttoaineen taso
noin 35 mm täyttöaukon yläreunan alapuolelle.
Tankkauksen jälkeen, sulje tankin korkki huolella.

Käytä polttoaineena lyijytöntä bensiiniä jonka oktaaniluku on 91 tai korkeampi (suositus 95E).
Älä käytä väljähtynyttä (vanhaa), epäpuhdasta tai 2-tahti (öljyseos) bensiiniä.
Estä lian tai veden pääsy polttoainetankkiin.
VAARA!
Polttoaine on erittäin herkästi syttyvää, ja polttoainehöyry voi räjähtää.
Tankkaa hyvin tuuletetussa paikassa ja moottori pysäytettynä.
Älä tupakoi tai aiheuta liekkejä tai kipinöitä tankkausalueella, tai missä polttoainetta säilytetään.
Varo polttoaineen läikkymistä. Älä täytä tankkia liian täyteen (polttoainetta ei saa olla säiliön
”kaulassa”). Kiristä tankin korkki huolella tankkauksen jälkeen.
Älä läikytä polttoainetta. Läikkynyt polttoaine tai polttoainehöyry voi syttyä. Pyyhi läikkynyt polttoaine
ennen moottorin käynnistystä.
Vältä toistuvaa tai jatkuvaa kosketusta polttoaineeseen, tai polttoainehöyryn hengittämistä.
PIDÄ POLTTOAINE POISSA LASTEN ULOTTUVILTA.
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HUOM!
Polttoaine pilaantuu nopeasti, tähän vaikuttaa olosuhteet kuten, altistus valolle, lämpötila ja aika.
Pahimmassa tapauksessa polttoaine voi pilaantua kuukaudessa.
Pilaantuneen polttoaineen käyttö voi vaurioittaa moottoria (kaasuttimen tukkeutuminen, venttiilien
jumiutuminen).
Pilaantuneesta polttoaineesta johtuvat viat ja vauriot eivät kuulu takuun piiriin.
Välttääksesi tämän, noudata tiukasti seuraavia ohjeistuksia:
Käytä ainoastaan suositeltua polttoainetta.
Käytä ainoastaan puhdasta ja tuoretta polttoainetta.
Hidastaaksesi pilaantumista, säilytä polttoainetta oikeassa polttoainesäiliössä.
Pitkässä varastoinnissa (yli kuukausi), tyhjennä polttoainetankki ja kaasutin, tai lisää polttoaineen sekaan
polttoaineen säilöntäainetta.
VAROITUS! Älä päästä lunta polttoainetankkiin. Vesi polttoainejärjestelmässä voi estää moottorin käymisen
tai vaikeuttaa käynnistymistä.
Alkoholisekoitteiset polttoaineet
Mikäli joskus joudut käyttämään alkoholisekoitteista polttoainetta, varmista, että oktaaniarvo on vähintään
yhtä korkea tai korkeampi kuin Hondan suositus. Tyyppejä on kaksi; Etanoli- ja Metanolipitoinen.
Etanolipitoisuus ei saa olla yli 10 %. Metanolipitoista polttoainetta emme suosittele käytettäväksi
ollenkaan. Älä koskaan käytä metanolipitoista polttoainetta, vaikka se olisi lisäaineistettua (korroosion
suoja-aineita ja jos metanolipitoisuus on yli 5 %).
HUOM!
Polttoainejärjestelmän ja moottorin käyntiin ja tehoon liittyvät viat ja vauriot eivät kuulu takuun piiriin
mikäli alkoholipitoista polttoainetta on käytetty.
Ennen kuin hankit polttoainetta oudolta asemalta, varmista sisältääkö polttoaine alkoholia, jos sisältää,
varmista tyyppi ja prosenttipitoisuus. Jos se on epäsuotavaa, tai jos et voi varmistua sen sopivuudesta,
vaihda aineeseen joka ei sisällä alkoholia.
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Moottoriöljyn määrä
Tarkastus: Lumilingon ollessa tasaisella alustalla, irrota öljyn täyttökorkki/mittatikku ja pyyhi se puhtaaksi.
Aseta mittatikku täyttöaukkoon, mutta älä kierrä sitä kiinni. Irrota mittatikku ja tarkasta öljyn taso.
Jos öljyn taso on alhainen, lisää suositeltua öljyä mittatikun ylärajaan tai täyttöaukon yläreunaan asti, älä
täytä liikaa.
Vaihda öljy jos se on erittäin epäpuhdasta tai jos se on vaihtanut väriä.

Käyttölämpötila

Öljysuositus: Käytä 4-tahti moottoriöljyä jonka API luokitus on SJ tai korkeampi. API luokitus on ilmoitettu
öljyastian etiketissä. Viskositeettisuositus: SAE 5W-30.
ÖLJYMÄÄRÄ: 1,1 L
VAROITUS!
Moottoriöljy on tärkein tekijä moottorin suorituskyvyn ja käyttöiän kannalta. Ei puhdistavien ja 2-tahti
öljyjen käyttöä ei suositella koska niiden voitelukyky ei ole riittävä.
Moottorin käyttö vajaalla öljymäärällä voi aiheuttaa vakavan moottorivaurion.
Kierukan ja puhaltimen katkopultit
Tarkasta kierukan ja puhaltimen katkopultit.
Jos ne ovat löysällä tai poikki, kiristä tai vaihda ne.

Muita tarkistuksia
1. Tarkasta kaikkien tärkeiden pulttien, muttereiden ja kiinnikkeiden kiinnitys.
2. Tarkasta kunkin toiminnon toiminta.
3. Tarkasta ettei laitteessa ole mitään vaurioita jotka olisivat ilmentyneet aiemmasta käytöstä tai
työskentelystä.
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6. MOOTTORIN KÄYNNISTYS
VAARA! Älä koskaan käytä moottoria
autotallissa tai muussa suljetussa tilassa.
Pakokaasut sisältävät myrkyllistä
hiilimonoksidia jolle altistuminen voi
aiheuttaa tajunnan menetyksen ja
saattaa johtaa jopa kuolemaan.
Käsikäynnistys
1. Siirrä vaihdevipu vapaa (N) asentoon.
2. Käännä polttoainehana ON asentoon. Varmista että kaasuttimen tyhjennysruuvi on kiinni.

3. Kylmällä säällä, ja kun moottori on kylmä, siirrä kaasuvipu NOPEA asentoon ja vedä rikastinnuppi ulos
KIINNI asentoon.
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4. Käännä moottorin virtakytkin ON asentoon.

5. Vedä käynnistyskahvaa ulospäin kunnes tunnet
siinä vastusta, sen jälkeen vedä voimakkaasti
nuolen osoittamaan suuntaan.
VAROITUS!
Estääksesi käynnistimen vaurion, älä päästä
käynnistyskahvaa palautumaan itsekseen,
vaan palauta se takaisin.
Älä käytä käynnistyskahvaa moottorin ollessa käynnissä.
Vedä käynnistintä ohjauspaneelin suuntaan.
6. Käytä moottoria lämpimäksi muutaman minuutin ajan. Jos rikastinnuppi oli KIINNI asennossa, siirrä se
asteittain AUKI asentoon kun lämmität moottoria. Siirrä kaasuvipu HIDAS asentoon.

7. Moottorin lämmityksessä, seuraa alla olevia ohjeita vaihteiston lämmityksen osalta.
1. Tarkista että vaihdevipu on ”N” (vapaa) asennossa.
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2. Purista ajokytkinvipua noin 30 sekunnin ajan.

(DC SÄHKÖKÄYNNISTYS) (ETD, EWD)
1. Siirrä vaihdevipu vapaa (N) asentoon.

2. Käännä polttoainehana ON asentoon. Varmista että kaasuttimen tyhjennysruuvi on kiinni.

3. Kylmällä säällä, ja kun moottori on kylmä, vedä rikastinnuppi ulos KIINNI asentoon ja siirrä
kaasuvipu NOPEA asentoon.
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4. Käännä moottorin virtakytkin START asentoon, ja pidä sitä siinä kunnes
moottori käynnistyy. Moottorin käynnistyttyä, vapauta virtakytkin ja se
palautuu automaattisesti ON asentoon.
Kun moottorikytkin käännetään ON asentoon, lingon lukituksen ilmaisin
syttyy ja käyttötuntimittari näyttää kertyneet käyttötunnit
Moottorin käynnistyttyä, piste tuntimittarissa alkaa vilkkua ja tuntimittari
alkaa laskea käyttötunteja. Lingon lukituksen ilmaisin sammuu.

VAARA! Älä koskaan purista ajo- tai linkokytkimen vipua kun käytät käynnistinmoottoria; moottorin
käynnistyttyä, seurauksena voi olla vakava vahinko tai henkilövahinko.
HUOM:
Jos käynnistinmoottorin kierrokset putoavat, tai jos käynnistinmoottori ei pyöri, lataa akku.
Jos moottori ei käynnisty 5 sekunnissa, pidä 10 sekunnin tauko ja yritä uudelleen.
5. Käytä moottoria lämpimäksi muutaman minuutin ajan. Jos rikastinnuppi oli KIINNI asennossa, siirrä se
asteittain AUKI asentoon kun lämmität moottoria. Siirrä kaasuvipu HIDAS asentoon.

6. Moottorin lämmityksessä, seuraa alla olevia ohjeita vaihteiston lämmityksen osalta.
1. Tarkista että vaihdevipu on ”N” (vapaa) asennossa.
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2. Purista ajokytkinvipua noin 30 sekunnin ajan.

Kaasuttimen säätöjen muuttaminen korkean ilmanalan käyttöön.
Korkeassa ilmanalassa kaasuttimen vakiosäädöillä ilma-polttoaineen seossuhde muuttuu liian rikkaaksi.
Moottorin suorituskyky heikkenee ja polttoaineen kulutus kasvaa. Rikas seos voi myös liata sytytystulpan ja
aiheuttaa käynnistysvaikeuksia. Lisäksi pitkäaikaisessa käytössä päästöt kasvavat.
Kaasuttimen säädöillä voidaan kompensoida korkean ilmanalan aiheuttamiin muutoksiin. Jos käytät
lumilinkoasi jatkuvasti korkeassa ilmanalassa, yli 1,500 metrin korkeudessa merenpinnasta, ota yhteys
Honda edustajaasi kaasuttimen säätöjen muuttamiseksi.
Vaikka kaasuttimen säädöt modifioidaan, moottorin teho laskee noin 3,5 % jokaista 300 metriä
merenpinnasta kohden. Tehon lasku on suurempi jos muutosta ei tehdä.
VAROITUS! Kun kaasuttimen säädöt on modifioitu korkealle ilmanalalle, on ilma-polttoaineen seossuhde
liian laiha alhaiselle ilmanalalle. Käyttö korkealle ilmanalan säädöillä alhaisella ilmanalalla (alle 1,500 metrin
korkeudessa merenpinnasta) aiheuttaa moottorin ylikuumenemista ja voi johtaa vakavaan moottorivaurioon.

7. LUMILINGON KÄYTTÖ
VAARA! Ennen kuin käytätä tätä tuotetta, lue ja ymmärrä turvatoimenpiteet.
1. Käynnistä moottori ja anna sen käydä lämpimäksi.
2. Tela malli: Aseta linkopesän korkeudensäätö haluttuun asentoon.
3. Aseta lumen poisto-ohjaus haluttuun asentoon.
4. Purista lingon kytkentävipua, linko-osa kytkeytyy ja alkaa pyöriä.
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5. Purista ajokytkimen vipua. Kun ajokytkimen vipua on painettu, linkokytkimen vipu lukittuu ja voit
operoida laitetta pitämättä oikeaa kättäsi linkokytkimen vivulla.

Kun molempia vipuja on painettu, ajokytkimen vipu lukitsee linkokytkimen vivun alas. Tämä vapauttaa
oikean kätesi lumilingon muiden hallintalaitteiden käyttöön. Kun ajokytkimen vipu vapautetaan, myös
linkokytkimen vipu vapautuu.
Siirtäessäsi lumilinkoa paikasta toiseen, käytä vain ajokytkinvipua. Vapauta molemmat, ajo- ja
linkokytkimen vivut kerran, ja purista sen jälkeen ajokytkimen vipua.
6. Vapauta ajokytkimen vipu pysäyttääksesi liikkeen tai linko-osan.
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Lumen puhdistus
Saavuttaaksesi parhaan tuloksen, aja lumi pois ennen kuin se sulaa, jäätyy uudelleen ja kovettuu.
Älä vähennä moottorin kierroksia samalla kun linkoat lunta. Huomioi seuraavat seikat jos lumi on kovaa tai
jos sitä on erittäin paljon.
Lumen puhdistus kapeissa paikoissa.
Aja hitaalla nopeudella ja käytä vain osaa linkopesän leveydestä jos lumi on syvää tai kovaa.
Linkopesän puhdistus.
Jos moottori ei jaksa pyöriä kunnolla syvässä tai raskaassa lumessa, toimi seuraavasti.
1. Vapauta lingon kytkentävipu.
2. Siirrä vaihde vapaa (N) asentoon.
3. Paina lingon kytkentävipu alas, jotta vain linko-osa pyörii.
4. Vapauta lingon kytkentävipu uudestaan, kun linko-osa on puhdas lumesta ja moottori käy taas kunnolla.
5. Siirrä vaihdevipu haluttuun asentoon ja paina lingon kytkentävipua.
Lingon käyttö edestakas liikkein.
Jos lumi on liian kovaa ja lumilinko pyrkii nousemaan ajettavan lumen päälle, liikuta linkoa edestakas
liikkein poistaaksesi lumen asteittain.
Linkoaminen kerroksittain.
Jos lunta on enemmän kuin linkopesän korkeuden verran, poista lumi kerroksittain.

VAARA!
Säädä lumen ulosheittoputki niin ettei uloslinkoava lumi osu käyttäjään, sivullisiin, ikkunoihin tai muihin
kohteisiin jotka voivat särkyä. Pidä ulosheittoputki puhtaana.
Jos lumen ulosheittoputki tukkeutuu, sammuta moottori ja käytä lumen poistosauvaa tai puukeppiä
poistaaksesi tukoksen. Älä koskaan työnnä käsiäsi lumen ulosheittoputkeen kun moottori on käynnissä;
seurauksena on vakava henkilövahinko.
Siirtäessä lumilinkoa paikasta toiseen, käytä vain ajokytkinvipua. Lingon kytkentävivun käyttö käynnistää
linko-osan pyörinnän joka voi aiheuttaa vaaratilanteen koneelle tai ihmisille.
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(ETD, EWD) Jos punainen lingon lukituksen ilmaisin alkaa vilkkua ja moottori sammuu, tarkasta seuraavat
asiat.
Vieras materiaali (esim. kivi) estää kierukan pyörimisen.
Kierukka osuu esim. reunakivetykseen.
Kierukka lukittuu kovaksi pakkautuneeseen lumeen.
Estääksesi moottorin odottamattoman käynnistymisen lingon puhdistuksessa, käännä virtalukko OFF
asentoon ja irrota sytytystulpan hattu.
Varmista että kaikki pyörivät osat ovat pysähtyneet ennen lingon puhdistusta.
Älä koskaan työnnä käsiäsi linko-osaan moottorin ollessa käynnissä, seurauksena voi olla vakava
henkilövahinko.

1. Käännä virtalukko OFF asentoon.
2. Irrota sytytystulpan hattu.
3. Varmista että kaikki pyörivät osat ovat pysähtyneet.
4. Poista vieras materiaali linko-osasta. Jos materiaalin irrotus on vaikeaa, pyöritä linkoa käsin
vastakkaiseen suuntaan mitä se normaalisti pyörii.
5. Kiinnitä sytytystulpan hattu.
6. Käynnistä moottori.
7. Kytke linko-osa pyörimään puristamalla lingon kytkentävipua ja varmista että lingon lukituksen ilmaisin
sammuu.
8. Paina ajokytkinvipua ja jatka lumen luontia.
Järjestelmässä on virhe jos valo edelleen vilkkuu kun moottori on ollut sammutettuna ja linko-osa on
puhdistettu. Ota tällöin yhteys Honda huoltoon.
Lingon lukituksen ilmaisin ei katoa jos moottoria ei ole sammutettu, ja kun linko-osa on puhdistettu.
Käännä moottori virtalukko OFF asentoon ja käynnistä moottori uudestaan.
Akun kapasiteetti voi laskea kun ongelmaa ei saada ratkaistua ja moottori on sammutettuna. Lataa tai
vaihda akku tarvittaessa.
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8. MOOTTORIN SAMMUTUS
Hätätapauksissa, käännä moottorin
virtakytkin OFF asentoon.
Käynnistääksesi moottorin uudestaan,
siirrä vaihdevipu vapaa (N) asentoon.

Normaalitilanteessa.
1. Vapauta linko- ja ajokytkinvipu. Linko lopettaa liikkeensä ja linko-osa pyörimisen.

2. Siirrä vaihdevipu vapaa (N) asentoon ja kaasuvipu hitaaseen asentoon.

3. Käännä moottorin virtakytkin OFF asentoon.
4. Käännä polttoainehana OFF asentoon.
VAROITUS! Älä pysäköi lumilinkoa rinteeseen ellei
sen liikkumattomuus ole varmistettu.
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9. HUOLTO
Säännölliset tarkistukset ja huoltotoimenpiteet pitävät lumilinkosi parhaassa toimintakunnossa ja lisäävät
sen käyttöikää.
VAARA!
Sammuta moottori ennen tarkistuksia ja huoltotoimenpiteitä, ja irrota tulpanhattu sytytystulpasta ettei
moottori odottamatta käynnisty.
Jos moottoria käytetään, varmista että se tehdään hyvin tuuletetussa tilassa. Pakokaasut sisältävät
myrkyllistä hiilimonoksidia jolle altistuminen voi aiheuttaa tajunnan menetyksen ja saattaa johtaa jopa
kuolemaan
VAROITUS!
Estääksesi lumilingon kaatumisen, aseta se tasaiselle alustalle ennen huoltotoimenpiteitä.
Käytä vain alkuperäisiä Honda osia tai laadultaan vastaavia. Heikkolaatuiset osat voivat vaurioittaa
lumilinkoasi.
Työkalut
Sytytystulpan avain ja kahvaosa tulee lumilingon mukana. Jotkin huoltotoimenpiteet jotka on kuvattu tässä
kirjassa edellyttää työkaluja joita ei ole työkalusarjassa.
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Huoltotaulukko
HUOLTOVÄLI (1)
Suorita joka ilmoitetun
kuukauden tai käyttötunnin mukaan, kumpi
täyttyy ensin.
Kohde
Moottoriöljy
Kulmavaihde öljy
Sytytystulppa
Jalakset ja kaavin
Telat
Vedon ketju
(tela malli)
Renkaat
Lingon katkopultit
Pultit, mutterit, kireys
Polttoaineen sakkakuppi
P-A tankki ja kaasutin
Korroosionesto-öljy
Ulostuloputken vaijeri
Linkokytkinvaijeri
Kaasuvaijeri
Ajokytkinvaijeri
Korkeuden säätövipu
Linkohihna
Vetohihna
Moottorin tyhjäkäynti
Venttiilien välys
Karstanpoisto
P-A tankki ja suodatin
Polttoaineletkut
Akku

Joka
käyttökerta

Tarkasta taso
Vaihda
Tarkasta taso
Tarkasta-säädä
Vaihda
Tarkasta-säädä
Tarkasta-säädä
Voitele

0

Tarkasta-säädä
Tarkasta
Tarkasta
Puhdista
Tyhjennä
Lisää öljy
Tarkasta-säädä
Tarkasta-säädä
Tarkasta-säädä
Tarkasta-säädä
Tarkasta liike
Tarkasta-säädä
Tarkasta-säädä
Tarkasta-säädä
Tarkasta-säädä
Puhdista
Puhdista
Tarkasta
Vaihda
Tarkasta lataus
Lataa

0
0
0

Joka
vuosi
ennen
käyttöön
ottoa

Joka
vuosi
ennen
varastointia

0 (4)
0 (2)
0 (4)
0

Ensi
kk
tai
20
käyttötuntia

Joka
100
käyttötuntia

0

0 (4)

Joka
300
käyttötuntia

Joka
4
vuosi

0

0

0 (4)
0 (4)
0
0

0
0
0
0 (2 4)
0 (2 4)
0 (2 4)
0 (2 4)
0 (2 4)
0 (2 3 4)
0 (2 3 4)
0 (2)
0 (2)

0 (2 4)
0 (2 4)
0 (2 4)

0 (2)
0 (2)
Joka 1000 käyttötuntia (2)
0 (2)
Joka toinen vuosi (2)

0 (2)
0 (2)

0

Lataa jos jännite alle 12.7 v
0

(1) Ammattikäytössä, huollot suoritettava käyttötuntien mukaan.
(2) Tulee suorittaa Honda huollon toimesta ellei tekijällä ole riittävää ammattitaitoa, työvälineitä tai
kirjallisuutta.
(3) Tarkasta hihnojen kunto ja kuluneisuus. Vaihda hihna uuteen jos se on kulunut tai vioittunut.
(4) Suoritettava useammin, jos lumilinkoa käytetään raskaassa työssä.
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Moottoriöljyn vaihto
Likainen moottoriöljy kuluttaa moottoria nopeammin. Vaihda moottoriöljy säännöllisin väliajoin.
ÖLJYNVAIHTOVÄLI:
ÖLJYSUOSITUS:
ÖLJYTILAVUUS:

Ensimmäisen 20 käyttötunnin jälkeen, sekä joka vuosi, ennen käyttöönottoa.
API luokitus: SJ tai korkeampi, viskositeetti: SAE 5W-30.
1,1 L

1. Aseta lumilinko tasaiselle alustalle. Ennen öljyn valutusta, aseta lumilingon linkopesän korkeus
yläasentoon korkeudensäätövivusta (vain telamallit).
2. Irrota öljyn täyttökorkki/mittatikku sekä tyhjennyspultti ja tiivisteprikka.
Valuta öljy sopivaan astiaan, lämpimänä öljy valuu nopeammin ja kokonaan.
3. Kiinnitä tyhjennyspultti huolella, uudella tiivisteprikalla. Kiristysmomentti: 11 N.m.
VAROITUS! Jos valutat öljyä heti moottorin sammutuksen jälkeen, on öljy erittäin kuuma ja se voi polttaa.
4. Täytä kampikammio uudella öljyllä ylärajaan asti (mittauksessa, älä kierrä mittatikkua kierteille/pohjaan).
5. Täytön jälkeen kiinnitä täyttökorkki/mittatikku huolellisesti.
Pese kätesi huolella kun olet käsitellyt moottoriöljyä.

HUOM: Hävitä käytetty moottoriöljy luontoystävällisellä tavalla toimittamalla se kierrätykseen, esim.
ongelmajätteiden keruupisteeseen. Älä hävitä öljyä kotitalousjätteiden mukana tai kaatamalla sitä
luontoon.
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Sytytystulpan puhdistus ja säätö
Puhdista ja säädä sytytystulppa säännöllisesti varmistaaksesi sytytyksen toiminnan.
HUOLTOVÄLI: Joka vuosi, ennen käyttöönottoa.
VAARA! Jos moottori on ollut käynnissä, on äänenvaimentaja erittäin kuuma. Varo koskemasta kuumaa
äänenvaimentajaa.
1. Irrota sytytystulpan hattu ja puhdista sytytystulpan ympäristö liasta.
2. Irrota sytytystulppa työkalusarjassa olevalla tulppa-avaimella.
3. Tarkasta sytytystulppa. Vaihda se jos elektrodit ovat kuluneet tai jos eriste on murtunut. Jos käytät
vanhaa tulppaa, puhdista elektrodit teräsharjalla.
4. Mittaa sytytystulpan elektrodien kärkiväli rakotulkilla. Kärkiväli tulee olla 0,7 – 0,8 mm.
Tarvittaessa, säädä taivuttamalla sivuelektrodia varovasti.

Oikea sytytystulppa: BPR5ES (NGK) tai W16EPR-U (DENSO)
5. Tarkista että tiivisterengas on hyvässä kunnossa ja kiristä sytytystulppa käsin.
6. Kiristä sytytystulppa oikeaan kireyteen tulppa-avaimella. Kiristysmomentti: 18 N.m.
HUOM! Jos käytät uutta sytytystulppaa, kiristä 1/2 kierrosta siitä kun tiivisterengas vastaa kanteen.
Jos käytät vanhaa tulppaa, kiristä 1/8 – 1/4 kierrosta.
VAROITUS!
Käytä ainoastaan suositeltua sytytystulppaa tai vastaavaa. Väärän lämpöarvon tai mallisen sytytystulpan
käyttö voi vaurioittaa moottoria.
Kiristä sytytystulppa oikeaan tiukkuuteen. Väärin kiristetty sytytystulppa voi vaurioittaa moottoria.
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Telan säätö (vain telamallit)
HUOLTOVÄLI: Joka vuosi, ennen käyttöönottoa.
Varmista että telat ovat puhtaat ja kuivat ennen säätöä.
Teloja ei saa säädettyä oikein jos niissä on likaa tai jäätä.
Kallista lumilinkoa oikealle tai vasemmalle siten että telat
ovat vapaana, ja tarkasta telan painuma
painamalla telan keskeltä 49 N voimalla. Painuman tulee olla 11 - 16 mm.
Säätö:
1. Löysää taka-akselilla olevat lukitusmutterit oikealta
ja vasemmalta puolelta, ja käännä säätömuttereita
haluttuun suuntaan, molempia saman verran.
2. Säädön jälkeen, kiristä lukitusmutterit huolella.
Renkaat (vain pyörämallit)
VAROITUS!
Älä aja tyhjillä renkailla, rengas voi irrota vanteelta.
Älä ylitäytä renkaita, liika paine vaurioittaa rengasta.
Ennen jokaista käyttökertaa, tarkasta renkaiden ilmanpaine.
Rengaspaine: 138 kPa
HUOM: Älä täytä yli 159 kPa, rengas voi vaurioitua.
Kierukan ja puhaltimen, sekä pulttien ja muttereiden tarkastus:
Tarkasta lingon kierukan, linkopesän, puhaltimen ja katkopulttien kunto ja kiinnitys. Jos katkopultti on
poikki, vaihda se uuteen. Varakatkopultteja saat hankittua valtuutetulta Honda edustajaltasi.
VAROITUS! Katkopultit toimivat sulakkeen
lailla, menevät poikki jos linko-osaan
kohdistuu liiallista voimaa, ja näin
suojelevat kierukkaa ja puhallinta
vakavammilta vaurioilta. Älä laita
katkopultin tilalle tavallisia konepultteja.
Katkopultin vaihto
1. Aseta lumilinko tasaiselle alustalle.
2. Käännä moottorin virtakytkin OFF
asentoon ja irrota tulpan hattu
sytytystulpasta. Varmista että pyörivät
osat ovat pysähtyneet.
3. Puhdista kierukka ja puhallin lumesta,
jäästä ja muista vieraista aineista.
4. Tarkasta linko-osan mekanismit läpikohtaisin.
5. Vaihda rikkoontunut katkopultti uuteen.
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Sulake (ETD, EWD)
Jos sulake on palanut, vaihda se uuteen, samanarvoiseen sulakkeeseen kun olet ensin selvittänyt syyn
sulakkeen palamiselle. Jos sulake vaihdetaan uuteen selvittämättä syytä sen palamiselle, voi uusi sulake
palaa nopeasti uudestaan.
VAROITUS! Älä koskaan käytä väärän arvoista sulaketta, tai sulakkeen korviketta. Korvikkeen, esim.
alumiinifolion käyttö voi aiheuttaa oikosulun tai tulipalon johtosarjassa tai muissa sähköosissa.
Sulakkeen vaihto
1. Käännä moottorikytkin OFF asentoon ja irrota avain.
2. Irrota akun suoja vapauttamalla kumipanta ja nostamalla ohjaintapit irti kumeista.

3. Avaa sulakkeen suoja.
4. Vaihda sulake uuteen ja kiinnitä irrotetut osat. Sulakkeen arvo: 5 A
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10. KULJETTAMINEN
Ennen kuljetusta
1. Kuormaa lumilinko trailerille tai autoon kovalla, tasaisella alustalla.
2. Käytä ajoramppeja joiden kantokyky on riittävä lumilingon ja käyttäjän painolle
Lumilingon työskentelypaino:
HSS970A
ET: 125 kg
ETD: 135 kg
EW: 110 kg
EWD: 120 kg

HSS1380A
ET: 135 kg
ETD: 145 kg

3. Ajorampin pituus pitää olla riittävän pitkä, niin että kuormauskulma on 150 (26 %) tai vähemmän.

Ajorampin pituus (l)
Kuormauskorkeus (h)

2,5 m
65 cm

3,0 m
75 cm

3,5 m
90 cm

4. Jos lumilinkoa kuljetetaan trailerilla jossa on kuomu, tarkasta että trailerin pohjan ja kuomun väli on
vähintään 1,5 m. Irrota ulostuloputken ohjain tarvittaessa.
5. Ennen kuormausta, tarkasta että polttoainetta on tankissa riittävästi. Jos polttoaine on vähissä, voi
moottori sammua kesken kuormauksen.
Kuormaus

1. Aseta ajorampit telojen tai renkaiden leveydelle.
2. Purista linkopesän korkeudensäätövipua ja nosta linkopesä KORKEA asentoon (vain telamalli).
3. Aseta ulostuloputken ohjain ala-asentoon.
4. Suorita kuormaus takaperin, peruutusvaihteella.
5. Ole varovainen ettei ulostuloputken ohjain osu esim. trailerin kuomuun.
VAARA! Vältä pysähtymistä ajorampeilla. Jos moottori sammuu ajorampeilla, siirrä vaihdevipu Vapaaasentoon ennen kuin käynnistät moottori uudestaan.
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Telamalli: Laske linkopesä ala-asentoon, niin että linkopesän jalakset ovat ajoneuvon lattiaa vasten.
Kiinnitä lumilinko ajoneuvoon sidontaliinoilla tai naruilla kuvatulla tavalla. Laita liukuesteet renkaiden tai
telojen alle. Älä ylikiristä sidontaliinoja/naruja ja varmista ettei vaijerit tai muut herkät osat joudu
puristuksiin.
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11. VARASTOINTI
Ennen lumilingon pitkäaikaista varastointia:
1. Varmista ettei varastointipaikka ole erityisen kostea tai likainen.
2. Tyhjennä polttoaine, tai lisää polttoaineen sekaan polttoaineen säilöntäainetta.
VAARA!
Polttoaine on erittäin herkästi syttyvää, ja polttoainehöyry voi räjähtää. Älä tupakoi tai aiheuta liekkejä
tai kipinöitä alueella missä polttoainetta säilytetään tai käsitellään.
Älä tyhjennä polttoainetta jos pakoputki on kuuma.
a. Käännä polttoainehana ON asentoon.
b. Löysää kaasuttimen tyhjennysruuvi, ja valuta
polttoaine polttoaineastiaan. Kun kaikki
polttoaine on valunut, sulje tyhjennysruuvi
ja käännä polttoainehana OFF asentoon.

3. Puhdista sakkakuppi.
a. Käännä polttoainehana OFF asentoon, irrota
sakkakuppi ja puhdista se.
b. Kiinnitä sakkakuppi ja sen O-rengas huolella.

4. Irrota sytytystulppa ja kaada pari ruokalusikallista puhdasta moottoriöljyä sylinteriin. Vedä
käynnistinkahvasta muutama kerta levittääksesi öljyn ympäri sylinteriseinämiä.
Kiinnitä sytytystulppa paikoilleen.
5. Vedä käynnistinkahvasta kevyesti kunnes tunnet vastusta. Tässä kohtaa molemmat venttiilit ovat kiinni ja
se suojaa sylinteriä sisäiseltä korroosiolta.
6. Huolla akku. Jos varastointi kestää pitkään, irrota akku ja varastoi se viileässä, kuivassa paikassa. Lataa
akkua vähintään 6 kk:n välein tai jos sen jännite laskee alle 12.7 V. Lataa akku aina ennen varastointia tai
käyttöönottoa.
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Akun irrotus/lataus/kiinnitys
Akkua voidaan ladata yleisesti kaupan olevilla 12 V:n akkulatureilla.
1. Irrota akun suoja (sivu 35) ja vapauta kiinnityspanta koukusta.
2. Irrota negatiivinen (-) kaapeli ensin akun (-) navasta; sen jälkeen positiivinen (+) kaapeli akun (+) navasta.
3. Vapauta akun kiinnityspanta ja irrota akku.
4. Kytke akkulaturi akkuun laturin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
5. Lataussuositus: 1.2 A:n teholla (HSS970A) 5 – 10 tuntia
1.8 A:n teholla (HSS1380A) 5 – 10 tuntia
6. Kiinnitä akku käännetyssä järjestyksessä kuin irrotuksessa.

Tämä symboli tarkoittaa, ettei tuotetta saa hävittää talousjätteiden sekaan.
HUOM: Akun vääränlainen hävittäminen voi vahingoittaa luontoa ja ihmisten terveyttä.
Noudata aina lakeja ja ohjeita akun hävittämisen suhteen.
Voitele seuraavat kohteet
suoja öljyllä estääksesi
korroosiota.
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12. VIANETSINTÄ
Moottori ei käynnisty:
1. Onko tankissa polttoainetta?
2. Onko polttoainehana ON asennossa?
3. Onko kaasuttimessa polttoainetta?
Tarkistaaksesi tämän, avaa kaasuttimen tyhjennysruuvi kun polttoainehana on ON asennossa.
Polttoainetta pitäisi valua ulos.
VAARA!
Polttoaine on erittäin herkästi syttyvää, ja polttoainehöyry voi räjähtää. Jos polttoainetta on läikkynyt,
kuivaa alue ennen moottorin käynnistystä. Läikkynyt polttoaine tai polttoainehöyry voi syttyä.
4. Onko moottorin virtakytkin ON asennossa.
5. Tarkasta onko sytytystulppa likainen tai märkä ja tarkasta tulpan kärkiväli.
a. Puhdista sytytystulppa.
b. Kiinnitä sytytystulppa jos se on kunnossa, vaihda tarvittaessa.
6. Jos moottori ei edelleenkään käynnisty, toimita lumilinko valtuutettuun Honda huoltoon.
Jos kierukka tai puhallin ei toimi: tarkasta katkopultit ja vaihda ne jos ne ovat poikki.
Varakatkopultteja saat hankittua valtuutetulta Honda edustajaltasi. Älä laita katkopultin tilalle tavallisia
konepultteja.
Jos moottori sammuu käytössä:
1. Onko tankissa polttoainetta?
(ETD, EWD)
2. Vilkkuuko lingon lukituksen ilmaisin?
Moottori sammuu ja lingon lukituksen ilmaisin alkaa vilkkua jos jokin vieras esine estää lumilingon
pyörimisen tai jos ilmenee jokin vastaavanlainen ongelma. Korjaa syyn aiheuttaja.
Akun kapasiteetti voi laskea kun ongelmaa ei saada ratkaistua ja moottori on sammutettuna. Lataa tai
vaihda akku tarvittaessa.
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13. TEKNISET TIEDOT
Malli
Tunnistuskoodi

HSS970A
SAEA

HSS1380A
SAGA

GX270T2
270 cm3
77.0 x 58.0 mm
Käsikäynnistys, Käsi- tai sähkökäynnistys
CDI magneetto
1,10 L
5,3 L
BPR5ES (NGK), W16EPR-U (DENSO)
12V 12Ah (20HR)

GX390T2
389 cm3
88.0 x 64.0 mm
Käsikäynnistys, Käsi- tai sähkökäynnistys
CDI magneetto
1,10 L
6,1 L
BPR5ES (NGK), W16EPR-U (DENSO)
12V 18Ah (20HR)

Moottori
Malli
Kuutiotilavuus
Halkaisija X isku
Käynnistys
Sytytysjärjestelmä
Öljytilavuus
Polttoainetankin tilavuus
Sytytystulppa
Akku

Runko
Kohde
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus

Tyyppi

Ohjausaisan korkeus
Kuivapaino
Lumen puhdistusleveys
Lumen puhdistuskorkeus
Lumen linkoamisetäisyys
(riippuu lumen laadusta)
Puhdistuskapasiteetti

Pyörämalli
Telamalli
EW
EWD
ET
ETD
1,485 mm
775 mm
735 mm
1,105
1,230
1,105
1,230
mm
mm
mm
mm
930 mm
940 mm
105 kg
110 kg
120 kg
125 kg
710 mm
550 mm
Max. 16 m

Telamalli
ET

ETD
1,485 mm
835 mm

1,105 mm

1,230 mm
940 mm

125 kg

135 kg
810 mm
550 mm
Max. 17 m

52 tonnia / tunti

75 tonnia / tunti

Melu ja värähtely
Malli
Tyyppi
Äänenpaineen taso käyttäjän korvien tasolla
(EN ISO 11200: 1995)
Epävarmuus
Mitattu äänenvoimakkuuden taso
(2000/14/EC, 2005/88/EC))
Epävarmuus
Todellinen äänenvoimakkuuden taso
(2000/14/EC, 2005/88/EC))
Värinätaso käsikahvassa
(EN12096: 1997 Annex D, EN1033: 1995)
Epävarmuus

HSS970A
ETD
EW
86.2 dB (A)

ET

HSS1380A
EWD

2 dB (A)
100
101
99
dB (A) dB (A) dB (A)
1 dB (A)
102 dB (A)
102 dB (A)
4.4
m/s2
2.2
m/s2

HUOM: Tekniset tietojen muutoksista ei ilmoiteta erikseen.
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4.5
m/s2
2.3
m/s2

ETD
86.7 dB (A)

99
dB (A)

6.3
m/s2
2.5
m/s2

ET

5.6
m/s2
2.3
m/s2

2 dB (A)
101 dB (A)
100 dB (A)
1 dB (A)
102 dB (A)
5.6 m/s2

5.0 m/s2

2.3 m/s2

2.0 m/s2

MERKITTÄVIMMÄT Honda MAAHANTUOJAT
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”EU-YHDENMUKAISUUSILMOITUS” SISÄLLÖN KUVAUS
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