
 
 
 

 
 

S5002 
Odśnieżarka elektryczna 



 
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 
 
Podczas użytkowania urządzenia elektrycznego, zawsze przestrzegane powinny być podstawowe reguły 
bezpieczeństwa, włącznie z następującymi: 
 
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED 
UŻYCIEM URZĄDZENIA 
UWAGA – W celu zredukowania ryzyka powstania pożaru, porażenia elektrycznego, lub powstania urazu, 
przestrzegaj niniejszej instrukcji bezpieczeństwa. 
Ważne jest, abyś Ty lub jakikolwiek inny operator urządzenia przeczytał i zrozumiał treść tej instrukcji, przed 

użyciem urządzenia. Zwróć szczególną uwagę na symbol bezpieczeństwa , który oznacza OSTRZEŻENIE, 
UWAGĘ lub NIEBEZPIECZEŃSTWO. 
- instrukcja bezpieczeństwa osobistego. Należy przeczytać i zrozumieć instrukcję, ponieważ mają one wpływ na 
bezpieczeństwo. Niewypełnianie tych instrukcji może skutkować powstaniem urazu osobistego, ryzykiem 
powstania pożaru lub porażenia prądem. 
Wymiana części – Podczas serwisowania urządzenia używaj wyłącznie identycznych części zamiennych. 
Wymieniaj lub naprawiaj uszkodzone przewody. Nie stosuj urządzenia na żwirowych podłożach, jeżeli 
odśnieżarka nie została wyregulowana dla takiej powierzchni, zgodnie z instrukcją obsługi. 
Utrzymuj dzieci i osoby postronne z dala od urządzenia – Wszyscy powinni znajdować się z w odpowiedniej 
odległości od miejsca pracy. 
Ubieraj się właściwie – Nie noś luźnego ubrania lub biżuterii. Mogą zostać one zahaczone przez poruszające się 
części. Ubieraj gumowe buty podczas pracy z odśnieżarką. 
Obsługa odśnieżarki podczas jej noszenia jest niebezpieczna, chyba, że jest wykonywana zgodnie ze specjalnym 
wytycznymi dla takiego użytkowania, podanymi w instrukcji obsługi.  
Uwaga – Z celu zapobiegnięcia porażenia elektrycznego, stosuj wyłącznie przedłużacz odpowiedni do 
użytkowania na zewnątrz. (Nie dotyczy odśnieżarek akumulatorowych.) 
Przedłużacze – W celu uniknięcia odłączenia urządzenia od przedłużacza podczas obsługi, podłączaj przedłużacz 
do produktu jak wskazano na stronie 6 i stronie 7. Unikaj przypadkowego uruchamiania – Nie przenoś 
odśnieżarki, trzymając palec na przycisku. Upewnij się, że przycisk jest w pozycji wyłączonej podczas 
podłączania urządzenia do gniazda elektrycznego. Jeżeli kabel ulegnie uszkodzeniu w jakikolwiek sposób, kiedy 
urządzenie jest podłączone, wyciągnij przedłużacz z gniazdka ściennego. 
Nie naprężaj nadmiernie przewodu – Nigdy nie noś odśnieżarki za kabel, ani nie szarp kabla w celu 
wyciągnięcia wtyczki z gniazda. Utrzymuj kabel z daleka od źródeł ciepła, oleju i ostrych krawędzi. (Nie dotyczy 
odśnieżarek na prąd.) Utrzymuj ręce z dala od poruszających się części. Zapewnij, aby osłony ochronne 
znajdowały się na swoim miejscu i aby były one w dobrym stanie technicznym. 
Nie przeciążaj odśnieżarki – Działa ona lepiej i bezpieczniej z prędkością, dla jakiej została zaprojektowana. 
Nie przeceniaj swoich możliwości – Stosuj właściwe obuwie i cały czas utrzymuj odpowiednią równowagę. 
Jeżeli odśnieżarka uderzy w jakikolwiek obiekt, wykonaj następujące kroki: 

 Zatrzymaj odśnieżarkę. 

 Oceń uszkodzenie. 

 Napraw wszelkie uszkodzenia przed ponownym uruchomieniem i obsługą odśnieżarki. 
Odłącz odśnieżarkę – Odłącz odśnieżarkę od zasilania, kiedy nie jest ona używana, przed wykonaniem obsługi 
serwisowej, podczas wymiany akcesoriów, itp. 
Przechowuj nieużywane odśnieżarki w warunkach wewnętrznych – Kiedy odśnieżarki nie są używane, powinny 
być one przechowywane w suchym, zamkniętym miejscu, z dala od dostępu dzieci. 
Przeprowadzaj konserwację odśnieżarki z należytą starannością – Przestrzegaj instrukcji smarowania i wymiany 
akcesoriów. 
Należy przeczytać i zrozumieć zawartość niniejszej instrukcji, przed uruchomieniem silnika. 

Symbol bezpieczeństwa. Jest on stosowany w celu ostrzeżenia Ciebie o potencjalnych zagrożeniach 
mogących spowodować urazy ciała. Przestrzegaj wszystkich komunikatów bezpieczeństwa, które oznaczone 
są tym symbolem w celu uniknięcia powstania możliwego urazu lub śmierci. Nieprawidłowa obsługa lub 
konserwacja odśnieżarki może spowodować uraz lub śmierć. 
W celu ograniczenia tych potencjalnych zagrożeń, przestrzegaj następujących instrukcji bezpieczeństwa. 
Niniejsza odśnieżarka może amputować dłonie lub stopy, jak również odrzucać obiekty. 
Nieprzestrzeganie następujących instrukcji bezpieczeństwa może spowodować poważny uraz. 
Szkolenie 



 Należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać wszystkich wytycznych dotyczących urządzenia i tych, 
znajdujących się w instrukcji obsługi przed obsługą urządzenia. Należy być odpowiednio 
zaznajomionym z przełącznikami i właściwym użytkowaniem wyposażenia. Należy wiedzieć, jak 
zatrzymać urządzenie i jak szybko zwolnić przełączniki. 

 Nigdy nie pozwalaj dzieciom na obsługę sprzętu. Nigdy nie pozwalaj dorosłym na obsługę sprzętu bez 
odpowiednich instrukcji. 

 Zapewnij, aby miejsce obsługi było wolne od jakichkolwiek osób postronnych, w szczególności od 
małych dzieci. 

 Zachowaj ostrożność, aby uniknąć poślizgnięcia lub upadku. 
Przygotowanie 

 Gruntownie sprawdź miejsce, gdzie urządzenie ma być użyte i usuń wszelkie  wycieraczki, sanie, deski, 
kable i inne obiekty. 

 Nie należy używać sprzętu bez stosowania odpowiedniego ubrania zimowego. Unikaj stosowania 
luźnego ubioru, ponieważ może on zostać zahaczony przez poruszające się części. Ubieraj obuwie, 
które będzie zapobiegało ślizganiu się stóp na śliskich powierzchniach. 

 Nie próbuj usuwać śniegu z powierzchni żwirowych lub z kruszywa. Niniejszy produkt jest 
przeznaczony wyłącznie do użycia na betonowych powierzchniach. 

 Nigdy nie dokonuj żadnych regulacji, kiedy silnik działa (poza przypadkami, kiedy jest to zalecane przez 
producenta). 

 Zawsze stosuj okulary ochronne lub osłony oczu podczas obsługi lub podczas dokonywanie regulacji i 
naprawy w celu ochrony oczy przed obiektami, które mogą zostać odrzucone przez urządzenie. 

Obsługa 

 Nie wkładaj dłoni lub stóp w pod obracające się części lub ich najbliższe otoczenie. Utrzymuj miejsce 
wyrzutu śniegu czyste przez cały czas. 

 Zachowuj wyjątkową ostrożność podczas obsługi lub podczas przechodzenia przez żwirowe wjazdy, 
chodniki lub drogi. Bądź ostrożny na niewidoczne niebezpieczeństwa lub pułapki. 

 Po uderzeniu w inny przedmiot, zatrzymaj silnik, usuń klucz zapłonu, dokładnie skontroluj odśnieżarkę 
pod kątek jakichkolwiek uszkodzeń i dokonaj naprawy uszkodzenia przed ponownym uruchomieniem i 
obsługą odśnieżarki. 

 Jeżeli urządzenie zacznie nienaturalnie wibrować, zatrzymaj silnik i natychmiast sprawdź przyczynę. 
Wibracja jest przeważnie sygnałem przed wystąpieniem problemu z urządzeniem. 

 Zatrzymaj silnik, kiedykolwiek opuszczasz miejsce obsługi, przed dokonaniem oczyszczenia obudowy, 
łopat silnika lub miejsca wyrzutu śniegu oraz przed dokonaniem jakichkolwiek napraw, regulacji lub 
kontroli. 

 Przed czyszczeniem, naprawą lub kontrolą odśnieżarki, zatrzymaj silnik i upewnij się, że ostrze silnika i 
wszelkie poruszające się części zostały zatrzymane. 

 Zachowaj szczególną ostrożność, podczas obsługi na zboczach wzniesień. 

 Nigdy nie obsługuj odśnieżarki bez odpowiednich osłon i innych środków zabezpieczających, 
znajdujących się na swoim miejscu i będących w odpowiednim stanie technicznym. 

 Nigdy nie kieruj miejsca odrzutu na ludzi lub w miejsca, gdzie istnieje ryzyko zniszczenia jakiejkolwiek 
własności. Utrzymuj dzieci i inne osoby z daleka. 

 Nie przeciążaj wydajności urządzenia, próbując oczyszczać śnieg zbyt szybko. 

 Spoglądaj za siebie i uważaj podczas cofania się z odśnieżarką. 

 Odłącz zasilanie łopat wirnika podczas transportowania odśnieżarki lub gdy nie jest ona używana. 

 Nigdy nie obsługuj odśnieżarki bez odpowiedniej widoczności lub oświetlenia. Uważaj na swoje stopy i 
trzymaj urządzenie za uchwyty. Chodź, nigdy nie biegaj. 

 
Oczyszczanie zapchanej wyrzutni śniegu 
Dotykanie obracających się łopat wirnika wewnątrz wyrzutni śniegu jest najczęstszą przyczyną powstania urazu, 
związanego z odśnieżarkami. Nigdy nie używaj dłoni do oczyszczania miejsca wyrzutu śniegu. W celu 
oczyszczania miejsca wyrzutu śniegu: 

 Wyłącz silnik! 

 Zaczekaj 10 sekund, aby upewnić się, że łopaty wirnika przestały się obracać. 

 Zawsze stosuj narzędzia oczyszczające, nigdy nie używaj do tego swoich dłoni. 
Konserwacja i przechowywanie 



 Sprawdzaj wszystkie mocowania w częstych odstępach czasu, pod kątem właściwego dokręcenia, aby 
upewnić się, że sprzęt jest w bezpiecznym stanie technicznym. 

 Odwołuj się zawsze do instrukcji obsługi, aby uzyskać ważne szczegóły, jeżeli odśnieżarka ma być 
przechowywana przed dłuższy okres czasu. 

 Etykiety bezpieczeństwa lub etykiety informacyjne utrzymuj w dobrym stanie lub wymień je, jeżeli jest 
taka potrzeba. 

 Uruchom urządzenie na kilka minut po zakończeniu odśnieżania w celu zapobiegnięcia zamarznięciu 
łopat wirnika. 

CHROŃ NINIEJSZE INSTRUKCJE 
Samoprzylepne etykiety bezpieczeństwa i etykiety instruktażowe 
Ważne: Etykiety bezpieczeństwa i instrukcje są umieszczone w pobliżu miejsc potencjalnego 
niebezpieczeństwa. Wymień zniszczone lub utracone etykiety. 

 
Niebezpieczeństwo 

Unikaj niebezpieczeństw powodujących uraz przez wirnik 

 Utrzymuj dłonie i ubranie z dala od wyrzutni śniegu 

 Nigdy nie stąpaj przed urządzeniem i nie używaj dłoni w celu 
oczyszczenia wyrzutni śniegu 

 Zatrzymaj silnik i odłącz przewód zasilający przed oczyszczeniem 
wyrzutni ze śniegu lub śmieci 

 W celu uniknięcia porażenia prądem, natychmiast odłącz uszkodzoną 
wtyczkę 

 Aby uniknąć porażenia prądem nie zanurzaj urządzenia 

 Używaj plastikowego wirnika wyłącznie w celu usuwania śniegu 

 Aby uniknąć obrażeń przez odrzucane przedmioty, nie kieruj wyrzutu 
śniegu na innych, upewnij się, że przed urządzeniem do odśnieżania 
nie znajdują się inne osoby 

 Przeczytaj instrukcję obsługi w celu uzyskania informacji dotyczących 
bezpieczeństwa. 

 Podczas serwisowania urządzenia stosuj wyłącznie identyczne części 
zamienne 

 
Niebezpieczeństwo 

Trzymaj dłonie i stopy z daleka 

 

1. Niebezpieczeństwo porażenia prądem 
elektrycznym 

2. Niebezpieczeństwo przecięcia/amputacji stopy; 
wał śrubowy 

3. Niebezpieczeństwo przecięcia/amputacji dłoni; 
wirnik 

4. Przeczytaj instrukcję obsługi. 
5. Utrzymuj osoby postronne w bezpiecznej 

odległości od urządzenia. 
6. Usuń klucz z zapłonu i przeczytaj instrukcję przed 

wykonaniem prac serwisowych lub 
przeprowadzeniem konserwacji. 

 



 
Montaż 
Podłączanie części mechanicznej 

 
Spójrz na urządzenie z przodu 
Włóż częśćT3 do T4 
T4. Korpus odśnieżający 

 
T5. Wtyczka części mechanicznej 
T6. Część mechaniczna 

Ustaw część mechaniczną (T5) 
poniżej obudowy odśnieżarki (T4), 
jak pokazano na Rysunku 

5-1.  
Przymocuj z tyłu. 
Włóż dwa wkręty w otwory (T4) 
obudowy odśnieżarki 

2. Przykręć śrubę 

 
Włóż T1 w T2 i T2 w T3 

 
Włóż S1 i S2 przez otwór rurki  

 
Użyj klucza, aby dokręcić 

 
Montaż 
T1. Górnej rurki 
T2. Środkowej rurki 
T3. Dolnej rurki  

 
Ustawienie uchwytu pomocniczego 
1. Przesuń i obróć uchwyt mocujący w pozycję, która jest dla Ciebie dogodna. 



 
Obsługa 
Ważne: Niniejsza odśnieżarka jest przeznaczona do prac zewnętrznych w celach prywatnych, nie należy używać 
wewnątrz lub w celach komercyjnych, albo przemysłowych. 

A  
Używaj wyłącznie przedłużacza przeznaczonego do użytku 
zewnętrznego. Kontakt z wodą podczas obsługi może spowodować 
porażenie elektryczne, skutkując wywołaniem obrażenia lub 
śmiercią. 
Nie dotykaj wtyczki, ani urządzenia mokrymi rękoma, lub stojąc w 
wodzie. 
Używaj wyłącznie przedłużacza rekomendowanego do użytku na 
zewnątrz w zimnych warunkach atmosferycznych. 

Długość przedłużacza Minimalne wymiary przewodu 

30m 1,5mm2 

45m 2,0mm2 

 
Informacja: Nie używaj przedłużacza, dłuższego, niż 45m. 
Ważne: Często sprawdzaj przedłużacz podczas użycia pod kątem uszkodzeń i pęknięć izolacji. Nie używaj 
uszkodzonego przewodu. Nie przeprowadzaj kabla przez stojącą wodę lub mokrą trawę. 
1. Zrób pętlę na przedłużaczu. 

 
 
2. Przełóż pętlę przez otwór w tylnym, górnym uchwycie, zabezpieczając pętlę o haczyk. 

 
 
Informacja: Zabezpiecza to Ciebie przed przypadkowym odłączeniem przedłużacza od urządzenia podczas 
obsługi. 



3. Podłącz przedłużacz do przewodu elektrycznego urządzenia. 
4. Podłącz przedłużacz do gniazdka ściennego. 
5. Zadbaj, aby obszar pracy był wolny od kamieni, zabawek i innych przedmiotów, które mogłyby zostać 
podniesione i odrzucone przez łopaty wirnika. Takie przedmioty mogły zostać przykryte przez śnieg i pozostać 
niezauważone. 

 
 
Uruchamianie i zatrzymywanie 
W celu uruchomienia odśnieżarki, wciśnij przycisk z boku uchwytu i naciśnij włącznik. W celu zatrzymania 
urządzenia puść włącznik. 

 
 
Konserwacja  

A  
Jeżeli przedłużacz jest podłączony do urządzenia, ktoś może 
przypadkowo uruchomić urządzenie, podczas wykonywania przez 
Ciebie prac konserwacyjnych, powodując poważne obrażenia 
osobiste. 
Odłącz przedłużacz, zanim dokonasz jakichkolwiek prac 
konserwacyjnych. 

 
Wymiana urządzenia odśnieżającego 
Ważne: Odłącz zasilanie od odśnieżarki, przed wykonaniem niniejszej procedury. 

 
1. Odkręć 3 śruby pokrywy obudowy napędu i otwórz pokrywę. 
 

 



2. Odkręć 3 śruby krzyżaka (A) 
 

 
 
3. Odkręć nakrętkę z drugiej strony (B) 

 
4. Usuń krzyżak (A) i uzyskaj dostęp do miejsca wyrzutu śniegu (C) w celu oczyszczania lub wymiany. 
 
Smarowanie odśnieżarki 
Odśnieżarka nie wymaga smarowania, wszelkie łożyska są nasmarowane w fabryce w celu przedłużenia 
żywotności produktu. 
Podwójnie izolowane urządzenia 
W podwójnie izolowanym urządzeniu zamiast uziemienia znajdują się dwa systemy izolacji. Żadne elementy 
uziemienia nie są obecne w podwójnie uziemionym urządzeniu, ani też żadne środki uziemienia nie powinny 
być stosowane dla urządzenia. Serwisowanie podwójnie uziemionego urządzenia wymaga szczególnej 
ostrożności i wiedzy na temat systemu, i powinno zostać dokonane przez serwis Twojego Autoryzowanego 
Sprzedawcy. Części zamienne dla podwójnie izolowanego urządzenia muszą być identyczne w stosunku do 
części, które zastępują. Podwójnie izolowane urządzenie jest oznaczone słowami „Podwójna Izolacja” lub 
„Podwójnie izolowane.” Symbol (kwadrat w kwadracie) Q , może być również umieszczony na urządzeniu. 
Przechowywanie 
Przechowuj produkt i przedłużacz wewnątrz, w chłodnym i suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci i zwierząt. 
Informacja: Urządzenia do przechowywania przedłużaczy są dostępne w sprzedaży. 
Przygotowanie szufli elektrycznej w celu jej przechowywania 
1. Zbadaj szuflę elektryczną pod kątem zużycia, luźnych lub zniszczonych części. Jeżeli naprawa lub wymiana 

części jest konieczna, skontaktuj się z Autoryzowanym Dostawcą Serwisowym w celu uzyskania pomocy. 
2. Sprawdź przedłużacz pod kątem oznak nadmiernego zużycia lub uszkodzenia. Jeżeli jest on zużyty lub 

zniszczony, wymień go. 
3. Odłącz przedłużacz od odśnieżarki przed jej przechowywaniem. 
4. Przechowuj szuflę elektryczną w czystym, suchym, zamkniętym miejscu, poza zasięgiem dzieci i przykryj ją 

w celu zapewnienia zabezpieczenia. 
5. Przechowuj produkt i przedłużacz wewnątrz, w chłodnym i suchym miejscu, poza dostępem dzieci i 

zwierząt. 
6. Informacja: Urządzenia do przechowywania przedłużaczy są dostępne w sprzedaży. 
Specyfikacja produktu 
Napięcie znamionowe:   230V~50Hz 
Moc znamionowa:   1200W 
Stopień odporności na wodę:  IP24 
Prędkość bez obciążenia:   3500/min 
Wysokość nabierania:   130mm 
Szerokość oczyszczania:  350mm 


