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Side 3 

INDLEDNING 

 
Tak fordi du har købt en Honda sneslynge. 
 
Vi ønsker at hjælpe dig til at få det bedste resultat med din nye sneslynge og at anven-
delsen bliver så sikker, som mulig. Betjeningsvejledningen indeholder information om 
hvordan dette opnås, læs den venligst grundigt. 
 
Denne betjeningsvejledning bør betragtes, som en del af sneslyngen og bør følge denne 
ved salg. 
 
Hvis du har problemer eller du har spørgsmål vedrørende din sneslynge, bedes du 
kontakte din autoriserede Honda forhandler. 
 
Honda Motor Co. Ltd. forbeholder sig ret til ændringer uden varsel og forpligtelser. 
 
Ingen gengivelse, selv delvis, må foretages af denne betjeningsvejledning uden skriftlig 
tilladelse. 
 
SIKKERHEDSMEDDELELSER: 
Læg specielt mærke til oplysninger, der følger disse overskrifter; 
 
ADVARSEL: 
● Du kan blive slået ihjel eller alvorligt skadet, hvis du ikke følger instruktionen. 
 
BEMÆRK: 
● Du kan blive alvorligt skadet, hvis du ikke følger instruktionen. 
 
Hver oplysning fortæller hvad risikoen er, hvad der kan ske og hvad du kan gøre for at 
undgå og reducere risikoen. 
 
MEDDELELSER SOM FOREBYGGER SKADER: 
Du vil også se andre vigtige meddelelser, som vises med følgende ord: 
 
OBS: 
● Din sneslynge og andres ejendele kan blive alvorligt beskadiget, hvis du ikke følger 

instruktionen. 
 
Formålet med disse oplysninger er at hjælpe dig til undgå beskadigelser på din sneslynge, 
andre ejendele og miljøet. 
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1. SIKKERHED MED SNESLYNGEN 

 
VIGTIGE INFORMATIONER OMSIKKERHEDEN 
 
Honda's sneslynge er designet til rydning af sne på kørebaner og fortove. Andre 
anvendelser kan resultere i personskader eller beskadigelser på sneslyngen og 
andre genstande. 
 
De fleste uheld med sneslynger kan undgås, hvis du følger instruktionerne i denne 
betjeningsvejledning og på sneslyngen. De almindeligste risici, ifølge statistikkerne, 
er omtalt nedenfor, sammen med den bedste måde til beskyttelse af dig selv og 
andre. 
 
UNDGÅ DEN ROTERENDE SNEGL 
 
Sneslyngens roterende snegl kan forårsage alvorlige personskader og endda ampu-
tere fingre, hænder, tæer og fødder. Hold afstand til sneglen, når motoren er i gang. 
Hvis du har behov for at arbejde på sneslyngen af en eller anden grund, stop altid 
motoren. Hvis udkasterrøret tilstoppes, stop motoren og tag tændrørshætten af. 
Anvend plastikstokken til at fjerne blokeringen med. Kom aldrig hænderne ned i 
udkasterrøret, mens motoren kører; det vil kunne resultere i alvorlige personskader. 
 
RYD ARBEJDSOMRÅDET 
 
Sneslyngen kan kaste sten og andre genstande ud med tilstrækkelig kraft til at for-
årsage alvorlige skader. Inden anvendelsen af sneslyngen, bør arbejdsområdet 
omhyggeligt kontrolleres og alle sten, grene, ledninger og andre løse genstande 
fjernes. Anvend aldrig sneslyngen til at fjerne sne på grusveje og grusstier, da 
småsten vil blive samlet op og kastet ud. De vil kunne skade eventuelle tilskuere. 
 
HOLD AFSKÆRMNINGER PÅ PLADS 
 
Skjold og afskærmninger er designet til at beskytte dig fra at blive ramt af 
udkastede genstande samt til beskyttelse mod varme og roterende dele. For din og 
andres sikkerhed, hold skjolde og afskærmninger på plads, når motoren er i gang. 
 
Justér udkasterrøret så den udkastede sne ikke rammer brugeren, tilskuere, vinduer 
og andet. Hold afstand til udkasterrøret, når motoren kører. 
 
Børn og kæledyr skal holdes væk fra arbejdsområdet for at undgå skader fra 
flyvende genstande og fra at komme i kontakt med sneslyngen. 
 
PÅFYLD BENZIN MED OMTANKE 
 
Benzin er meget brandfarlig og benzindampe kan eksplodere. Lad motoren køle 
ned, hvis sneslyngen har været i drift. Påfyld kun benzin udendørs på et sted med 
god ventilation og med motoren stoppet. Fyld aldrig benzin over maksimummærket. 
Undgå rygning, gnister og åben ild i nærheden af benzinen. Opbevar altid kun 
benzin i godkendte beholdere. 
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STOP MOTOREN, NÅR SNESLYNGEN IKKE ANVENDES 
 
Hvis du skal forlade sneslyngen af en eller anden grund, selv ved kontrol af 
området foran sneslyngen, skal motoren altid stoppes. 
 
ANVENDELSE PÅ SKRÅNINGER 
 
For at undgå at vælte, vær forsigtig ved ændring af kørselsretning med sneslyngen 
ved arbejde på en skråning. Anvend aldrig sneslyngen til rydning af sne på hustage. 
Sneslyngen kan vælte på stejle skråninger, hvis den efterlades uden opsyn og 
forårsage personskader på brugeren og tilskuere. 
 
ANVENDELSESVILKÅR 
 
Anvend aldrig sneslyngen, når sigtbarheden er dårlig. Under forhold med ringe 
sigtbarhed, er der større risiko for at ramme en genstand og forårsage person-
skade. Justér udkasterrøret, så den udkastede sne ikke rammer personer eller 
køretøjer, der passerer. Hold afstand til udkasterrøret, når motoren kører. 
 
ARBEJDE NÆR VEJE 
 
Vær altid opmærksom på den kørende trafik, når sneslyngen anvendes nær gader 
og veje. Anvend aldrig sneslyngen på offentlige veje. 
 
BRUGERENS ANSVAR 
 
Lær hvordan sneslyngen stoppes hurtigt i nødsituationer. Forstå bruger af alle 
sneslyngens betjeningsgreb. 
 
Lad aldrig nogen anvende sneslyngen uden korrekt instruktion. Lad ikke børn 
anvende sneslyngen. Hvis personer eller kæledyr pludseligt kommer ind foran 
sneslyngen, mens den er i drift, slip omgående koblingshåndtaget til sneglen for at 
stoppe sneslyngen og undgå skader fra den roterende snegl. 
 
Mens du bruger sneslyngen, hold fast i styret og gå, løb aldrig. Bær passende 
vinterstøvler med skridsikre såler. 
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PLACERING AF SIKKERHEDSMÆRKATER 
 
Disse mærkater advarer dig imod en potentiel risiko, der kan forvolde alvorlige person-
skader. Læs sikkerhedsmærkaterne og forstå meningen med hver enkel mærkat. Hvis en 
mærkat falder af eller bliver ulæselig, bør du kontakte din autoriserede Honda forhandler 
for udskiftning. 
 

 
A 

 Læs og forstå betjeningsvejledningen og 
anvendelsen af alle betjeningsgreb inden brug 
af sneslyngen. 

 
B 

 Ret aldrig udkasterrøret direkte mod tilskuere 
eller vinduer. Hold tilskuere og kæledyr på en 
sikker afstand, når sneslyngen anvendes. 

 
C 

 Hold hænderne ude af udkasterrøret, når 
motoren er i gang. Stop motoren og vent indtil 
alle roterende dele er stoppet inden du udfører 
nogen form for vedligeholdelse på sneslyngen. 
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CE MÆRKAT 
 

1. Overensstemmelsesmærkat iflg. EEC/89/392 direktiv 
2. Nominel ydelse i kilowatt 
3. Anbefalede motoromdrejninger 
4. Vægt i kilo 
5. Produktionsår 
6. Stelnummer 
7. Produktkode 
8. Producentens navn og adresse 
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2. DE VIGTIGSTE DELE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Styr 
2. Koblingshåndtag til snegl 
3. Choker 
4. Starthåndtag 
5. Olieprop/pind 
6. Olieaftapningsprop 
7. Motornummer (se i udskæringen for lydpotten) 
8. Håndtag på udkasterrør 
9. Dæksel over tændrør 
10. Tankdæksel 
11. Benzinhane 
12. Tændingskontakt 
13. Stelnummer 
14. Plastikstok 
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Benzinhane 
 
Benzinhanen åben og lukker for benzin-
tilførelsen fra benzintanken til karbura-
toren. Forvis dig om, at benzinhanen er 
drejet enten helt over i ÅBEN [1] eller 
LUKKET [2] stilling. Når sneslyngen ikke er 
i brug, bør benzinhanen altid lukkes for at 
mindske risikoen for spild af benzin. 
 
 
 
 
 
Tændingskontakt 
 
Tændingskontakten kontrollere tændings-
systemet. KØRESTILLING [1] - kørestilling 
og til start. STOP [2] – stopper motoren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starthåndtag 
 
Træk i starthåndtaget for at starte motoren. 
Se side 14 for startproceduren. 
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Choker 
 
Chokeren kan åbnes og lukkes.  
LUKKET [1] anvendes, når motoren er 
kold.  
 
ÅBEN [2] giver den korrekte benzin-
blanding til drift af en motor, der er varmet 
op og til start af en varm motor. 
 
 
 
 
 
Håndtag på udkasterrør 
 
Brug dette håndtag til at styre vinklen på den udkastede sne (fra lavt og tæt [1] til højt og 
langt [2] og retning (fra venstre [A] til højre [B]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koblingshåndtag for snegl 
 
Når dette håndtag aktiveres [1], vil sneglen begynde at 
rotere og sneslyngen vil køre fremad. Sneslyngen vil 
stoppe, når koblingshåndtaget slippes [2]. 
 
Aktiver aldrig koblingshåndtaget på ryddet område, da 
sneslyngen så pludseligt vil begynde at køre frem. 
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ER DU KLAR TIL START? 
 
Din sikkerhed er dit ansvar. En kort tid brugt til forberedelse vil reducere risikoen for uheld 
væsentligt. 
 
Kendskab 
 
Læs og forstå denne betjeningsvejledning. Lær hvordan grebene virker og hvordan de 
betjenes. 
 
Bliv familiær med sneslyngen og dens brug inden du begynder at anvende den. Lær 
hvordan sneslyngen stoppes hurtigt i tilfælde af uheld. 
 
ER DIN SNESLYNGE KLAR TIL START? 
 
For din sikkerhed og for at forlænge levetiden på sneslyngen, er det vigtigt at anvende 
nogle få minutter inden brug til kontrol af sneslyngen. Vær sikker på at alle fejl, der findes 
på sneslyngen, udbedres inden brug eller kontakt din autoriserede Honda forhandler for 
reparation. 
 
ADVARSEL: 
● Forkert vedligeholdelse af sneslyngen eller undladelse af reparation af fejl 

inden anvendelse, kan blive årsag til funktionsfejl, der kan forårsage alvorlige 
personskader. 

 
● Udfør altid kontrol af sneslyngen inden start og ret ethvert problem, der måtte 

findes. 
 
Inden kontrol af sneslyngen, forvis dig om, at sneslyngen står på en plan, vandret flade og 
tændingskontakten er på stop. 
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Kontroller den almindelige stand på sneslyngen 
 
● Kontroller omkring og under sneslyngen for tegn på oliespild eller benzinutætheder. 
 
● Kontroller at sneslyngehuset og udkasterrøret for sammenpakket sne og is. Rengør 

sneslyngehuset og udkasterrøret inden start af sneslyngen. 
 
● Kontroller for tegn på skader. 
 
● Kontroller alle betjeningsgreb for korrekt virkemåde. 
 
● Kontroller skrabeskinnen for slitage. Udskift om nødvendigt (se side 28). 
 
● Kontroller at alle bolte og møtrikker er korrekt fastspændt. 
 
Kontroller motoren 
 
● Kontroller oliestanden (se side 23). 
 
● Kontroller benzinniveauet (se side 22). Start med en fuld benzintank vil eliminere og 

reducere driftsafbrydelserne på grund af benzinmangel. 
 
KONTROLLER ARBEJDSOMRÅDET 
 
For din og andres sikkerhed, skal arbejdsområdet altid kontrolleres inden arbejdet med 
sneslyngen. 
 
Genstande 
 
Alting som kan samles op af sneglen på sneslyngen og kastes ud er en potentiel risiko for 
dig og andre. Se efter genstande som sten, grene og ledninger og fjern dem fra arbejds-
området. 
 
Personer og kæledyr 
 
Personer og kæledyr nær arbejdsområdet kan bevæge sig ind på området eller i en 
position hvor de kan rammes af den udkastede sne. Ryd området for personer, især børn 
og kæledyr. Deres sikkerhed er dit ansvar. 
 
Arbejdsområdet 
 
Kontroller sneens kondition. Justér sneslyngens fart og udkastningshøjde i forhold til 
sneen. 
 
Kontroller at skrabeskinnen er korrekt justeret. Kontroller at skrabeskinnen har korrekt 
afstand til jorden (se side 28). 
 



Side 14 

4. ANVENDELSE AF SNESLYNGEN 

 
FORHOLDSREGLER VED SNERYDNING 
 
Inden drift med sneslyngen for første gang, læs venligst begge kapitler om ”SIKKERHED 
MED SNESLYNGEN” (se side 5) og ”FORBEREDELSER INDEN START” (se side 12). 
 
Selv hvis du har anvendt andre sneslynger før, brug den nødvendige tid til at blive fami-
liær med hvordan denne sneslynge virker og kør med den på et sikkert sted, indtil dine 
færdigheder er nået op på et sikkert niveau. 
 
Pil aldrig ved eller udfør ændringer på nogen betjeningsgreb eller sikkerhedsanordning på 
sneslyngen. 
 
For din egen sikkerhed, undgå start og drift med motoren på et aflukket sted, som f.eks. i 
en garage. Sneslyngens udstødning indeholder giftig kulilte, som hurtigt kan samles i et 
aflukket lokale og kan medføre utilpashed og død. 
 
ADVARSEL: 
● Kulilte er giftig. Indånding af kulilte kan forårsage tab af bevidsthed og endda 

slå dig ihjel. 
 
● Undgå aflukkede rum og aktiviteter, der kan udsætte dig for indånding af 

kulilte. 
 
 
START AF MOTOREN 
 
1. Drej benzinhanen over på åben [1]. 
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2. Hvis motoren er kold, trækkes ud i 

chokeren, til lukket stilling [1].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Drej tændingskontakten over i køre-

stilling [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Træk i starthåndtaget indtil du mærker 

modstand, træk derefter til. 
 
5. Før starthåndtaget tilbage til styret med 

hånden. 
 
OBS: 
● Lad aldrig starthåndtaget fare tilbage 

mod beslaget. Før det langsomt tilbage 
med hånden. 

 
● Anvend aldrig starthåndtaget mens 

motoren kører. Rekylstarteren vil 
ødelægges. 

 
 
 
 
6. Lad motoren varme op i nogle minutter. Hvis chokeren har været anvendt til start af 

motoren, skubbes den gradvist ind efterhånden, som motoren varmer op. 
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4. ANVENDELSE AF SNESLYNGEN 

 
STOP AF MOTOREN 
 
For at stoppe motoren i et nødstilfælde, drej tændingskontakten over på stop. Ved normal 
drift følg nedenstående fremgangsmåde. 
 
1. Slip koblingshåndtaget til sneglen [1]. 

Sneglen vil stoppe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Drej tændingskontakten over på  

stop [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Drej benzinhanen hen på lukket [1]. 
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SNERYDNING 
 
1. Pres ned på styret for at løfte fronten af sneslyngen lidt. Skub sneslyngen over på 

arbejdsområdet. 
 
 
 
2. Brug håndtaget på udkasterrøret  

(se side 11) til at justere retningen for 
udkastningen af sneen. 

 
3. Aktiver koblingshåndtaget til sneglen [1]. 

Sneglen vil begynde at rotere. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Vip [1] sneslyngen lidt fremad med styret, 

så sneglen får fat i sneen. Sneglen vil 
derefter trækker sneslyngen fremad og 
slynge sneen væk. 

 
5. For at stoppe, sænk styret lidt og slip 

koblingshåndtaget for sneglen. 
 
 
 
 
 
 



Side 18 

4. ANVENDELSE AF SNESLYNGEN 

 
TIPS TIL SNERYDNING 
 
For at opnå den bedste effektivitet, bør du rydde sneen inden den begynder at smelter, 
genfryser og bliver hård. Mindsk aldrig motorens omdrejninger, mens du rydder sne. 
 
Tips til rydning af hård sne og når den ligger højt: 
 
● Ryd sneen ved at køre frem og tilbage. Slip koblingshåndtaget for sneglen, tryk ned 

på styret for at løfte sneslyngehuset, når sneslyngen trækkes baglæns. 
 
● Ryd i smalle baner. Lav flere passager, hvor sneslyngen overlapper allerede ryddede 

områder. 
 
● Hvis sneen ligger højere end sneslyngehuset er, bør den ryddes lagvis, som vist 

nedenfor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FJERNELSE AF BLOKERINGER 
 
Hvis udkasterrøret eller sneglemekanismen bliver blokeret, ”KONTROLLER ARBEJDS-
OMRÅDET” (se side 13) for at mindske risikoen for at blokering forekommer. 
 
1. Inden fjernelse af en blokering, forvis dig om, at motoren er stoppet og vær sikker på 

at de roterende dele står helt stille. Tag tændrørshætten af (se side 25). 
 
2. Anvend kun plastikstokken til at fjerne blokeringen. 
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DET VIGTIGE VED VEDLIGEHOLDELSE 
 
Korrekt vedligeholdelse er vigtig for sikker, økonomisk og problemfri drift. Det vil også 
være med til at mindske luftforureningen fra motoren. 
 
For at hjælpe dig til den korrekte pleje af din sneslynge, indeholder i de følgende sider 
bl.a. et serviceskema, eksempler på almindelige inspektioner og simple vedligeholdelses-
punkter, som kan udføres med almindeligt håndværktøj. Andre vedligeholdelsespunkter, 
der er vanskeligere at udføre eller kræver specialværktøj, udføres bedst af din 
autoriserede Honda forhandler. 
 
Serviceskemaet henviser til normale driftsbetingelser. Hvis du anvender sneslyngen under 
hårdere arbejdsbetingelser, bør du kontakte din autoriserede Honda forhandler for at få 
oplyst, hvilke forholdsregler du skal tage med hensyn til vedligeholdelsen og driften. Husk 
på at din autoriserede Honda forhandler kender din sneslynge bedst og er fuldt udstyret til 
at vedligeholde og reparere den. 
 
ADVARSEL: 
● Forkert vedligeholdelse eller undladelse med at rette en opstået fejl inden drift, 

kan forårsage funktionsfejl, der kan være medvirkende til alvorlige person-
skader og muligvis dødsfald. 

 
● Følg altid anbefalingerne for kontrol og vedligeholdelse i denne betjenings-

vejledning. 
 
For at sikre den bedste kvalitet og pålidelighed, anvend kun nye originale Honda reserve-
dele til reparation og vedligeholdelse. 
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SIKKERHEDSREGLER UNDER VEDLIGEHOLDELSE 
 
Her er nogle af de vigtigste sikkerhedsregler, der bør iagttages under vedligeholdelsen. 
Honda kan ikke advare dig mod alle tænkelige og utænkelige situationer, som kan opstå 
under vedligeholdelsen. Kun du kan beslutte om, du kan eller ikke kan, udføre en given 
opgave. 
 
ADVARSEL: 
● Hvis du ikke følger instruktionerne til korrekt vedligeholdelse kan det medføre 

alvorlige personskader og muligvis dødsfald. 
 
● Følg altid anbefalingerne og vejledningerne i denne betjeningsvejledning. 
 
Sikkerhedsregler 
 
● Forvis dig om, at motoren er stoppet inden du begynder at udføre nogen form for 

vedligeholdelse og reparation. Dette vil eliminere risici: 
 
 - Kulilteforgiftning fra motorens udstødning. 
 Sørg for tilstrækkelig ventilation, når motoren skal køre. 
 
 - Forbrændinger fra varme motordele. 
  Lad motoren og lydpotten køle af inden berøring. 
 
 - Personskader fra roterende dele. 
 Lad aldrig motoren køre uden det er absolut nødvendigt. 
 
● Læs betjeningsvejledningen inden du begynder og forvis dig om, at du har det nød-

vendige værktøj og den nødvendige viden. 
 
● For at mindske risikoen for brand og eksplosion, skal du udvise ekstra forsigtighed 

ved arbejdet med benzin. Anvend kun ikke brandfarlige rensevæsker, aldrig benzin, 
til at rengøre dele i. Hold cigaretter, gnister og åben ild væk fra alle dele i benzin-
systemet. 
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SERVICESKEMA 
 

Komponent Arbejde 

 
 
 

Hver 
brug 

Efter 
de 

første 
25 

timer 

Hvert år  
For 
hver 
150 

timer 

 
 
 

Se 
side 

 
 

Inden 
brug 

 
Inden 
opbe-
varing 

● Motorolie Kontrol      23 

Skift    (1)   24 

● Tændrør Kontrol/justér    (1)   25 

Skift      

 Skrabeskinne Kontrol/justér    (1)   28 

 Roterende dele Smør      34 

● Benzintank og 
karburator 

Tøm      33 

 Frigang i koblings-
håndtag 

Kontrol/justér      26 

● Motoromdrejninger Kontrol/justér      (2)  

● Benzinfilter Kontrol      (2)  

● Benzinslange Skift Hvert 2. år (2)  

● Ventilspillerum Kontrol/justér      (2)  

 
● Punkter, der vedrører forurening. 
 
 Se Honda's værkstedshåndbog. 
 
(1) Udføres for hver 10 timer eller dagligt, når sneslyngen anvendes under forhold med 

stor belastning eller ved professionelt brug. 
 
(2) Disse punkter bør foretages af din autoriserede Honda forhandler, medmindre du har 

det rigtige værktøj og mekanisk kunnen. Se Honda's værkstedshåndbog. 
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PÅFYLDNING AF BENZIN 
 
Tankkapacitet: 1,3 ltr. 
 
Stop motoren, tag tankdækslet af og kontroller benzinniveauet. Påfyld benzin hvis 
niveauet er lavt. Pas på ikke at fylde mere på end til kanten [1] af påfyldningsstudsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADVARSEL: 
● Benzin er meget brandfarlig og eksplosiv. 
 
● Du kan blive forbrændt og alvorligt skadet under arbejdet med benzin. 
 
● Stop motoren og undgå varme, gnister og åben ild. 
 
● Arbejd kun med benzin udendørs. 
 
● Tør omgående spildt benzin op. 
 
Påfyld kun benzin på steder med god ventilation inden start af motoren. Hvis motoren lige 
har kørt, lad den køle ned inden påfyldning. Påfyld benzin forsigtigt og undgå at spilde. 
Påfyld ikke benzin op over kanten på påfyldningsstudsen. Efter påfyldning, spænd tank-
dækslet korrekt fast. 
 
Påfyld aldrig benzin indendørs hvor benzindampe kan komme i forbindelse med åben ild 
og gnister. Hold benzin væk fra kontrollamper, elektriske pærer, grill, elektrisk værktøj og 
lign. 
 
Spildt benzin udgør ikke kun en brandrisiko, men kan også forårsage miljømæssig skade. 
Tør omgående spildt benzin op. 
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ANBEFALET BENZIN 
 
Anvend blyfri benzin med oktantal 92 eller højere. 
Motoren er bygget til drift med blyfri benzin. 
Blyfri benzin producerer mindre aflejringer og forlænger levetiden på lydpotten. Anvend 
aldrig gammel, snavset eller olieblandet benzin. Undgå snavs, støv og vand i benzin-
tanken. Du vil af og til kunne høre en let "bankelyd" eller " et knald" (en metallisk banke-
lyd) under drift med stor belastning. Dette er normalt og bør ikke være grund til bekymring. 
Hvis mislydene derimod kommer ved regelmæssig hastighed og belastning, bør du skifte 
benzinmærke. Hvis mislydene fortsætter, bør du kontakte din autoriserede Honda 
forhandler. 
 
OBS: 
● Drift med vedvarende mislyde i motoren, kan forårsage kraftige skader på motoren. 

Kørsel med vedvarende mislyde i motoren er misbrug og skaderne er ikke dækket 
under Hondas garanti. 

 
MOTOROLIE 
 
Kontrol af motorolien 
 
Kontroller motorolien med sneslyngen stoppet, 
stående på en plan, vandret flade. 
 
1. Skru olieprop/pinden ud og tør den ren. 
 
2. Kom olieprop/pinden ned i påfyldningshullet 

uden at skrue den i og tag op igen. 
 
3. Hvis niveauet er lavt [1], fyldes op til kanten 

af påfyldningshullet [2] med den anbefalede 
motorolie (se side 24). 

 
4. Monter olieprop/pinden. 
 
OBS: 
● Kørsel med for lidt motorolie påfyldt kan forårsage alvorlige skader på motoren. 
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5. VEDLIGEHOLDELSE 

 
Olieskift 
 
Tap motorolien af, mens motoren stadig 
varm. Varm motorolie tappes hurtigere og 
mere fuldstændigt. 
 
1. Placer sneslyngen på en plan, vandret 

flade. 
 
2. Stil en passende beholder under aftap-

ningsproppen på sneslyngen til at 
opsamle den brugte motorolie, tag 
derefter olieprop/pinden [1] op og skru 
olieaftapningsproppen [2] ud. 

 
3. Aftap motorolien fuldstændigt, monter 

derefter aftapningsproppen og spænd 
den fast. 

 
 
OBS: 
● Forkert bortskaffelse af den brugte motorolie kan være skadeligt for miljøet. Hvis du 

vælger selv at skifte motorolien, forvis dig om at den brugte motorolie bortskaffes 
korrekt. Hæld den i en beholder, som kan lukkes og bring den til en genbrugsstation. 
Undlad at smide beholderen væk sammen med dit almindelige affald eller at hælde 
motorolien ud på jorden. 

 
4. Med motoren i vandret stilling, påfyldes den anbefalede motorolie op til den øverste 

kant af påfyldningshullet (se side nedenfor). 
 
Motorolie indhold: 0,60 ltr. 
 
OBS: 
● Kørsel med for lidt motorolie påfyldt kan forårsage alvorlige skader på motoren. 
 
5. Monter olieprop/pinden og spænd den fast. 
 
Anbefalet motorolie 
 
Motorolie er en væsentlig faktor for motorens ydeevne og levetid. Anvend en førsteklasses 
4 takt motorolie. 
 
SAE 5W-30 anbefales til generel brug. 
Andre viskositeters egnethed er vist i 
skemaet til højre og kan anvendes, når 
temperaturen i dit område er indenfor det 
viste felt. SAE er angivet sammen med 
API klassifikationen på etiketten på olie-
dunken. Honda anbefaler du anvender en 
motorolie, der opfylder kravene til API 
klassifikationen SE eller SG. 
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VEDLIGEHOLDELSE AF TÆNDRØR 
 
For at sikre korrekt motordrift, skal elektrodeafstanden på tændrøret være korrekt og 
tændrøret fri for koksaflejringer. 
 
1. Åben dækslet over tændrøret og tag tænd-

rørshætten af. Brug en tændrørsnøgle til at 
skrue tændrøret ud med. 

 
2. Undersøg tændrøret. Udskift det væk, hvis 

elektroderne er slidte eller hvis porcelænet 
er krakeleret eller revnet. Rengør tændrøret 
med en stålbørste, hvis det kan bruges 
igen. 

 
BEMÆRK: 
● Anvend kun de anbefalede tændrør. 

Tændrør, som har forkert glødetal, vil kunne 
beskadige motoren. 

 
 
Et nyt tændrør kan erhverves hos din autoriserede Honda forhandler. 
 
ANBEFALEDE TÆNDRØR: BPR5ES (NGK) 
 W16EPR-U (DENSO) 
 
3. Mål afstanden mellem elektroderne med en egnet 

tændrørssøger. Justér om nødvendigt afstanden 
ved forsigtigt at bøje sideelektroden. 

 
AFSTAND: 0,7 ~ 0,8 mm. 
 
4. Forvis dig om, at pakningen på tændrøret er i god 

stand og skru tændrøret i med hånden, for at undgå 
at skrue det skævt i gevindet. 

 
5. Derefter spændes det med tændrørsnøglen, for at 

tætne pakningen: 
 
 Et nyt tændrør spændes, ca. 1/2 omgang.  

Et tidligere anvendt tændrør spændes, ca. 1/8 ~ 1/4 omgang. 
 

 
BEMÆRK: 
● Tændrøret skal spændes korrekt. Et løst tændrør kan blive meget varmt og vil mulig-

vis beskadige motoren. 
 
6. Monter tændrørshætten på tændrøret og luk dækslet over tændrøret. 
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SNEGL 
 
Koblingshåndtag 
 
Kontrol 
 
1. Træk i koblingshåndtaget indtil du 

mærker modstand fra koblingskablet. 
Mål afstanden, som vist på tegningen. 

 
 FRIGANG I KOBLINGSHÅNDTAG: 
 190 ~ 205 mm. 
 
Justering: 
 
1. Træk hylsteret på koblingskablet [1] op, 

så fjederen kan ses. Skift position enten 
på fjederen eller koblingskablet i metal-
pladen, så frigangen i koblingshåndtaget 
er korrekt. 

 
 Flytning på fjederen giver en ændring på 

ca. 6 mm., mens flytning på koblings-
kablet giver ca. 10 mm. ændring. 

 
2. Skub hylsteret ned over fjederen igen. 
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Opspænding af kilerem 
 
Kontrol & justering 
 
1. Træk hylsteret på koblingskablet op, så fjederen 

kan ses. Få hjælp til at aktivere koblings-
håndtaget til sneglen. Mens koblingshåndtaget 
er aktiveret måles længden på fjederviklingerne, 
som vist. 

 
2. Tag den z-formede kabelende [1] ud af det 

øverste hul i koblingshåndtaget til sneglen og 
monter kabelenden i det nederste hul [2]. 
Kontroller længden på fjederen. Hvis længden 
stadig er uden for specifikationen, kontrolleres 
frigangen i koblingshåndtaget til sneglen  
(se side 26). 

 
 
 
 
 
 
 
Kontrol af gummikanter på snegl 
 
Gummikanterne er lavet af tykke gummistykker og er 
bolte fast på sneglen. Gummikanterne udsættes for 
slitage under brug og bør kontrolleres og udskiftes, 
hvis de kommer under slidgrænsen. 
 
1. Placer sneslyngen på en plan, vandret flade. 

Tag tændrørshætten af. vip sneslyngen 
bagover, så sneslyngehuset er fri fra jorden. 

 
2. Kontroller gummikanterne på sneglen og forvis 

dig om, at de er i god stand og fastmonteret. 
 
3. Mål afstanden fra kanten af gummistykkerne til 

kanten af metallet på sneglen. 
 

SLIDGRÆNSE: 15 mm. 
 
 Udskiftning af gummikanterne bør kun udføres af din autoriserede Honda forhandler. 

Hvis gummikanterne er slidt ned, bør skrabeskinnen også udskiftes (se side 28). 
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Skrabeskinne 
 
Skrabeskinnen slides ved normalt brug og bør udskiftes, når den er slidt ned til slid-
grænsen. Skrabeskinnens tykkelse og justering bestemmer frigangen mellem gummi-
kanterne og jorden. 
 
Kontrol 
 
1. Drej tændingskontakten over på stop og tag 

tændrørshætten af, så motoren ikke kan 
starte ved et uheld.  

 
2. Undersøg skrabeskinnen [1] og kontroller, 

at den har en ensartet afstand til jorden. 
Hvis ikke, skal den justeres. 

 
3. Vip sneslyngen bagover og mål tykkelsen 

på skrabeskinnen. Udskift den, hvis 
tykkelsen er mindre end 2 mm. 

 
SLIDGRÆNSE FOR SKRABESKINNEN: 2 mm. 
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En udskiftning af skrabeskinnen, bør udføres 
af din autoriserede Honda forhandler. 
 
4. Mål afstanden mellem jorden og det 

laveste punkt på gummikanterne på 
sneglen.  

 
 AFSTAND GUMMIKANTER TIL 

JORDEN: 0 ~ 3 mm. 
 
Justering/udskiftning 
 
1. Løsne (ikke skrue ud) de tre møtrikker 

[1] på skrabeskinnen [2]. 
 
2. Træk skrabeskinnen lidt ned. Spænd de 

selvlåsende møtrikker og kontroller  
afstanden. 

 
 Gentag justeringen om nødvendigt for 

at opnå den korrekte afstand. Hvis du 
ikke kan opnå den korrekte afstand, ud-
skift skrabeskinnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ny skrabeskinne kan anskaffes hos din autoriserede Honda forhandler. 
 



Side 30 

6. FEJLFINDINGSSKEMA 

 
MOTORPROBLEMER 
 

Rekylstarteren virker, men 
motoren starter ikke 

Mulig årsag Fejlretning 

Kontroller benzintilførelsen Benzinhanen er lukket Åben benzinhanen  
(se side 10)  

Kontroller benzinkvaliteten Nedbrudt eller gammel 
benzin 

Forvis dig om, at der er frisk 
benzin i tanken 

Kontroller om der er gnist på 
tændrøret 

Tændrørshætten taget af 
 
 
Forkert elektrodeafstand 
eller koks på tændrøret 

Kontroller at tændrørs-
hætten er korrekt monteret 
 
Kontroller at elektroderne er 
fri for koksaflejringer og har 
korrekt afstand (se side 25) 

 

Motoren har ringe træk-
kraft 

Mulig årsag Fejlretning 

Kontroller hastigheden Hurtig hastighed, når der 
slynges et tykt lag våd sne 
giver stor belastning på 
motoren  

Kør langsommere 

Sneslyngen kaster for langt i 
forhold til sneens kondition 

Et tykt lag våd sne kan 
belaste motoren ekstra 
meget 

Reducer kastelængden 

Kontroller sneslyngehuset Udkasterrøret blokeret Rengør udkasterrøret for 
blokeringen (se side 18) 

Kontroller tændrøret Tændrørshætten ikke 
korrekt monteret 
 
Forkert elektrodeafstand 
eller koks på tændrøret 

Kontroller at tændrørs-
hætten er korrekt monteret 
 
Kontroller at elektroderne er 
fri for koksaflejringer og har 
korrekt afstand (se side 25) 

Kontroller chokeren Chokeren i forkert stilling Kontroller at chokeren er 
åben (se side 11) 

Kontroller benzinkvaliteten Nedbrudt eller gammel 
benzin 

Forvis dig om, at der er frisk 
benzin i tanken 
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FREMDRIFTSPROBLEMER 
 

Motoren kører, men 
sneslyngen virker ikke 

Mulig årsag Fejlretning 

Kontroller gummikanterne 
på sneglen 

Gummikanterne slidt ned Udskift gummikanterne 

Kontroller stilling på 
koblingshåndtaget  

Koblingshåndtaget ikke 
aktiveret 

Aktiver koblingshåndtaget 
ved at trække det tilbage 
mod styret 

Kontroller koblings-
håndtaget  

Koblingshåndtag har for stor 
frigang 

Justér frigangen  
(se side 26)  

Sneglen aktiveres ikke Kilerem eller koblingskabel 
slidt, knækket eller ikke 
monteret på remskiverne 

Kontakt din autoriserede 
Honda forhandler  

 
PROBLEMER MED SNESLYNGEN 
 

Vil ikke slynge sne Mulig årsag Fejlretning 

Kontroller sneslyngehuset Udkasterrøret blokeret. 
Fremmedlegeme blokerer, 
så sneglen ikke kan rotere 

Rengør udkasterrøret for 
blokeringen (se side 18) 
Fjern fremmedlegemet 

Sneglen aktiveres ikke Kilerem eller koblingskabel 
slidt, knækket eller ikke 
monteret på remskiverne 

Kontakt din autoriserede 
Honda forhandler  

   

Sneen slynges ikke 
korrekt ud 

Mulig årsag Fejlretning 

Sneglen aktiveres ikke Kilerem eller koblingskabel 
slidt, knækket eller ikke 
monteret på remskiverne 

Kontakt din autoriserede 
Honda forhandler  

Kontroller sneens kondition Et tykt lag våd sne kan være 
vanskeligt at slynge ud 

Reducer kastelængden 
(se side 17) 

Kontroller hastigheden Sneslyngen kører for hurtigt 
i forhold til sneens kondition 

Kør langsommere 
(se side 17) 

   

Motoren stopper, når kob-
lingshåndtaget aktiveres 

Mulig årsag Fejlretning 

Kontroller sneslyngehuset Udkasterrøret blokeret. 
Fremmedlegeme blokerer, 
så sneglen ikke kan rotere. 
Sneglen frosset fast 

Rengør udkasterrøret for 
blokeringen (se side 18) 

 



Side 32 

7. TRANSPORT/OPBEVARING 

 
FORBEREDELSE TIL OPBEVARING 
 
Korrekt opbevaring er vigtig for at bibeholde din sneslynge problemfri og med et godt 
udseende. De følgende trin vil hjælpe til at undgå rust og korrosion, sikre sneslyngens 
funktion og virkemåde og medvirke til lettere start af motoren, når sneslyngen skal 
anvendes igen. 
 
Rengøring 
 
1. Rengør sneslyngehuset og hjulene med en haveslange. Tør resten af sneslyngen 

over med en fugtig klud. 
 
2. Efter sneslyngen er tørret, bør alle skader på malingen repareres. 
 
Benzin 
 
Benzin oxiderer og nedbrydes under opbevaring. Gammel benzin vil vanskeliggøre start af 
motoren og efterlade gummiagtige aflejringer, der kan blokere benzinsystemet. Hvis 
benzinen i din motor nedbrydes under opbevaring, kan det blive nødvendigt at få udført 
service på eller at udskifte karburatoren og andre komponenter i benzinsystemet. 
 
Hvor lang tid, benzin kan stå i tanken og karburatoren uden at nedbrydes og forvolde 
skader, afhænger af faktorer som f.eks. benzinblandingen, opbevaringstemperaturen samt 
om tanken er fyldt helt eller delvist. Luften i en delvist fyldt tank fremmer benzinens for-
ringelse. Opbevaring ved høje temperaturer fremmer nedbrydningen af benzinen. 
Problemer med nedbrudt benzin kan forekomme på blot nogle få måneder eller endnu 
hurtigere, hvis benzinen ikke var frisk, da du fyldte den på. 
 
Garantien dækker ikke beskadigelse af benzinsystemet eller problemer med motorens 
ydeevne, der opstår som følge af manglende klargøring til opbevaring. 
 
Du kan forlænge det tidsrum, hvori benzinen kan oplagres, ved at tilsætte en benzin-
stabilisator, der er beregnet til dette formål eller du kan undgå problemer med nedbryd-
ningen af benzinen ved at tømme tanken og karburatoren for benzin. 
 
Tilsætning af benzinstabilisator for at forlænge opbevaringstiden 
 
Når du tilsætter en benzinstabilisator, skal du samtidigt fylde tanken med frisk benzin. Hvis 
den kun fyldes delvist, vil luften i tanken fremme benzinens nedbrydning under opbeva-
ringen. Hvis du har en benzindunk, som du bruger, når du skal fylde benzin på, skal du 
sikre dig, at den kun indeholder frisk benzin. Tilsæt benzinstabilisatoren iht. producentens 
anvisninger. 
 
Efter tilsætning af en benzinstabilisator skal du lade motoren køre udendørs i 10 minutter 
for at sikre, at benzinen uden stabilisator i karburatoren bliver udskiftet med benzin med 
stabilisator. Stop motoren og luk benzinhanen. 
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Tømning af benzintank og karburator 
 
1. Placer en godkendt benzinbeholder under 

aftapningsslangen fra karburatoren og brug 
en tragt for at undgå at spilde benzin. Åben 
benzinhanen. 

 
2. Kom en lang almindelig skruetrækker 

igennem hullet i venstre side. Lokaliser 
karburatorens aftapningsskrue [1] på 
svømmerhuset. Løsn (skru ikke helt ud) 
aftapningsskruen indtil benzinen begynder 
at løbe ud af slangen. Aftap indtil benzin-
tanken er tom, spænd derefter aftapnings-
skruen fast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ADVARSEL: 
 
● Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere. 
 
● Du kan blive forbrændt eller komme alvorligt til skade ved arbejde med benzin. 
 
● Undgå varme, gnister og åben ild i nærheden. 
 
● Benzin bør kun håndteres udendørs. 
 
● Tør spildt benzin op med det samme. 
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Motorolie 
 
1. Skift motorolien (se side 24). 
 
2. Afmonter tændrøret (se side 25). 
 
3. Hæld en spiseskefuld, 5 ~ 10 cm³.  

(5 ~ 10 cl), ren motorolie ind i 
cylinderen. 

 
4. Træk i startsnoren flere gange for at 

fordele olien i cylinderen. 
 
5. Monter tændrøret igen. Drej tændings-

kontakten over i stopstilling. 
 
6. Træk langsomt i startsnoren, til du føler 

modstand. I denne stilling er ventilerne 
lukkede, så der ikke kan trænge fugt ind 
i motorens cylinder. 

 
Smøring 
 
Kom nogle få dråber olie og lidt fedt på følgende dele til smøring og for at undgå rust-
dannelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Koblingshåndtag til snegl 

 
2. Udkasterrørets hængsel 
 

3. Udkasterrørets friktionsbolte 
 
4. Lejer på akslen til snegl 
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FORBEHOLD VED OPBEVARING 
 
Hvis din sneslynge vil blive opbevaret med benzin i benzintanken og karburatoren, er det 
vigtigt at reducere risikoen for antændelse af benzindampe. Vælg et sted med god 
ventilation, væk fra alt udstyr, som arbejder med åben ild, som f.eks. oliefyr, vandvarmere 
og tørremaskiner. Undgå også steder med elektriske motorer, som kan lave gnister, når 
de anvendes. 
 
Hvis det er muligt, undgå opbevaring på steder med høj fugtighed, da dette vil fremme 
dannelsen af rust og korrosion. 
 
Selv om al benzinen er aftappet fra benzintanken, bør benzinhanen alligevel lukkes for at 
minimere risikoen for spild af benzin ved utætheder. 
 
Placer sneslyngen på en plan, vandret flade. Hvis den står på skrå vil det øge risikoen for 
spild af benzin eller olie. 
 
Med motoren og lydpotten kolde, dæk sneslyngen over til beskyttelse mod støv. En varm 
motor og lydpotte kan antænde eller smelte visse materialer. Anvend aldrig plastik, som 
støvdækken. Et ikke porøst dækken vil samle fugtigheden omkring motoren og fremme 
dannelsen af rust og korrosion. 
 
IBRUGTAGNING EFTER OPBEVARING 
 
Kontroller din sneslynge, som beskrevet i kapitlet ”FORBEREDELSER INDEN START” 
(se side 12). 
 
Hvis benzinen var aftappet under opbevaringen, fyldes benzintanken med frisk benzin. 
Hvis du har en dunk til påfyldning af benzin, skal du forvisse dig om, at benzinen i dunken 
er frisk. Benzin oxiderer og nedbrydes med tiden og kan forårsage vanskelig start. 
 
Hvis cylinderen var smurt med olie under forberedelserne, kan motoren ryge kort efter 
start. Dette er normalt. 
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TRANSPORT 
 
INDEN LÆSNING 
 
Hvis sneslyngen lige har kørt, lad den køle af i mindst 15 minutter inden du læsser den på 
et køretøj. En varm motor og lydpotte kan give forbrændinger og antænde visse 
materialer. 
 
Luk benzinhanen. Dette vil sikre, at karburatoren ikke løber over og mindsker muligheden 
for spild af benzin. 
 
LÆSNING OG AFLÆSNING 
 
Hvis en egnet læsserampe ikke er til rådighed, bør du få en person til at hjælpe dig med at 
løfte sneslyngen op og ned af bilen, mens sneslyngen holdes vandret. 
 
Placer sneslyngen så begge hjul og sneslyngehuset stårr på ladet af bilen. Bind sne-
slyngen fast med reb eller stropper og bloker hjulene. Undgå at reb og stropper kommer 
nær koblingshåndtaget og koblingskablet. 
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SPECIFIKATIONER 
 

Model kode SZBG 

Længde 1.258 mm. 

Bredde 527 mm. 

Højde 1.026 mm. 

Vægt 34,5 kg 

Sneslyngehus størrelse (h x b) 306 x 500 mm. 

Maks. kasterlængde 
(varierer med sneens kondition) 

Front: 8 mtr. 
Højre/venstre 5 mtr. 

Driftstid 1,6 time 

Rydningskapacitet 50 m³/time 

Støjniveau (ved brugers øre) 84,4 dB(A) 

 
MOTOR 
 

Motor GC160 

Maksimal ydelse 5,0 hk ved 3.600 omdrejninger 

Slagvolumen 160 cm³ 

Boring x slaglængde 64 x 50 mm 

Køling Luftkølet 

Startanordning Rekylstarter 

Tændingssystem Elektronisk tænding 

Indhold motorolie 0,6 ltr 

Benzintank indhold 1,3 ltr 

Tændrør NGK: BPR5ES eller DENSO W16EPR-U 

 
JUSTERING 
 

Tændrør elektrodeafstand 0, 7 ~ 0,8 mm. 

Ventilspillerum Indsugning: 0,15 mm. 
Udstødning: 0,20 mm. 

Andre justeringer Ikke andre justeringer 

 
OBS: 
● Specifikationerne kan ændres uden varsel. 
 



Side 38 
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● ANVENDELSE AF SNESLYNGEN I STOR HØJDE 
 
Ved anvendelse af sneslyngen i store højder vil benzin/luftblandingen blive alt for fed. 
Ydelsen fra motoren vil mindskes og benzinforbruget vil øges. Den alt for fede blanding vil 
også sode tændrøret og vanskeliggøre start af motoren. 
 
Anvendelse i store højder kan tillades, når der monteres en mindre hoveddyse og blande-
skruen justeres. Hvis De altid skal anvende sneslyngen i højder over 1.500 mtr. over 
havets overflade, bør Deres autoriserede Honda forhandler udføre denne modifikation. 
 
Selv med korrekt karburatorindstilling vil motorens ydelse mindskes med ca. 3,5 % for 
hver 300 mtr. højden øges. Ydelsen vil dog være større end uden eventuel modifikation. 
 
BEMÆRK: 
● Drift med sneslyngen i lavere højde end det karburatoren er modificeret til, vil 

resultere i mindsket ydelse, overophedning og muligvis alvorlige skader på motoren, 
grundet en for mager benzin/luftblanding. 
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