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Шановний покупець! 
Шановний покупець! Дякуємо за придбання виробу торгової марки FORESTA, 

що відрізняється прогресивним дизайном і високою якістю виконання. 
Придбаний Вами інструмент відноситься до лінійки High Quality Tools, що 
поєднує сучасні конструктивні рішення і високу продуктивність зі збільшеним 
часом безперервної роботи. Ми сподіваємося, що наша продукція стане Вашим 
помічником на довгі роки.  

1. ПРИЗНАЧЕННЯ
Снігоприбиральна машина FORESTA FST-45E призначена для очищення від снігу 

проїжджої частини, пішохідних доріжок, та інших рівних і твердих поверхонь.

ТМ «Foresta» постійно працює над удосконаленням своєї продукції і, у 
зв’язку з цим, залишає за собою право на внесення змін, які не порушують 
основних принципів управління, як у зовнішній вигляд, конструкцію та 
комплектацію виробу, так і у зміст даного керівництва, без повідомлення 
споживачів. Всі можливі зміни будуть спрямовані тільки на покращення та 
модернізацію виробу.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА БУДОВА
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1 Рукоятка увімкнення 7 Кришка приводу шнека

2 Основна рукоятка 8 Шнек  

3 Ручка зміни напрямку викиду 
снігу 9 Викидний патрубок

4 Гвинти фіксації основної 
рукоятки 10 Дефлектор викидного патрубка 

5 Нижня частина основної 
рукоятки 11 Кнопка запуску двигуна 

6 Колеса 

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FST-45E

Напруга/частота 230 В / 50 Гц

Потужність 1800 Вт

Кількість обертів 2200 об/хв

Дальність викиду снігу 3-8 м

Висота захвату 25,4 см

Градус повороту 180⁰

Ширина очистки 46 см

Маса нетто/бруто 16 / 19 кг

4. КОМПЛЕКТАЦІЯ
1. Снігоприбиральна машина - 1 шт.
2. Інструкція з експлуатації - 1 шт.
3. Упаковка - 1 шт.

5. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням обладнання необхідно вжити всі належні заходи 
безпеки для того, щоб зменшити ступінь ризику займання, удару 
електричним струмом, знизити ймовірність пошкодження корпусу та 
деталей інструмента, що використовуються. Перш ніж Ви спробуєте 
використати інструмент уважно прочитайте всі вказівки, викладені  
в цій інструкції.

• Перед першим використанням снігоприбиральної машини уважно 
прочитайте інструкцію з експлуатації. Зберігайте цю інструкцію протягом 
всього часу експлуатації снігоприбирача. При зміні власника передайте 
разом зі снігоприбирачем інструкцію з експлуатації. 
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• Забороняється використання снігоприбирача особам, які перебувають під 
впливом алкоголю, наркотиків, лікарських препаратів. 

• Не дозволяється використовувати снігоприбирач особам, які не досягли 
16-річного віку.

• Переконайтеся, що в робочій зоні не знаходяться сторонні люди, діти або тварини. 
• Одяг має відповідати погодним умовам не надягайте довгий, широкий 

одяг, який може потрапити в шнек снігоприбирача. Використовуйте взуття, 
підошви якої не ковзають. 

• Для підключення снігоприбирача до мережі живлення використовуйте 
подовжувач (кабель живлення) максимальною довжиною 50 м., який 
спеціально призначений для використання в зимових умовах (у комплект 
поставки не входить). 

• Перед початком роботи завжди перевіряйте стан кабелю живлення на 
наявність пошкоджень, зносу або обривів.

• Користуйтеся тільки справним кабелем живлення. 
• Уникайте потрапляння рук, ніг, а також одягу у шнек снігоприбирача. 
• Використовуйте снігоприбирач для прибирання тільки легкого не  

твердого снігу.

Забороняється використовувати снігоприбирач для прибирання 
злежалого снігу або льоду.

• Вимикайте електричний двигун і відключіть вилку кабелю живлення від 
розетки у наступних випадках: 
-Після закінчення роботи;
-При переході з одної оброблювальної ділянки на іншу; 
-При перервах в роботі; 
-Перед проведенням регулювання механізмів снігоприбирача, ремонту та 
технічного обслуговування. 
-Перед постановкою снігоприбирача в закрите приміщення для зберігання. 

• Використовуйте тільки оригінальні запасні частини, рекомендовані  
фірмою-виробником.

• Використання снігоприбиральної машини не за призначенням може 
призвести до травмування оператора або пошкодження снігоприбиральної 
машини та іншого майна.

• Більшість травм або пошкоджень майна від снігоприбиральної машини може 
бути виключено при дотриманні всіх вказівок, наведених у цій інструкції. 

• Уникайте обертового шнека.
• Шнек снігоприбиральної машини може завдати серйозні травми. При 

працюючому двигуні слід знаходитися в стороні від шнека. 
• При необхідності прибрати сніг навколо снігоприбиральної машини завжди 

слід вимикати двигун.
• Якщо труба для виведення снігу засмічена, необхідно зупинити двигун та 

прочистити її. Для очищення труби для виведення снігу слід використовувати 
дерев’яну палицю.

• При працюючому двигуні ніколи не торкайтеся до жолоба для виведення 
снігу, це може привести до серйозних травм.
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• Будьте обережні. Снігоприбиральна машина може відкинути каміння й інші 
предмети з силою, достатньою для отримання серйозної травми. 

• Перед початком роботи зі снігоприбиральною машиною уважно огляньте 
призначену для очищення площу й очистіть її від усіх предметів, які можуть 
становити небезпеку.

• Ніколи не застосовуйте снігоприбиральну машину для прибирання 
снігу з доріг або пішохідних доріжок покритих гравієм. Це може нанести  
травму оточуючим.

• Направляйте жолоб для виведення снігу так, щоб сніг, який відкидається не 
потрапив в оператора, оточуючих, вікна та інші предмети. 

• Діти і тварини не повинні знаходитися у місці проведення робіт. 
• Будьте обережні при зміні напрямку руху снігоприбиральної машини під час 

роботи на схилі, це може призвести до перекидання. 
• Не застосовуйте снігоприбиральну машину для очищення дахів.
• Снігоприбиральна машина може перекинутися на крутому схилі, якщо 

залишити її без нагляду, що може призвести до травмування оператора 
або оточуючих. Забороняється експлуатувати снігоприбиральну машину на 
схилах більше 20°.

• Не працюйте зі снігоприбиральної машиною при поганій видимості. В 
умовах поганої видимості існує підвищена ймовірність удару об перешкоду  
або травмування. 

• При роботі поблизу доріг і під’їзних доріжок уважно спостерігайте за рухом 
транспортних засобів. Забороняється експлуатація снігоприбиральної 
машини на дорогах загального користування. 

Обов’язки оператора:
• Знати способи швидкої зупинки двигуна снігоприбиральної машини в 

екстрених випадках.
• Запам’ятати призначення і використання всіх органів управління 

снігоприбиральної машини. 
• Ніколи не дозволяйте нікому працювати зі снігоприбиральної машиною, якщо 

ця людина не ознайомлена належним чином з інструкцією з експлуатації. Не 
допускайте дітей до роботи зі снігоприбиральною машиною. 

• Якщо при роботі снігоприбиральною машиною перед нею несподівано 
з’являються люди або тварини, негайно відпустіть рукоятку увімкнення, щоб 
зупинити снігоприбиральну машину і уникнути травмування шнеком. 

• При роботі зі снігоприбиральної машиною міцно тримайте  рукоятку та не 
рухайтесь занадто швидко. 

Слідкуйте за справністю снігоприбирача. У разі відмови в роботі, появі 
запаху, характерного для горілої ізоляції, сильного стуку, шуму, іскор, 
необхідно негайно припинити роботу і звернутися до сервісного центру. 

Дана інструкція не може врахувати всі випадки, які можуть виникнути у 
реальних умовах експлуатації.  Тому, під час роботи виробом, необхідно 
бути вкрай уважним і акуратним.
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6. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Розпаковка 
• Дістаньте снігоприбирач і всі комплектуючі з коробки і видаліть  

пакувальні матеріали. 
• Перевірте снігоприбирач на наявність зовнішніх пошкоджень  

і перевірте комплектацію. 
• Снігоприбирач повинен бути правильно зібраний перед початком експлуатації.

Встановіть нижню частину рукоятки А і закріпіть за допомогою  барашкових 
гвинтів (мал. 2-4).

• Закріпіть верхню частину рукоятки В на нижню панель А за допомогою 
барашкових гвинтів. (Мал. 5-7)

• Закріпіть електричний провід за допомогою утримувача кабелю (Мал. 8).

Шайба

Гвинт

Мал. 2 

Мал. 3 Мал. 4 

Мал. 5 Мал. 6 
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Труба викиду снігу
• Встановіть дефлектор дальності викиду снігу і зафіксуйте барашковими 

гвинтами з двох боків на трубі викиду снігу.
• За допомогою дефлектора відрегулюйте дальність викиду снігу та зафіксуйте 

за допомогою барашкових гвинтів ( Мал. 9).
• Для збирання механізму зміни напрямку викидання снігу необхідно викрутити 

гвинт з посадки на рукоятці (мал. 10).

• З’єднайте рукоятку зміни напрямку викиду снігу з валом, що регулює 
положення вихідної труби (Мал. 11) та зафіксуйте затягнувши гвинт (мал. 12).

Дефлектор дальності
виходу

Барашкові гвинти 
кріплення дефлектора

Труба викиду снігу

Мал. 7 

Мал. 9 

Мал. 11 

Мал. 8 

Мал. 10 

Мал. 12 
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• Закріпіть систему зміни напрямку викиду снігу за допомогою фіксатора А в 
отвір нижньої частини основної рукоятки (Мал. 13).

• Закріпіть електричний кабель, як зображено на малюнку, для запобігання 
його від’єднання (Мал. 14).

Площа перерізу кабелю подовжувача, має бути не менше 1,5 мм2,  
а довжина подовжувача не більше 50 м. Лінія живлення повинна бути 
захищена плавкими запобіжниками або автоматичним вимикачем на струм 
не менше 10 А, для захисту від перевантажень та коротких замикань.

7. РОБОТА ЗІ СНІГОПРИБИРАЛЬНОЮ МАШИНОЮ

Увімкнення/вимкнення
1. Підключіть снігоприбирач до мережі змінної напруги 220 В. 
2. Натисніть і утримуйте кнопку запуску (Мал. 15).
3. Притисніть ручку увімкнення до рукоятки й утримуйте її (мал. 16). 
4. Відпустіть кнопку запуску.

• Двигун включиться і почнеться обертання шнека. 
• Для зупинки двигуна відпустіть рукоятку включення.

Кнопка запуска

Мал. 13 

Мал. 15 

Мал. 14 

Мал. 16 
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Напрямок викиду снігу
Для зміни напрямку викиду снігу обертайте рукоятку А (мал. 17-18).

Для зміни дальності викиду снігу послабте барашкові гвинти дефлектору, 
встановіть дефлектор у необхідне положення та затягніть барашкові гвинти (мал. 19). 
Не прикладайте надмірного зусилля, це може пошкодити пластикові деталі.

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОСТРОЮ
Всі роботи, що наведені в розділі «Технічне обслуговування пристрою» 

повинні проводитися регулярно. Якщо користувач не може виконувати ці роботи 
з техобслуговування сам, то слід звернутися в авторизований сервісний центр 
для оформлення замовлення на виконання необхідних робіт. Виробник не несе 
відповідальність в разі збитку від пошкоджень внаслідок невиконаних робіт за 
техобслуговування. До таких пошкоджень, відносяться: 

• Корозійні пошкодження та інші наслідки неправильного зберігання, 
• Пошкодження і наслідки застосування неоригінальних запчастин, 
• Пошкодження внаслідок робіт з техобслуговування і ремонту, які проводилися 

не уповноваженими фахівцями.

Мал. 17 Мал. 18 

Мал. 19 
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Заміна накладки шнека (Мал. 20, 21)
• Переверніть снігоприбирач.
• Відкрутіть гвинти з шайбами і гайками, і зніміть накладку шнека.
• Встановіть нову накладку шнека.
• Закрутіть гвинти з гайками і шайбами.

Заміна ножа скребка (Див. мал. 22, 23)
• Зніміть старий ніж, відкрутивши 3 гвинта, що кріплять ніж до корпусу. 
• Встановіть новий ніж і закріпіть 3-ма гвинтами.

Заміна ременя (Мал. 24)
• Відкрутіть кріпильні гвинти лівої 

кришки ремінної трансмісії. 
• Зніміть ремінь, починаючи зі шківа 

привода шнека. 
• Встановіть новий ремінь в зворотній 

послідовності.

Шків 
шнека

Ремінь

Натягувач
ремня

Мал. 20

Мал. 22

Мал. 21 

Мал. 23 

Мал. 24 
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9. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Інструмент може транспортуватися усіма видами транспорту, які забезпечують 
збереження виробу, відповідно до загальних правил перевезень. Під час 
вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування інструмент не повинен 
піддаватися ударам і впливу атмосферних опадів. Розміщення та кріплення 
снігоприбиральної машини у транспортних засобах повинні забезпечувати 
надійне положення інструмента та відсутність можливості його переміщення під 
час транспортування.  Не розміщуйте на інструменті важкі предмети.

10. УТИЛІЗАЦІЯ
Не викидайте снігоприбирач в побутові відходи! Відслуживши 

свій термін снігоприбирач, оснащення і упаковка повинні здаватися 
на екологічно чисту утилізацію і переробку.



ДЛЯ НОТАТКІВ






