
Path-Pro
Pokyny k uvedení do provozu

®

IDENTIFIKACE
1. Řidítko
2. Ovládací tyč šneku
3. Sada lanka ovládání šneku
4. Sada rukojeti dálkového ovládání výstupní trubky 

(Model 938313)
5. Rukojeť mechanického spouštěče
6. Rukojeť výstupní trubky (Model 938310)
7. Rukojeť deflektoru výstupní trubky
8. Výstupní trubka
9. Křídlová matice

10. Lopatka šneku

11. Plnící hrdlo oleje (Model 938310)
12. Plnící hrdlo oleje (Model 938313)
13. Výpustní zátka oleje
14. Krytky palivové nádrže a nádrž
15. Dvířka plnicího hrdla paliva a oleje
16. Otočný šroub
17. Knoflík
18. Kroužek proti vodě
19. Plastový samořezný šroub 1/4 x 1 1/4" (3)
20. 16 uncí oleje 5W-30

1

17

3

8

6

18

20

16

16

19

12

4

11

2

15

5

7

9

10

13

14

Potřebné nástroje:
• stranový nebo nástrčný klíč 7/16"
• stranový nebo nástrčný klíč 3/8"
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MONTÁŽ

Otevřete krabici a vyjměte všechny součásti. 
Zkontrolujte, zda nic nechybí ani není poškozeno.

Smontujte řidítko.
 a. Povolte knoflíky (# 17) na obou stranách řidítka 

a otočte řidítko do provozní polohy.
 b. Zasuňte dolní část otočného šroubu (# 16) 

do otvorů řidítka.
 c. Zkontrolujte, zda není lanko ovládání skřípnuté 

a poté utáhněte knoflíky. Neutahujte nadměrnou 
silou.

Upevněte rukojeť dálkového ovládání výstupní trubky. 
(Model 938313)

 a. Demontujte z dálkového ovládání výstupní 
trubky (# 4) matice s osazením a držák.

 b. Umístěte sestavu rukojeti dálkového ovládání 
výstupní trubky na řidítko.

 c. Umístěte držák na řidítko a upevněte maticemi 
s osazením. Neutahujte nadměrnou silou.

 d. Posunem rukojeti dálkového ovládání výstupní 
trubky na doraz dopředu a dozadu zkontrolujte 
správnou funkci.

 e. Umístěte rukojeť dálkového ovládání výstupní 
trubky doprostřed mezi krajní polohy.

Namontujte výstupní trubku.
 a. Umístěte na výstupní trubku kroužek proti 

vodě (# 18).
 b. Umístěte výstupní trubku (# 8) na kroužek.
 c. Umístěte rukojeť trubky (# 6) na výstupní trubku. 

(Model 938310)
 d. Zajistěte, aby otvory ve všech součástech byly 

přímo na sobě a zajistěte je třemi šrouby (# 19). 
Neutahujte nadměrnou silou.

 e. Pohybem rukojeti dálkového ovládání výstupní 
trubky (model 938313) nebo rukojeti trubky 
(Model 938310) ověřte, že výstupní trubka 
správně funguje.

UPOZORNĚNÍ: ZABRAŇTE ÚRAZU. 
Než budete pokračovat, přečtěte si celou 
sekci Bezpečnost v příručce vlastníka.
NESTARTUJTE motor, dokud neprovedete 
všechny kroky montáže.
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Matice s osazením

Ovládací tyč šneku

Rukojeť 
dálkového 
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Aktivací tyče ovládání výstupní trubky (# 2) ověřte 
správnou funkci. Lanko nesmí být příliš napnuté. 
Při uvolnění tyče ovládání výstupní trubky musí být 
lanko mírně prověšené a nesmí být napnuté.
V případě, že je nutné seřízení, viz příručka vlastníka.

Doplňte olej. (Model 938313)
 a. Otevřením dvířek plnicího hrdla oleje a paliva (# 15) 

získejte přístup k plnicímu hrdlu oleje (# 12). 
 b. Sejměte krytku a dolijte 16 uncí oleje 5W-30 (# 20). 

Ponornou měrkou zkontrolujte správnou hladinu. 
Pokyny viz příručka vlastníka. 

 c. Vraťte zpět krytku a zavřete dvířka.

Doplňte olej. (Model 938310)
 a. Sejměte krytku plnicího hrdla oleje (# 11) 

a doplňte 16 uncí olej 5W-30 (# 20). 
Ponornou měrkou zkontrolujte správnou hladinu. 
Pokyny viz příručka vlastníka. 

 b. Vraťte krytku zpět na místo.
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UPOZORNĚNÍ: ZABRAŇTE PORANĚNÍ. 
NEPOKRAČUJTE v postupu, pokud 
plně nerozumíte všem provozním 
a bezpečnostním pokynům.

Před použitím stroje si přečtěte celou 
příručku vlastníka.
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