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Žolçs surinkimo ×renginys

Kad bútumçte saugús

Laikykitçs naudojimosi 
instrukcijos ir saugos 

nuorodö
Prieš naudodami ×rengin×, ×dçmiai 
perskaitykite naudojimosi 
instrukcijÖ. Naudodami ×rengin×, 
laikykitçs saugos nuorodö.
łsitikinkite, kad
– susipažinote su visomis 

nuorodomis ir jas supratote,
– su nuorodomis susipažino ir jas 

suprato visi, dirbsiantys su 
×renginiu.

Laikykitçs ir žoliapjovçs, prie 
kurios bus primontuotas šis 
×renginys, naudojimosi ir saugos 
nuorodö.

Piktogramö paaiškinimas

Ant ×renginio rasite ×vairias 
piktogramas lipdukö pavidalu.
µia piktogramö paaiškinimas:

Atkreipkite dçmes× 
× saugumo 
nurodymus

Susižeidimo pavojus- 
Laikykite rankas ir 
kojas kuo toliau nuo 
besisukanâiö daliö ir 
×jungtö peiliö.

Susižeidimo pavojus- 
Išlaikykite atstumÖ iki 
išmetimo vožtuvo ir 
pjovimo 
mechanizmo.

Saugos nuorodos
Prieš visus traktoriaus 
priežiúros ir techninio 
aptarnavimo darbus:

Prieš visus traktoriaus priežiúros 
ir techninio aptarnavimo darbus:
– Išjunkite vejos traktoriaus varikl×,

– Palaukite, kol visai sustos 
judanâios dalys,

– Ištraukite variklio uždegimo 
kištukÖ, kad variklis nebútö 
paleistas netyâia.

Proceso metu

Yra pavojus susižeisti! 
Teritorijoje, kur bus naudojamas 
prietaisas, neleiskite búti 
asmenims, ypaâ vaikams, 
ir naminiams gyvúnams.

Saugiklis
Žolçs išmetimo vožtuvas 
(žr. paveikslçl×) yra apsaugos 
×renginys, saugantis Jus nuo 
sužalojimö. Traktoriö galima 
naudoti tik su primontuotu žolçs 
išmetimo vožtuvu.

Teisingai naudokitçs 
mašina

Ši mašina skirta naudotis:
– kaip žolçs surinkimo prietaisas 

(priedas prie sodo traktoriuko),
– pagal šioje naudojimosi 

instrukcijoje pateiktÖ aprašymÖ 
ir saugos nuorodas.

Bet koks kitoks naudojimas yra 
naudojimas ne pagal paskirt×. 
Jei ×rengin× naudosite ne pagal 
paskirt× ir dçl to jis suges, 
gamintojas už tai neatsakys. 
Tokiu atveju visa atsakomybç 
tenka vartotojui.
Gamintojas taip pat neatsako 
ir už savavališkus bandymus 
pakeisti ×rengin× arba dçl to 
padarytÖ žalÖ.

Funkcija

Vejos traktoriaus pjovimo 
mechanizmas transportuos 
nupjautÖ žolà per išmetimo 
vožtuvÖ × ×rengin×. Ten nupjauta 
žolç pateks × praleidžiant× orÖ žolçs 
surinkimo maišÖ.

Išpakavimas / 
Sumontavimas

łrengin× sumontuokite pagal šios 
instrukcijos pradžioje pateiktus 
paveikslçlius.

Darbas traktoriumi

Žolçs surinkimo ×renginio 
×kabinimas
400 serija, 1 ir 2 tipas:

� Žolçs surinkimo ×rengin× 
×kabinkite × traktoriuje esant× 
laikikl× ir paspauskite j× žemyn, 
kad užsifiksuotö.

400 serija, 1 tipas:

!

!
a)

b)
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Žolçs surinkimo ×renginio 
nuçmimas
400 serija, 1 ir 2 tipas:
� Paimkite žolçs surinkimo 

×rengin× už abiejö rankenö ir, 
traukdami × viršö, nuimkite.

Žolçs surinkimo ×renginio 
išvalymas
400 serija, 1 tipas:

Nuo vairuotojo sçdynçs pusçs:
� Iki galo pakelkite svirtelà ir 

ištraukite iš žolçs surinkimo 
×renginio.

� Svirtelà pastumkite × priek×, 
tada žolçs surinkimo ×renginys 
apvirs.

400 serija, 2 tipas:

� Suimkite žolçs surinkimo ×taisÖ 
už abiejö rankenö ir pamojuokite 
× priek× arba išimkite × viršö.

Darbas be žolçs 
surinkimo ×renginio
Kai nuimsite žolçs surinkimo 
×rengin×, užsidarys žolçs išmetimo 
vožtuvas. 
Jei dirbsite be žolçs surinkimo 
×renginio, nupjauta žolç bus 
metama tiesiog žemyn.

Važiavimas su priekaba
� Žolçs surinkimo ×renginio 

nuçmimas
� Pritvirtinkite priekabÖ tam 

numatytoje vietoje ir 
užfiksuokite.

Valymas

Pavojus!
Prieš visus valymo darbus

– Išjunkite vejos traktoriaus 

varikl×,
– Palaukite, kol visai sustos 

judanâios dalys,

– ištraukite užvedimo kištukÖ, 

kad variklis netyâia ne×sijungtö.

Nenaudokite aukšto spaudimo 

valikliö, nes galite pažeisti žolçs 

surinkimo maišÖ.

Paprasâiausia išvalyti ×rengin× 
iš karto, kai pabaigsite pjauti.
� Nuimkite ir išvalykite žolçs 

surinkimo ×rengin×.
� Žolçs surinkimo maišÖ ir žolçs 

išmetimo vožtuvÖ galite išvalyti 
stipria vandens srove iš sodo 
žarnos.

� Žolçs išmetimo vožtuvÖ 
papildomai galite išvalyti 
šepeâiu.

� Žolçs surinkimo ×rengin× gerai 
išdžiovinkite ir taip paruoškite 
kitam kartui.

Sandçliavimas

Pvz. po sezono arba kai ×renginys 
nebus naudojamas ilgiau, kaip 
vienÖ mçnes×
� Išvalykite traktoriö.
� Nuvalykite visas metalines dalis 

su suvilgytu alyva (nedervinga 
alyva) skudurçliu, kad 
apsaugotumçte jas nuo rúdžiö 
arba papurkškite su purškiama 
alyva.

Garantija

Visose šalyse galioja arba músö 
kompanijos arba importuotojö 
suteikiama garantija. Músö 
×sipareigojimö rçmuose gedimus 
šaliname nemokamai, jei jö 
priežastis gamybos arba 
medžiagö defektai. Garantiniu 
atveju kreipkitçs × pardavçjus arba 
× artimiausias ×galiotas dirbtuves.

KÖ daryti gedimo atveju

!

Gedimas Galima priežastis Gedimo pašalinimas

Nupjauta žolç nebejuda žolçs 
surinkimo maiše.

Užsikimšo žolçs išmetimo
vožtuvas

Nuimkite žolçs surinkimo prietaisÖ ir
išvalykite žolçs išmetimo vožtuvÖ
(žr. "Valymas")

Per didelis važiavimo greitis Sumažinkite važiavimo greit×

Per žemai nuleistas pjautuvas Pakelkite pjautuvÖ

Nupjauta žolç nepakankamai 
juda žolçs surinkimo maiše.

Užsikišo / susiklijavo žolçs surinkimo 
maišo audinys, trukdoma ventiliuoti

Nuimkite žolçs surinkimo prietaisÖ, 
išvalykite žolçs surinkimo maišÖ 
(žr. ”Valymas")


