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Eesti

Teie ohutuse
tagamiseks
Pidada kinni ohutusja kasutusjuhenditest
Enne seadme esmakordset
kasutamist lugege õpetus
hoolikalt läbi. Töö ajal pidada kinni
kõigist ohutusjuhenditest.
Veenduge, et
– te olete ise kõigi juhenditega
tutvunud
– et kõiki seadme kasutajaid on
juhenditest informeeritud ning
nad on neist aru saanud.
Pidage kinni ka murutraktori, mille
külge see seade paigaldatakse,
õpetuses antud ohutus- ja
kasutusjuhenditest.

Rohukogur

Väljaviskesuunajaga
seadmed

Lahtipakkimine /
paigaldamine

Väljaviskesuunaja (vaata joonist)
on kaitseseadis, mis kaitseb teid
vigastamise eest. Traktorit tohib
kasutada ainult koos paigaldatud
väljaviskesuunajaga.

Paigaldamine
Paigaldage seade nagu on
näidatud piltidel õpetuse alguses.

Kasutamine
Rohukoguri kinnitamine
■

Paigaldada rohukogur traktori
kinnituste külge, vajutada alla
kuni tema fikseerumiseni õiges
asendis.

Ohutusjuhendid
Enne seadme juures tööde
teostamist
– seisata murutraktori mootor
– oodata, kuni kõik liikuvad osad
on täielikult seiskunud
– eemaldada mootoril
süüteküünla pistik, et takistada
mootori tahtmatut käivitumist.

Kasutamise ajal
valitseb vigastusoht! Inimesed,
eriti aga lapsed ja loomad tuleb
hoida tööpiirkonnast eemal.

Turvaseadis
vigastuste ja materiaalse kahju
ärahoidmiseks.
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Väljaviskesuunajata
seadmed
Sisse lülitatud lõikemehhanismi
puhul on turvalülitite süsteem
aktiivne ja lülitab lõikemehhanismi
või mootori automaatselt välja
– rohukoguri tühjendamisel
– rohukoguri äravõtmisel
(nt haagise ühendamiseks).

Rohukoguri
mahavõtmine

Seadme sihipärane
kasutamine

Rohukoguri
tühjendamine

Seade on ette nähtud
kasutamiseks ainult
– rohukogurina aiatraktoritele
– käesolevas kasutusõpetuses
antud kirjelduste ja
ohutusjuhendite kohaselt.
Igasugune muu kasutamine on
mittesihipärane. Selle tulemusel
tekkiva kahju eest tootja ei
vastuta; riski kannab ainult
kasutaja.
Tootja ei vastuta seadme
omavolilise muutmise tagajärjel
tekkinud kahju eest.

Kui niidetud rohi jääb maha
või tasemenäidu kontroll
(lisavarustus) lülitab
lõikemehhansimi/mootori välja.
lülitada niiduseade välja:
■ Tõmmata hoob rohukogurist
üles tõkiseni.

■

Võtta rohukoguril mõlemast
sangast kinni ning tõsta ülevalt
maha.

Rohukogur
■

Eesti

Tõmmata hoob ettepoole,
rohukogur kallutab tühjendades
sisemuse.

Töötamine ilma
rohukogurita
Väljaviskesuunajaga
seadmed
Kui te võtate rohukoguri ära,
langeb väljaviskesuunaja alla.
Ilma rohukogurita töötamisel
kukub niidetud muru otse maha.

Haagisega sõitmine

Sulgemine:
■ Lükata hoob taha, kuni
rohukogur fikseerub õiges
asendis.
■ Lükata hoob aeglaselt alla
algasendisse.

! Sõita ainult välja lülitatud
niiduseadmega.
■ Võtta rohukogur maha.
■ Paigaldada ja kinnitada haagis
haakekonksu külge.

Puhastamine
Mitte kasutada kõrgsurvepesurit,
see võib rohukogurit kahjustada.
Kõige lihtsam on puhastada
pärast niitmist.
■ Võtta rohukogur maha ja
tühjendada.
■ Rohukoguri kotti võib puhastada
aiavooliku tugeva veejoaga.
■ Väljaviskesuunajat võib ka
harjaga puhastada.
■ Enne rohukoguri uuesti
kasutamist lasta sel korralikult
ära kuivada.

Tegevusjuhis rikete leidmiseks
Probleem

Võimalik põhjus

Lahendus

Rohtu ei transpordita
enam rohukotti.

Väljaviskesuunaja on ummistunud

Võtta rohukogur maha, puhastada
väljaviskesuunaja (vaata punkti
”Puhastamine”)

Sõidukiirus on liiga kõrge

Alandada sõidukiirust.

Niitmiskõrgus on liiga väike

Suurendada niitmiskõrgust

Rohukott on täis

Tühjendada rohukott

Rohukotti ei transpordita
kogu rohtu.

Rohukoti materjal on ummistunud /
Võtta rohukott maha, puhastada
kleepunud, ventilatsioon on blokeeritud. rohukott (vt punkti ”Puhastamine”).
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