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Polski

Dla w̶asnego
bezpieczeñstwa
PrzestrzegaÛ wskazówek
bezpieczeñstwa i wskazówek
dotycz¹cych obs̶ugi
Przed pierwszym u¿yciem urz¹dzenia
nale¿y starannie przeczytaÛ niniejsz¹
instrukcjê u¿ytkowania i obs̶ugi.
Podczas u¿ytkowania przestrzegaÛ
wszystkich wskazówek
bezpieczeñstwa.
Proszê upewniÛ siê,
– czy znacie Pañstwo wszystkie
wskazówki,
– czy wszyscy u¿ytkownicy
urz¹dzenia poinformowani zostali
o wskazówkach i je zrozumieli.
Proszê przestrzegaÛ wskazówek
bezpieczeñstwa i wskazówek
dotycz¹cych obs̶ugi, które podane
s¹ w instrukcji u¿ytkowania i obs̶ugi
traktora do koszenia trawy, do którego
ma byÛ zamontowane niniejsze
wyposa¿enie.

Wskazówki bezpieczeñstwa
Przed przyst¹pieniem do pracy
przy tym urz¹dzeniu
– Wy̶¹czyÛ silnik traktora
ogrodowego
– OdczekaÛ, a¿ wszystkie ruchome
elementy ca̶kowicie siê zatrzymaj¹
– Wyj¹Û wtyczkê œwiec zap̶onowych,
aby uniemo¿liwiÛ przypadkowe
w̶¹czenie silnika.

W czasie u¿ytkowania
Niebezpieczeñstwo zranienia –
zwracaÛ uwagê, aby osoby
postronne, a szczególnie dzieci
i zwierzêta domowe znajdowa̶y siê
z dala od obszaru dzia̶ania
urz¹dzenia.

Wyposa¿enie
bezpieczeñstwa
w celu ochrony przed zranieniem
i wyst¹pieniem szkód rzeczowych
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Kosz na trawê

Dla urz¹dzeñ z klap¹ otworu
wrzutowego
Klapa otworu wyrzutowego
(patrz rysunek) jest elementem
wyposa¿enia bezpieczeñstwa,
które chroni u¿ytkownika przed
zranieniem. Traktor mo¿na
eksploatowaÛ tylko z zamontowan¹
klap¹ otworu wyrzutowego.

Samowolne zmiany wprowadzone
przy urz¹dzeniu wykluczaj¹
odpowiedzialnoœÛ producenta za
szkody wynikaj¹ce z tych zmian.

Rozpakowanie / monta¿
Monta¿
Proszê zmontowaÛ urz¹dzenie
w sposób przedstawiony na
rysunkach umieszczonych na
pocz¹tku niniejszej instrukcji obs̶ugi.

Obs̶uga
Zawieszanie kosza na trawê
■

Kosz na trawê zawiesiÛ na
uchwytach traktora i nacisn¹Û
w dó̶, a¿ do zatrzasku.

Dla urz¹dzeñ bez klapy otworu
wrzutowego
W̶¹czenie zespo̶u tn¹cego uaktywnia
system blokady bezpieczeñstwa,
który automatycznie wy̶¹cza zespó̶
tn¹cy lub silnik przy
– opró¿nianiu kosza na trawê,
– zdejmowaniu kosza na trawê
(np. do pracy z przyczep¹).

Prawid̶owe zastosowanie
urz¹dzenia
Niniejsze urz¹dzenie przrznaczone
jest do zastosowania
– jako kosz na trawê do traktorów
ogrodowych,
– zgodnie z opisami i wskazówkami
bezpieczeñstwa podanymi
w niniejszej instrukcji obs̶ugi.
Ka¿de inne zastosowanie uwa¿ane
jest za niezgodne z przeznaczeniem.
Producent nie ponosi
odpowiedzialnoœci za szkody
wynikaj¹ce z takiego zastosowania;
wszelkie ryzyko ponosi w takim
przypadku tylko i wy̶¹cznie sam
u¿ytkownik.

Zdejmowanie kosza
na trawê
■

Kosz na trawê chwyciÛ za oba
uchwyty i wyj¹Û do góry.

Opró¿nianie kosza na trawê
Je¿eli œciêta trawa pozostaje na ziemi,
albo system kontroli nape̶nienia
(opcja) wy̶¹czy zespó̶ tn¹cy/silnik,
nale¿y opró¿niÛ kosz.
Wy̶¹czyÛ zespó̶ tn¹cy:
■ DŸwigniê wyci¹gn¹Û z kosza
do góry, a¿ do oporu.

Kosz na trawê
■

Polski

DŸwigniê poci¹gn¹Û do przodu,
kosz na trawê przechyla siê.

Czyszczenie

Praca bez kosza na trawê
Dla urz¹dzeñ z klap¹ otworu
wrzutowego
Po zdjêciu kosza na trawê klapa
otworu wyrzutowego opada w dó̶.
Przy pracy bez kosza œciêta trawa
wyrzucana jest bezpoœrednio na dó̶.

Jazda z przyczep¹

! Jazda dozwolona tylko wtedy,
je¿eli zespó̶ tn¹cy jest wy̶¹czony
■ Zdj¹Û kosz na trawê.
■ Przyczepê zamocowaÛ do zaczepu
traktora i zabezpieczyÛ.

Zamykanie:
■ DŸwigniê popchn¹Û do ty̶u,
a¿ do zatrzasku kosza.
■ DŸwigniê poprowadziÛ powoli
na dó̶ do pozycji wyjœciowej.

Nie wolno stosowaÛ
wysokociœnieniowych urz¹dzeñ
czyszcz¹cych, kosz na trawê mo¿e
ulec uszkodzeniu.
Naj̶atwiej czyœci siê urz¹dzenie
natychmiast po koszeniu.
■ Kosz na trawê zdj¹Û i opró¿niÛ.
■ Worek kosza na trawê i klapê
otworu wyrzutowego mo¿na wymyÛ
mocniejszym strumieniem wody
z wê¿a ogrodowego.
■ Klapê otworu wyrzutowego mo¿na
dodatkowo wyczyœciÛ szczotk¹.
■ Kosz na trawê wysuszyÛ dok̶adnie
przed ponownym u¿yciem.

Usuwanie drobnych usterek
Zak̶ócenie

Mo¿liwa przyczyna

Usuwanie

Skoszona trawa nie jest
przenoszona do kosza.

Klapa otworu wyrzutowego jest zatkana

Zdj¹Û kosz na trawê i wyczyœciÛ klapê
otworu wyrzutowego (patrz punkt
„Czyszczenie“).

PrêdkoœÛ jazdy jest za du¿a.

ZmniejszyÛ prêdkoœÛ jazdy.

Za niska wysokoœÛ ciêcia.

NastawiÛ wiêksz¹ wysokoœÛ ciêcia.

Skoszona trawa jest
przenoszona do kosza tylko
czêœciowo.

Worek kosza na trawê jest pe̶ny.

Opró¿niÛ worek kosza na trawê

Tkanina worka kosza na trawê jest zatkana /
zaklejona, przelot powietrza jest utrudniony.

Zdj¹Û kosz na trawê i wyczyœciÛ worek
(patrz punkt „Czyszczenie“).
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