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Pre Vašu bezpečnosˆ

Dodržiavajte bezpečnostné 
pokyny a pokyny pre 
obsluhu
Pred prvým použitím zariadenia 
si dôkladne prečítajte tento návod. 
Počas prevádzky dodržiavajte všetky 
bezpečnostné pokyny.
Presvedčte sa
– že ste sa sami s všetkými pokynmi 

zoznámili;
– že všetci užívatelia zariadenia sú 

informovaní o pokynoch a tieto 
pokyny pochopili.

Dodržiavajte aj bezpečnostné pokyny 
a pokyny pre obsluhu v návode 
trávneho traktora, na ktorý sa bude 
toto zariadenie montovaˆ.

Bezpečnostné pokyny
Pred všetkými prácami 
na náradí
Chráòte sa pred poraneniami. 
Pred všetkými prácami na tomto 
traktore
– Zastavte motor
– vytiahnite spínací k¾účik
– zaaretujte parkovaciu brzdu
– počkajte, až sa všetky pohyblivé 

diely úplne zastavia; motor musí 
vychladnúž

– Stiahnite koncovku zapa¾ovacej 
sviečky na motore, aby nebolo 
možné naštartovanie motora 
omylom.

Počas použitia
Nebezpečenstvo poranenia – v oblasti 
nasadenia sa nesmú zdržiavaˆ osoby, 
najmä deti a domáce zvieratá.

Bezpečnostné zariadenie
Deflektor vyhadzovacej koncovky  
(pozri obrázok) je bezpečnostné 
zariadenie, ktoré Vás chráni pred 
poranením. Traktor sa smie 
prevádzkovaˆ iba s namontovaným 
deflektorom vyhadzovacej koncovky.

Upozornenie
Pri zatvorení zariadenia na zber 
pokosenej trávy sa deflektor 
odhadzovacej koncovky zatlačí 
dovnútra, tak že je možné trávu 
do zariadenia na zber transportovaˆ.

Správne použitie 
zariadenia

Toto náradie je určené na používanie 
– ako zariadenie na zber pokosenej 

trávy pre trávne traktory 
– pod¾a popisov uvedených v tomto 

návode na obsluhu a bezpečnost-
ných pokynov.

Každé použitie prekračujúce daný 
rozsah, platí ako použitie 
nezodpovedajúce stanovenému 
účelu. Za škody, ktoré z toho vyplývajú 
výrobca neručí; riziko nesie samotný 
užívate¾.
Svojvo¾ne vykonané zmeny na 
zariadení vylučujú ručenie výrobcu 
za škody, ktoré z toho vyplývajú.

Vybalenie/montáž

Namontujte zariadenie ako je 
zobrazené na obrázkoch na začiatku 
tohto návodu.

Obsluha

Zavesenie zariadenia 
na zber pokosenej trávy
Typ 1 a 2:

Zaveste zariadenie na zber 
pokosenej trávy do držiaka na 
traktore a tlačte ho smerom nadol, 
až zaskočí.

Typ 1:

Typ 2:

Odobranie zariadenia 
na zber pokosenej trávy
Typ 1 a 2:

Uchopte zariadenie na zber 
pokosenej trávy za obidve rukoväti 
a odoberte ho smerom nahor.

Vyprázdnenie zariadenia 
na zber pokosenej trávy
Keï ostáva pokosený materiál ležaˆ 
na zemi: vypnite žacie ústrojenstvo, 
zaaretujte parkovaciu brzdu 
a vyprázdnite zariadenie na zber 
pokosenej trávy.
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Typ 1:

Vyˆahujte zo zariadenia na zber 
pokosenej trávy páku smerom 
nahor až k dorazu.
Vychý¾te páku smerom dopredu, 
zariadenie na zber pokosenej trávy 
sa otvorí.

Typ 2:

Uchopte zariadenie na zber 
pokosenej trávy za obidve rukoväti 
a sklopte ho dopredu alebo ho 
odoberte smerom nahor.

Zatvorenie zariadenia 
na zber pokosenej trávy
Typ 1 a 2:

Sklápajte zariadenie na zber 
pokosenej trávy smerom nadol, 
až zaskočí resp. ho opäˆ zaveste.

Práce bez zariadenia na 
zber pokosenej trávy
Když zariadenie na zber pokosenej 
trávy zložíte, preklopí sa deflektor 
vyhadzovacej koncovky. Pri prácach 
bez zariadenia na zber pokosenej 
trávy sa bude pokosený materiál 
vyhadzovaˆ priamo nadol.

Jazda s prívesom

Choïte len s vypnutým žacím 
ústrojenstvom

Odoberte zariadenie na zber 
pokosenej trávy.
Upevnite a zaistite príves na ˆažné 
zariadenie traktora  pre príves.

Čistenie

Pozor
Nepoužívajte žiadne vysokotlakové 
čističe, môže dôjsˆ k poškodeniu 
zberného vreca na pokosenú trávu.
Najjednoduchšie je čistenie priamo 
po kosení.

Odoberte a vyprázdnite zariadenie 
na zber pokosenej trávy.
Zberné vrece na pokosenú trávu 
a deflektor vyhadzovacej koncovky 
je možné čistiˆ silným prúdom vody 
zo záhradnej hadice.
Deflektor vyhadzovacej koncovky je 
možné dodatočne vyčistiˆ pomocou 
kefy s násadou.
Nechajte zariadenie na zber 
pokosenej trávy pred nasledujúcim 
používaním dôkladne uschnúˆ.

Záruka

V každej krajine platia záručné 
ustanovenia vydané našou 
spoločnosˆou resp. dovozcom. 
Poruchy na Vašom traktore 
odstránime v rámci záruky bezplatne, 
pokia¾ by bola príčinou chyba 
materiálu alebo výrobná chyba. 
V záručnom prípade sa prosím obráˆte 
na Vášho predajcu alebo najbližšiu 
pobočku.

Pomoc pri poruchách

!

Porucha Možná príčina Odstránenie

Pokosený materiál sa ïalej 
nedopravuje do vreca na pokosenú 
trávu.

Deflektor vyhadzovacej koncovky 
je upchatý.

Zložte zariadenie na zber pokosenej trávy, 
vyčistite deflektor vyhadzovacej koncovky
(pozri bod „Čistenie”).

Rýchlosˆ jazdy je príliš vysoká. Znížte rýchlosˆ jazdy.

Výška kosenia je príliš nízka. Nastavte vyššiu výšku kosenia.

Pokosený materiál sa len 
nedostatočne dopravuje do vreca 
na pokosenú trávu.

Tkanina zberného vreca na pokosenú 
trávu je upchatá/zlepená, je zabránené 
odvzdušneniu.

Snímte zariadenie na zber pokosenej trávy, 
vyčistitezberné vrece na pokosenú trávu 
(pozri bod „Čistenie”).




