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Teie ohutuse jaoks

Pidada kinni ohutus- ja 
kasutusjuhenditest
Enne seadme esimest korda 
kasutamist lugege õpetus hooli-
kalt läbi. Töö ajal pidada kinni 
kõigist ohutus-juhenditest.
Veenduge, et
– te olete ise kõigi juhenditega 

tutvunud,
– et kõiki seadme kasutajaid 

on juhenditest informeeritud 
ning nad on neist aru saanud.

Pöörake tähelepanu ka ohutus-
nõuetele, kasutusjuhistele ja 
õpetustele, mis on kirjas muru-
traktori juhendis, mille külge 
seade kinnitatakse.

Ohutusjuhendid
Enne kõiki töid seadme 
juures
Kaitske end vigastamise eest. 
Enne kõiki töid seadme juures
– lülitada mootor välja,
– tõmmata süütevõti eest ära,
– lukustada seisupidur,
– oodata, kuni kõik seadme 

liikuvad osad on täielikult 
seiskunud; mootor peab 
olema maha jahtunud,

– tõmmata süüteküünla pistik moo-
torilt välja, nii et mootori kogemata 
käivitumine ei ole võimalik.

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

Kaitseseadis
vigastuste ja materiaalse kahju 
ärahoidmiseks.
Sisse lülitatud lõikemehhanismi 
puhul on ohutuse blokeerimissüs-
teem aktiivne ja lülitab lõikemeh-
hanismi või mootori automaatselt 
välja
– rohukoguri tühjendamisel/

avamisel,
– rohukoguri äravõtmisel 

(nt haagise ühendamiseks).

Seadme õige 
kasutamine
Seade on ette nähtud ainult 
– murutraktoritele rohukogurina,
– käesolevas kasutusõpetuses 

antud kirjelduste ja ohutus-
juhendite kohaselt.

Igasugune muu kasutamine 
on mitteotstarbekohane. 
Selle tulemusel tekkiva kahju eest 
tootja ei vastuta; riski kannab 
ainult kasutaja.
Seadme omavolilise muutmise 
tagajärjel tekkinud kahju eest 
tootja ei vastuta.

Väljapakkimine/
paigaldamine

Paigaldamine
Paigaldage seade nagu on näidatud 
piltidel õpetuse alguses.

Juhtimine

Info asukoha kohta
Asukoha viited (nt vasakul, 
paremal) seadmel kehtivad 
alati juhiistmelt vaadatuna.

Rohukoguri kinnitamine
Joon. 1
 Asetada rohukogur traktori 

alumisse kinnitusse (A) 
ja vajutada alla.

 Tõsta rohukogurit tagumise 
käepideme juures üles ja tõm-
mata üles, kuni see fikseerub 
traktori kinnitustes (B) ja (C).

 Suruda rohukogur alla, nii et see 
fikseerub traktori kinnituses (D).
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Rohukoguri mahavõtmine
Joon. 2

Tähelepanu!
Rohukoguri lahtilukustuse hooba 
(A) lülitada vaid siis, kui kogur 
on kinni.
 Rohukoguri lukustuse vabasta-

miseks tõmmata hooba (A). 
Rohukoguri ülemine osa 
avaneb.

 Rohukoguri kinnitusest (B) lahti 
võtmiseks võtta rohukoguri 
mõlemast käepidemest kinni 
ja tõsta tagant üles.

 Tõsta rohukogur tagant välja.

Rohukoguri tühjendamine
Joon. 3
Kui rohtu jääb maha või taseme-
kontroll (suvand) vallandab heli-
signaali
 Lülitada niiduk välja.
 Lukustada seisupidur.
 Tõmmata hoob rohukogurist 

üles tõkiseni.
 Lükata hoob ette, rohukogur 

tuleb lahti.

=

Rohukoguri kinnitamine
 Lükata hoob taha, kuni rohu-

kogur fikseerub õiges asendis.
 Lükata hoob aeglaselt alla 

algasendisse.

Haagisega sõitmine
Joon. 4

Sõita ainult välja lülitatud 
niidukiga!
 Võtta rohukogur maha.
 Kinnitada haagis 

haakeseadise (A) külge 
ning kindlustada.

Rohukoguri 
puhastamine

Tähelepanu!
Mitte kasutada kõrgsurvepesurit, 
see võib rohukogurit kahjustada.
Kõige lihtsam on puhastada 
pärast niitmist.
 Võtta rohukogur maha 

ja tühjendada.
 Puhastada rohukogur aiavooliku 

tugeva veejoaga.
 Enne rohukoguri uuesti kasuta-

mist lasta sel korralikult ära 
kuivada.

Traktori väljaviske-
kanali puhastamine
(ainult plekiga mudelitel)

Kui traktoril peaks olema 
puhastushoob (joonis 5), lugege 
selle kasutamise kohta 
murutraktori kasutusjuhendist. 
Sellisel juhul ei ole vaja plekki välja 
võtta.

Liiga kõrge või märja muru 
niitmisel võib niidetud rohi kogu-
neda väljaviskekanalisse ja teki-
tada ummistuse. Niisugusel juhul 
ei lähe niidetud muru enam rohu-
kogurisse või läheb ainult 
osaliselt.
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Joon. 6
 Lülitada mootor välja ja eemal-

dada süütevõti.
 lukustada seisupidur.
 Rohukoguri avamiseks tõmmata 

rohukoguri lahtilukustuse 
hooba (A).

Tähelepanu!
Lahtilukustuse hooba lülitada vaid 
siis, kui kogur on kinni.
 Rohu kanalist väljalaskmiseks 

tõmmata plekk (B) tagant välja.
 Lükata plekk kanalisse tagasi.

 Rohukoguri kinnitamine:
– Seista traktori kõrval, võtta 

eesmisest käepidemest kinni 
ja tõmmata rohukogurit ette-/
ülespoole, nii et rohukogur 
fikseerub ja on korralikult kinni. 

Müügigarantii
Igas riigis kehtivad meie äriühingu või importööri poolt väljastatud garantiitingimused. Kõrvaldame häireid 
seadme juures garantiiteenuste raames tasuta, kui põhjuseks on materjali- või tootmisviga. 
Garantiijuhtumi puhul pöörduge müüja või lähima filiaali poole.

Abi häirete korral

Häire Võimalik põhjus Lahendus

Rohtu ei transpordita enam 
rohukotti.

Sõidukiirus liiga kõrge. Alandada sõidukiirust.

Niitmiskõrgus liiga väike. Suurendada niitmiskõrgust.

Rohukott täis. Tühjendada rohukott.

Traktori väljaviskekanal on ummis-
tunud.

Lülitada mootor välja ja puhastada 
väljaviskekanal (vt punkti „Välja-
viskekanali puhastamine”).

Rohukotti ei transpordita kogu 
rohtu.

Rohukoti materjal on ummistunud/
kleepunud, ventilatsioon on blo-
keeritud.

Võtta rohukott maha, puhastada 
rohukott (vt punkti „Puhastamine”).




