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Jūsu drošībai

Ievērojiet drošības 
tehnikas un lietošanas 
noteikumus
Pirms ierīces pirmās izmanto-
šanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas 
pamācību. Ekspluatācijas laikā 
ievērojiet visus drošības tehnikas 
noteikumus.
Pārliecinieties,
– vai Jūs personīgi esat iepazinies/

usies ar šiem noteikumiem,
– vai visi šīs ierīces lietotāji ir infor-

mēti par šiem noteikumiem un 
ir tos sapratuši.

Ievērojiet arī drošības/lietošanas 
norādījumus un instrukcijas zāliena 
traktora lietošanas pamācībā, 
pie kura šī ierīce tiks piemontēta.

Drošības tehnikas 
noteikumi
Pirms visu ierīces apkopes 
darbu uzsākšanas
Izsargājieties no traumām. 
Pirms jebkuru ierīces apkopes 
darbu veikšanas
– izslēdziet motoru,
– izvelciet aizdedzes atslēgu,
– pievelciet stāvbremzi,
– nogaidiet, līdz visu kustīgo detaïu 

darbība ir pilnīgi apstājusies; 
motoram jābūt atdzisušam,

– Izvelciet motora aizdedzes 
sveces spraudni, lai izvairītos 
no motora palaišanas neuzmanī-
bas dēï.

Izmantošanas laikā
Traumu bīstamība – Ievērojiet, 
lai nepiederošas personas, it īpaši 
bērni, kā arī mājdzīvnieki, neatra-
stos iekārtas izmantošanas 
iecirknī.

Drošības ierīce 
Aizsardzībai pret traumām un 
materiālajiem zaudējumiem.
Ieslēdzot pïaušanas mehānismu, 
tiek aktivēta drošības aizsarg-
sistēma, kura automātiski atslēdz 
pïaušanas mehānismu vai motoru
– zāles savācējierīces 

iztukšošana/atvēršana,
– noòemot zāles savācējierīci, 

(piem., izmantojot piekabi).

Ierīces pareiza 
izmantošana
Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai
– kā  zāliena traktoru zāles 

savācējierīce,
– atbilstoši šajā lietošanas pamā-

cībā sniegtajam aprakstam un 
drošības tehnikas noteikumiem.

Jebkura ārpus šiem noteikumiem 
izejoša izmantošana ir noteiku-
miem neatbilstoša. Ja tā rezultātā 
tiek izraisīti bojājumi, tad tādā 
gadījumā ražotāja atbildība tiek 
izslēgta; izdevumus sedz vienīgi 
izmantotājs.
Ja ar patvaïīgiem ierīces pārveido-
šanas mēìinājumiem tiek izraisīti 
tās bojājumi, tad šajos gadījumos 
ražotāja atbildība tiek izslēgta.

Izsaiòošana/montēšana

Montāža
Montējiet ierīci, vadoties pēc 
attēliem, kuri norādīti šīs lieto-
šanas pamācības sākumā.

Vadība

Pozīcijas dati
Ierīces pozīcijas dati (piem., 
pa kreisi, pa labi) vienmēr izriet 
no sēdošā vadītāja skatījuma.

Zāles savācējierīces 
iekāršana
1 attēls
 Iekariet zāles savācējierīci trak-

tora apakšējā nostiprinājumā 
(A) un spiediet uz priekšu līdz 
atturim.

 Paceliet zāles savācējierīci 
aiz pakaïējā roktura un velciet 
uz augšu, līdz tā iefiksējas 
traktora nostiprinājumā (B) 
un (C).

 Groziet zāles savācējierīci 
uz leju, līdz tā iefiksējas 
traktora nostiprinājumā (D).
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Zāles savācējierīces 
noòemšana
2 attēls

Uzmanību!
Darbiniet savācējgroza atvieno-
tāja palaides sviru (A) tikai tad, 
ja grozs ir noslēgts.
 Velciet savācējgroza atvienotāja 

palaides sviru (A). 
Zāles savācējierīce atveras 
augšējā daïā.

 Ar abām rokām stingri turiet 
zāles savācējierīci un paceliet 
pakaïējā daïā, lai to varētu 
izòemt no nostiprinājuma (B).

 Pilnībā noòemiet zāles savācē-
jierīci, ceïot uz aizmuguri.

Zāles savācējierīces 
iztukšošana
3 attēls
Ja nopïautais materiāls paliek 
ierīces pamatnē, vai ja iepildes 
līmeòa kontroles sistēma 
(papildaprīkojums) raida skaòas 
signālu.
 Izslēdziet pïaušanas mehā-

nismu.
 Pievelciet stāvbremzi.
 Pavelciet no zāles savācē-

jierīces sviru uz augšu līdz 
atturim.

 Pārvietojiet sviru un priekšu - 
zāles savācējierīce atveras.

=

Zāles savācējierīces 
noslēgšana
 Pagrieziet sviru atpakaï, līdz 

zāles savācējierīce iefiksējas.
 Lēni nolaidiet sviru uz leju izejas 

pozicijā.

Braukšana ar piekabi
4 attēls

Braukt drīkst tikai tad, ja ir 
izslēgts pïaušanas mehānisms!
 Noòemiet zāles savācējierīci.
 Piestipriniet piekabi pie pieka-

bināšanas palīgierīces un nosti-
priniet (A).

Zāles savācējierīces 
tīrīšana

Uzmanību!
Neizmantojiet augstspiediena 
tīrītāju, tas var sabojāt zāles 
savācējmaisu.
Visvienkāršāk ir realizēt tīrīšanu 
uzreiz pēc pïaušanas.
 Noòemiet un iztukšojiet zāles 

savācējierīci.
 Zāles savācējmaisu var tīrīt 

ar spēcīgu dārza šïūtenes 
ūdensstrūklu.

 Pirms nākošās lietošanas zāles 
savācējierīci labi izžāvējiet.

Traktora izsviedēj-
šahtas tīrīšana
(tikai modeïos ar tīrīšanas 
loksni)

Ja Jūsu traktors ir aprīkots ar 
tīrīšanas sviru (sk. 5. attēlu), tad 
lūdzu ievērojiet lietošanas 
noteikumus zāliena traktora 
lietošanas pamācībā. 
Tādā gadījumā nav nepieciešama 
tīrīšanas plāksnes izòemšana.

Pïaujot pārāk augstu jeb slapju 
zāli, izsviedējšahtā var izveidoties 
pārāk lieli zāles uzkrājumi/aizsērē-
jumi. Tas izraisa to, ka zāles savā-
cējierīce netiek pietiekami piepil-
dīta/vairs netiek piepildīta.
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6 attēls
 Izslēdziet motoru un izvelciet 

aizdedzes sveci.
 pievelciet stāvbremzi.
 Velciet savācējgroza atvienotāja 

palaides sviru (A), lai zāles 
savācējierīce atvērtos.

Uzmanību!
Darbiniet palaides sviru tikai tad, 
ja grozs ir noslēgts.
 Izvelciet uz mugurpusi tīrīšanas 

loksni (B), lai zāle varētu izkrist 
no šahtas.

 No jauna iebīdiet tīrīšanas loksni 
līdz atturim šahtā.

 Zāles savācējierīces noslēg-
šana:

– Stāvot blakus traktoram, stingri 
turiet priekšējo rokturi un velciet 
zāles savācējierīci uz priekšu/
atpakaï, līdz zāles savācējierīce 
iefiksējas un ir pareizi noslēgta. 

Garantija
Katrā valstī ir spēkā mūsu sabiedrības jeb importiera izdotie garantijas noteikumi. 
Jūsu ierīces bojājumus, kuri ietilpst garantijas sniegšanas ietvaros, mēs novēršam bez samaksas tai 
gadījumā, ja šie bojājumi radušies materiāla vai ražošanas defektu rezultātā. Garantijas sniegšanas gadījumā 
griezieties veikalā, kurā šī ierīce tika nopirkta, vai arī tuvākajā filiālē.

Palīdzība defektu gadījumos

Defekts Iespējamais cēlonis Novēršana

Nopïautais materiāls vairs neatro-
das zāles savācējmaisā.

Pārāk liels braukšanas ātrums. Samaziniet barukšanas ātrumu.

Nepietiekams griezuma augstums. Noregulējiet augstāk griezuma 
augstumu.

Piepildīts savācējmaiss. Iztukšojiet savācējmaisu.

Aizsērējusi traktora izmetējšahta. Izslēdziet motoru un notīriet 
izmetējšahtu (sk. punktu 
„Izmetējšahtas tīrīšana“).

Zāles savācējmaisā atrodas 
nepietiekams nopïautā materiāla 
daudzums.

Zāles savācējmaisa šíiedras 
ir netīras/aizlipušas, traucēta 
vēdināšana.

Noòemiet zāles savācējmaisu, 
tīriet zāles savācējmaisu, 
(sk. punktu „Tīrīšana“).




