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Éå fåëí~ää~íáçå=çÑ=Öê~ëë=Å~íÅÜÉê=Ñçê=QMM=ëÉêáÉë=EÑçê=áÇÉåíáÑáÅ~íáçå=çÑ=íÜÉ=ëÉêáÉë=ëÉÉ=“fåëí~ää~íáçåÒ=íÉñí=ëÉÅíáçåFK

Ñê jçåí~ÖÉ=Çì=Ä~Å=ÇÉ=ê~ã~ëë~ÖÉ=ÇDÜÉêÄÉ=éçìê=ä~=ë¨êáÉ=QMM=EáÇÉåíáÑáÅ~íáçå=ÇÉ=ä~=ë¨êáÉ=W=
îçáê=ä~=ëÉÅíáçå=áåíáíìä¨É=Âjçåí~ÖÉÊ=Ç~åë=äÉ=íÉñíÉFK

ÇÉ jçåí~ÖÉ=dê~ëÑ~åÖÉáåêáÅÜíìåÖ=ÑΩê=QMMÉê=pÉêáÉ=EfÇÉåíáÑáâ~íáçå=ÇÉê=pÉêáÉ=ëáÉÜÉ=qÉñíJ^ÄëÅÜåáíí=łjçåí~ÖÉ“FK

åä jçåí~ÖÉ=Öê~ëî~åÖÉê=îççê=ëÉêáÉ=QMM=EòáÉ=îççê=ÇÉ=áÇÉåíáÑáÅ~íáÉ=î~å=ÇÉ=ëÉêáÉ=ÜÉí=ÖÉÇÉÉäíÉ=łjçåí~ÖÉÒFK

áí jçåí~ÖÖáç=ÇÉä=ê~ÅÅçÖäáÉêÄ~=éÉê=ä~=ëÉêáÉ=QMM=EfÇÉåíáÑáÅ~òáçåÉ=ÇÉää~=ëÉêáÉI=îÉÇá=Å~éáíçäç=Âjçåí~ÖÖáçÊFK

Éë jçåí~àÉ=ÇÉä=Çáëéçëáíáîç=ÇÉ=ÅçäÉÅÅáµå=ÇÉ=Å¨ëéÉÇ=é~ê~=ä~=ëÉêáÉ=QMM=
EîÉê=ä~=áÇÉåíáÑáÅ~Åáµå=ÇÉ=ä~=ëÉêáÉ=Éå=Éä=é•êê~Ñç=Âjçåí~àÉÊFK

ëî jçåíÉêáåÖ=~î=Öê®ëìééë~ãä~êÉ=Ñ∏ê=QMMJëÉêáÉå=EÑ∏ê=ëÉêáÉáÇÉåíáÑáÉêáåÖI=ëÉ=~îëåáííÉí=ÒjçåíÉêáåÖÒFK

Ç~ jçåíÉêáåÖ=~Ñ=Öê‹ëÑ~åÖ=íáä=QMMJëÉêáÉå=EáÇÉåíáÑáâ~íáçå=~Ñ=ëÉêáÉåI=ëÉ=íÉâëí~ÑëåáííÉí=łjçåíÉêáåÖ“FK

åç jçåíÉêáåÖ=~î=ÖêÉëëçééÑ~åÖÉê=Ñçê=QMM=ëÉêáÉå=EÑçê=áÇÉåíáÑáâ~ëàçå=~î=ëÉêáÉå=ëÉ=íÉâëí~îëåáíí=“jçåíÉêáåÖÒFK

Ñá oìçÜçåâçâççà~å=~ëÉååìë=QMMJë~êà~å=âçåÉáääÉ=Eã~ääáë~êà~å=íìååáëí~ãáåÉå=â~íëç=íÉâëíáâçÜí~=Ê^ëÉååìëÂFK

éí jçåí~ÖÉã=Çç=Çáëéçëáíáîç=ÇÉ=êÉÅçäÜ~=ÇÉ=Éêî~=é~ê~=~=p¨êáÉ=åK⁄=QMM=EpçÄêÉ=áÇÉåíáÑáÅ~´©ç=Ç~=p¨êáÉI=
îÉê=`~é∞íìäç=Âjçåí~ÖÉãÊFK

Éä Óõíáñìïëüãçóç óõóôÞìáôïò óõëëïãÞò ÷ëüçò ãéá ôç óåéñÜ 400 (ãéá ôçí áíáãíþñéóç ôçò óåéñÜò, 
âë. óôçí ðáñÜãñáöï ”Óõíáñìïëüãçóç”).

Üì A 400-as sorozat fûfelfogójának felszerelése (a sorozat azonosításához ld. az „Szerelés” c. fejezetet).

éä Monta¿ kosza na trawê dla urz¹dzeñ serii 400 (identyfikacja serii patrz tekst rozdziału „Monta¿“).

Åë Montáž zaøízení na sbìr posečené trávy pro sérii 400 (identifikace série viz odstavec textu “Montáž”).

ëâ Montáž zariadenia na zber pokosenej trávy pre sériu 400 (identifikácia série pozri odsek textu „Montáž”).

êç Montajul dispozitivului de colectare a ierbii pentru seria 400 (Identificarea seriei vezi capitolul-text „Montajul”).

ëä Montaža naprave za zbiranje trave za 400-to serijo (identifikacija serije, glej oddelek besedila «Montaža»).

Üê Montiranje naprave za skupljanje trave za 400-tu seriju (identifikaciju serije vidjeti u odlomku ”Montiranje”).

ëê Montaža uređaja za prikupljanje trave za 400-u seriju (identifikacija serije vidi odeljak teksta ”Montaža”).

êì C¢op®a ºc¹po¼c¹a ªæø c¢opa ¹pa¾ ªæø 400-¼ cepåå 
(åªe¸¹åíå®aýå÷ cepåå c¯o¹på¹e  paµªeæe «C¢op®a»).

ÄÖ Mo¸¹åpa¸e ¸a ÿpåc¹a®a µa c½¢åpa¸e ¸a ¹pea¹a µa 400-a¹a cepåø 
(µa åªe¸¹åíåýåpa¸e ¸a cepåø¹a ce oceªo¯e¹e o¹ ñac¹¹a o¹ ¹e®c¹a «Mo¸¹åpa¸e»).

Éí Rohukoguri montaaž seeriale 400 (seeria identifikatsiooni vt teksti lõigust ”Montaaž”).

äí 400-tinės serijos žolės surinkimo įtaiso montavimas 
(serijos identifikaciją žiūrėkite teksto skyrelyje ”Montavimas”).

äî 400. sērijas zāles savācējierīces montāža (par sērijas identifikāciju – sk. teksta fragmentu ”Montāža”).

ãâ Mo¸¹a²a ¸a ºpeª µa co¢åpaùe ¹pea µa cepåja 400 
(µa ÿpeÿoµ¸aaùe ¸a cepåja¹a ÿo¨æeª¸e¹e ¨o ÿo¨æaje¹o oª ¹e®c¹o¹ «Mo¸¹a²a»).

Äë Montiranje naprave za skupljanje trave za 400-tu seriju 
(identifikaciju serije videti u odlomku "Montiranje").
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Éå fåëí~ää~íáçå=çÑ=Öê~ëë=Å~íÅÜÉê=Ñçê=RMM=ëÉêáÉë=EÑçê=áÇÉåíáÑáÅ~íáçå=çÑ=íÜÉ=ëÉêáÉë=ëÉÉ=“fåëí~ää~íáçåÒ=íÉñí=ëÉÅíáçåFK

Ñê jçåí~ÖÉ=Çì=Ä~Å=ÇÉ=ê~ã~ëë~ÖÉ=ÇDÜÉêÄÉ=éçìê=ä~=ë¨êáÉ=RMM=EáÇÉåíáÑáÅ~íáçå=ÇÉ=ä~=ë¨êáÉ=W=
îçáê=ä~=ëÉÅíáçå=áåíáíìä¨É=Âjçåí~ÖÉÊ=Ç~åë=äÉ=íÉñíÉFK

ÇÉ jçåí~ÖÉ=dê~ëÑ~åÖÉáåêáÅÜíìåÖ=ÑΩê=RMMÉê=pÉêáÉ=EfÇÉåíáÑáâ~íáçå=ÇÉê=pÉêáÉ=ëáÉÜÉ=qÉñíJ^ÄëÅÜåáíí=łjçåí~ÖÉ“F

åä jçåí~ÖÉ=Öê~ëî~åÖÉê=îççê=ëÉêáÉ=RMM=EòáÉ=îççê=ÇÉ=áÇÉåíáÑáÅ~íáÉ=î~å=ÇÉ=ëÉêáÉ=ÜÉí=ÖÉÇÉÉäíÉ=łjçåí~ÖÉÒFK

áí jçåí~ÖÖáç=ÇÉä=ê~ÅÅçÖäáÉêÄ~=éÉê=ä~=ëÉêáÉ=RMM=EfÇÉåíáÑáÅ~òáçåÉ=ÇÉää~=ëÉêáÉI=îÉÇá=Å~éáíçäç=Âjçåí~ÖÖáçÊFK

Éë jçåí~àÉ=ÇÉä=Çáëéçëáíáîç=ÇÉ=ÅçäÉÅÅáµå=ÇÉ=Å¨ëéÉÇ=é~ê~=ä~=ëÉêáÉ=RMM=
EîÉê=ä~=áÇÉåíáÑáÅ~Åáµå=ÇÉ=ä~=ëÉêáÉ=Éå=Éä=é•êê~Ñç=Âjçåí~àÉÊFK

ëî jçåíÉêáåÖ=~î=Öê®ëìééë~ãä~êÉ=Ñ∏ê=RMMJëÉêáÉå=EÑ∏ê=ëÉêáÉáÇÉåíáÑáÉêáåÖI=ëÉ=~îëåáííÉí=ÒjçåíÉêáåÖÒFK

Ç~ jçåíÉêáåÖ=~Ñ=Öê‹ëÑ~åÖ=íáä=RMMJëÉêáÉå=EáÇÉåíáÑáâ~íáçå=~Ñ=ëÉêáÉåI=ëÉ=íÉâëí~ÑëåáííÉí=łjçåíÉêáåÖ“FK

åç jçåíÉêáåÖ=~î=ÖêÉëëçééÑ~åÖÉê=Ñçê=RMM=ëÉêáÉå=EÑçê=áÇÉåíáÑáâ~ëàçå=~î=ëÉêáÉå=ëÉ=íÉâëí~îëåáíí=“jçåíÉêáåÖÒFK

Ñá oìçÜçåâçâççà~å=~ëÉååìë=RMMJë~êà~å=âçåÉáääÉ=Eã~ääáë~êà~å=íìååáëí~ãáåÉå=â~íëç=íÉâëíáâçÜí~=Ê^ëÉååìëÂFK

éí jçåí~ÖÉã=Çç=Çáëéçëáíáîç=ÇÉ=êÉÅçäÜ~=ÇÉ=Éêî~=é~ê~=~=p¨êáÉ=åK⁄=RMM=EpçÄêÉ=áÇÉåíáÑáÅ~´©ç=Ç~=p¨êáÉI=
îÉê=`~é∞íìäç=Âjçåí~ÖÉãÊFK

Éä Óõíáñìïëüãçóç óõóôÞìáôïò óõëëïãÞò ÷ëüçò ãéá ôç óåéñÜ 500 (ãéá ôçí áíáãíþñéóç ôçò óåéñÜò, 
âë. óôçí ðáñÜãñáöï ”Óõíáñìïëüãçóç”).

Üì A 500-as sorozat fûfelfogójának felszerelése (a sorozat azonosításához ld. az „Szerelés” c. fejezetet).

éä Monta¿ kosza na trawê dla urz¹dzeñ serii 500 (identyfikacja serii patrz tekst rozdziału „Monta¿“).

Åë Montáž zaøízení na sbìr posečené trávy pro sérii 500 (identifikace série viz odstavec textu “Montáž”).

ëâ Montáž zariadenia na zber pokosenej trávy pre sériu 500 (identifikácia série pozri odsek textu „Montáž”).

êç Montajul dispozitivului de colectare a ierbii pentru seria 500 (Identificarea seriei vezi capitolul-text „Montajul”).

ëä Montaža naprave za zbiranje trave za 500-to serijo (identifikacija serije, glej oddelek besedila «Montaža»).

Üê Montiranje naprave za skupljanje trave za 500-tu seriju (identifikaciju serije vidjeti u odlomku ”Montiranje”).

ëê Montaža uređaja za prikupljanje trave za 500-u seriju (identifikacija serije vidi odeljak teksta ”Montaža”).

êì C¢op®a ºc¹po¼c¹a ªæø c¢opa ¹pa¾ ªæø 500-¼ cepåå 
(åªe¸¹åíå®aýå÷ cepåå c¯o¹på¹e  paµªeæe «C¢op®a»).

ÄÖ Mo¸¹åpa¸e ¸a ÿpåc¹a®a µa c½¢åpa¸e ¸a ¹pea¹a µa 500-a¹a cepåø 
(µa åªe¸¹åíåýåpa¸e ¸a cepåø¹a ce oceªo¯e¹e o¹ ñac¹¹a o¹ ¹e®c¹a «Mo¸¹åpa¸e»).

Éí Rohukoguri montaaž seeriale 500 (seeria identifikatsiooni vt teksti lõigust ”Montaaž”).

äí 500-tinės serijos žolės surinkimo įtaiso montavimas 
(serijos identifikaciją žiūrėkite teksto skyrelyje ”Montavimas”).

äî 500. sērijas zāles savācējierīces montāža (par sērijas identifikāciju – sk. teksta fragmentu ”Montāža”).

ãâ Mo¸¹a²a ¸a ºpeª µa co¢åpaùe ¹pea µa cepåja 500 
(µa ÿpeÿoµ¸aaùe ¸a cepåja¹a ÿo¨æeª¸e¹e ¨o ÿo¨æaje¹o oª ¹e®c¹o¹ «Mo¸¹a²a»).

Äë Montiranje naprave za skupljanje trave za 500-tu seriju 
(identifikaciju serije videti u odlomku "Montiranje").
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Česky Zaøízení na sbìr posečené trávy

42

Pro Vaši bezpečnost

Dodržujte bezpečnostní 
pokyny a pokyny pro 
obsluhu
Pøed prvním použitím zaøízení si 
pečlivì pøečtìte tento návod. 
Bìhem provozu dodržujte všechny 
bezpečnostní pokyny.

Pøesvìdčte se,
– že jste se sám se všemi pokyny 

seznámil,
– že všichni uživatelé zaøízení jsou 

o pokynech informováni a tyto 
pokyny pochopili.

Dodržujte také bezpečnostní pokyny 
a pokyny pro obsluhu v návodu 
travního traktoru, na který bude toto 
zaøízení namontováno.

Bezpečnostní pokyny
Pøed veškerými pracemi 
na tomto zaøízení
– Zastavte motor travního traktoru,
– počkejte, až se úplnì zastaví 

všechny pohyblivé díly,
– stáhnìte koncovku zapalovací 

svíčky na travním traktoru, 
aby nebylo možné neúmyslné 
nastartování motoru.

Bìhem použití
Nebezpečí poranìní – v oblasti 
nasazení se nesmí zdržovat osoby, 
zejména dìti a domácí zvíøata.

Bezpečnostní zaøízení
k ochranì pøed poranìním a vìcnými 
škodami

Pøi zapnutém žacím ústrojí je aktivován 
bezpečnostní blokovací systém 
a automaticky vypíná žací ústrojí nebo 
motor pøi
– vyprázdòování zaøízení na sbìr 

posečené trávy,
– sundání zaøízení na sbìr posečené 

trávy (napø. pro provoz s pøívìsem).

Správné používání 
traktoru

Tento traktor je určen k použití
– jako zaøízení na sbìr posečené 

trávy pro zahradní traktory
– podle popisù uvedených v tomto 

návodu k obsluze a bezpečnostních 
pokynù.

Každé použití pøekračující daný 
rozsah, platí jako použití 
neodpovídající stanovenému účelu. 
Za škody z toho vyplývající výrobce 
neručí; riziko nese samotný uživatel.

Svévolnì provedené zmìny na 
zaøízení vylučují ručení výrobce 
za škody, které z toho vyplývají.

Vybalení / montáž

Montáž
Namontujte zaøízení jak je ukázáno na 
obrázcích na začátku tohoto návodu.

Identifikace čísla modelu
Typový štítek najdete pod sedadlem 
øidiče. Páté místo čísla modelu udává 
sérii. Pøíklad:

Číslo modelu: 
13BA506N690 = 500-ová série.

Obsluha

Zavìšení zaøízení na sbìr 
posečené trávy

Zavìste zaøízení na sbìr posečené 
trávy do držáku na traktoru a tlačte 
je smìrem dolù, až zaskočí.

Sundání zaøízení na sbìr 
posečené trávy

Uchopte zaøízení na sbìr posečené 
trávy za obì rukojeti a sundejte 
smìrem nahoru.

Vyprázdnìní zaøízení na sbìr 
posečené trávy
Zùstává-li posečený materiál ležet na 
zemi nebo vypne-li kontrola stavu 
naplnìní (možnost volby) žací ústrojí / 
motor event. zazní-li signalizační tón.

Vypnìte žací ústrojí:
Vytahujte ze zaøízení na sbìr 
posečené trávy páku smìrem 
nahoru až k dorazu.
Sklopte páku dopøedu, zaøízení na 
sbìr posečené trávy se vyklopí.

Uzavøení:
Sklopte páku dozadu, až zaøízení 
na sbìr posečené trávy zaskočí.
Nastavte páku pomalu dolù do 
výchozí polohy.

Jízda s pøívìsem

Jeïte pouze s vypnutým 
žacím ústrojím

Sundejte zaøízení na sbìr posečené 
trávy.
Upevnìte a zajistìte pøívìs na tažné 
zaøízení traktoru pro pøívìs.

1.

2.

!
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Zaøízení na sbìr posečené trávy Česky

43

Čistìní

Nepoužívejte žádné vysokotlaké 
čističe, mùže dojít k poškození 
sbìrného pytle na posečenou trávu.

Nejjednodušší je čistìní pøímo po 
sečení.

Sundejte a vyprázdnìte zaøízení 
na sbìr posečené trávy.

Sbìrný pytel na posečenou trávu 
lze čistit silným proudem vody ze 
zahradní hadice.
Nechejte zaøízení na sbìr posečené 
trávy pøed pøíštím používáním 
dùkladnì uschnout.

Pomoc pøi poruchách

Porucha Možná pøíčina Odstranìní

Posečený materiál není dále 
dopravován do pytle na posečenou 
trávu.

Pojezdová rychlost je pøíliš vysoká. Snižte pojezdovou rychlost.

Výška sečení je pøíliš nízká. Nastavte vyšší výšku sečení.

Sbìrný pytel na posečenou trávu 
je plný.

Vyprázdnìte sbìrný pytel na 
posečenou trávu.

Posečený materiál je pouze 
nedostatečnì dopravován do pytle 
na posečenou trávu.

Tkanina sbìrného pytle na posečenou 
trávu je ucpaná / slepená, 
je zabránìno odvzdušnìní.

Sundejte zaøízení na sbìr posečené 
trávy, vyčistìte sbìrný pytel na 
posečenou trávu (viz bod “Čistìní”).
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