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A biztonság érdekében

Vegye figyelembe 
a biztonsági és a használati 
útmutatót
A készülék elsõ alkalmazása elõtt 
gondosan olvassa el ezt a leírást. 
Az üzemeltetés során tartsa be 
a biztonsági elõírásokat.
Gyõzõdjön meg arról
– hogy minden útmutatást megértett;
– hogy a gépet használó minden 

személy tájékoztatást kapott 
a tudnivalókról, és ezeket meg 
is értette.

Vegye figyelembe a fûnyírótraktorra 
felszerelt berendezés kezelési 
útmutatójában olvasható biztonsági 
és kezelési utasításokat is.

Biztonsági útmutató
Minden a gépen végzett munka 
elõtt
Védje magát a sérülésektõl. 
Minden a gépen végzett munka elõtt
– állítsa le a motort
– húzza ki az indítókulcsot
– húzza be a rögzítõféket
– várja meg, amíg minden mozgó 

alkatrész teljesen leáll; a motornak 
le kell hûlnie

– Húzza le a motor gyújtógyertya-
csatlakozóját, így nem lehetséges 
a motor véletlen elindítása.

Használat közben
Sérülésveszély – ne engedjen senkit, 
különösen gyermekeket és 
háziállatokat a gép közelébe.

Biztonsági berendezés
A kidobónyílás fedél  (lásd a képen) 
egy biztonsági berendezés, amely 
védi Ön a sérülésektõl. A traktort csak 
felszerelt kidobónyílás fedéllel lehet 
üzemeltetni.

Megjegyzés
A fûfelfogó bezárásakor 
a kidobónyílás-fedél benyomódik, 
így a fû bejuttatható a fûfelfogóba.

A gép helyes használata

Ez a gép a következõ felhasználásokra 
alkalmas
– fûfelfogó fûnyírótraktorokhoz 
– a jelen útmutatóban található 

leírásoknak és biztonsági 
elõírásoknak megfelelõen.

Minden más jellegû használat nem 
rendeltetésszerûnek minõsül. 
Az ebbõl eredõ károkért a gyártó 
nem vállal felelõsséget; a kockázatot 
csakis a felhasználó vállalja.
A gépen végzett önkényes 
változtatásokból eredõ károkért 
a gyártó semmiféle felelõsséget nem 
vállal.

Kicsomagolás/
összeszerelés

Szerelje össze a gépet az útmutató 
elején található ábráknak 
megfelelõen.

A készülék kezelése

A fûfelfogó behelyezése
1. és 2. típus:

Akassza be a fûfelfogót a traktor 
tartójába és nyomja lefelé, amíg 
be nem reteszel.

1. típus:

2. típus:

A fûfelfogó levétele
1. és 2. típus:

A fûfelfogót a két fogantyúnál fogva, 
felfelé húzva vegye le.

A fûfelfogó kiürítése
Ha levágott fû marad a talajon: 
kapcsolja ki a nyírószerkezetet, 
reteszelje a rögzítõféket és ürítse 
ki a fûfelfogót.

1. típus:

Húzza ki a kart a fûfelfogóból felfelé, 
ütközésig.
Hajtsa elõre a kart, a fûfelfogó 
kinyílik.
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2. típus:

Fogja meg a fûfelfogót a két 
fogantyújánál, és billentse elõre, 
vagy felfelé emelve vegye le.

Zárja vissza a fûfelfogót
1. és 2. típus:

Fordítsa lefelé a fûfelfogót, amíg az 
be nem kattan, illetve újra be nem 
illeszkedik.

Munka fûfelfogó nélkül
Ha leveszi a fûfelfogót, lecsapódik 
a kidobónyílás fedél. Ha fûfelfogó 
nélkül dolgozik a munka során 
keletkezõ anyag alul távozik.

Menet utánfutóval

Csak kikapcsolt vágómûvel 
közlekedjen

A fûfelfogót vegye le.
Az utánfutót rögzítse a vonóhorgon 
és biztosítsa. 

Tisztítás

Figyelem
Ne használjon nagynyomású 
tisztítóberendezést, a fûfelfogó 
zsák megsérülhet.
A legegyszerûbb, ha közvetlenül 
a vágás után végzi el a tisztítási 
munkákat.

Vegye le és ürítse ki a fûfelfogót.
A fûfelfogó zsákot és a kidobónyílás 
fedelét a kerti csap csövének 
erõsebb vízsugarával le lehet 
tisztítani.
A kidobónyílás fedél ezen kívül 
egy nyeles kefével tisztítható.
A fûfelfogót hagyja jól megszáradni 
a következõ használat elõtt.

Garancia

Minden országban érvényesek 
a társaságunk, ill. az importõr által 
kiadott garanciarendelkezések, 
A szavatosság keretein belül a hibákat 
térítésmentesen javítjuk az Ön gépén 
addig, amíg egy anyag vagy gyártási 
hiba az ok. Garanciális esetben kérjük 
forduljon az Ön kereskedõjéhez vagy 
a legközelebbi képviselethez.

Segítség hibák esetén

!

Hiba Lehetséges ok Elhárítás

A vágott fû nem kerül a fûfelfogó 
zsákba.

Eldugult a kidobónyílás fedél. Vegye le a fûfelfogót, tisztítsa meg 
a kidobónyílás fedelét 
(lásd a „Tisztítás” címû részt).

Túl nagy a menetsebesség. Csökkentse a menetsebességet.

Túl kicsi a vágási magasság. Állítsa nagyobbra a vágási magasságot.

A vágott fûbõl csak kevés kerül 
a fûfelfogó zsákba.

A fûfelfogó zsák szövete eltömõdött/
eldugult, a szellõzés akadályozva van.

Vegye le a fûfelfogót, tisztítsa meg a fûfelfogó 
zsákot (lásd a „Tisztítás” címû részt).




