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Jūsų saugumui

Laikykitės naudojimosi 
instrukcijos ir saugos 
nuorodų
Prieš naudodami prietaisą, 
įdėmiai perskaitykite naudojimosi 
instrukciją. Naudodami prietaisą, 
laikykitės saugos nuorodų.
Įsitikinkite, kad
– susipažinote su visomis 

nuorodomis ir jas supratote,
– su nuorodomis susipažino ir jas 

suprato visi, dirbsiantys su 
prietaisu.

Laikykitės vejos traktoriaus, prie 
kurio pritvirtintas šis prietaisas, 
instrukcijos saugos ir valdymo 
nurodymų ir perspėjimų.

Saugos nuorodos
Prieš atlikdami bet kokius 
prietaiso remonto ar 
priežiūros darbus
Saugokitės, kad nesusižei-stumėte. 
Prieš visus traktoriaus priežiūros ir 
techninio aptarnavimo darbus:
– išjunkite variklį,
– ištraukite iš užvedimo spynos 

raktelį,
– užfiksuokite stabdį,
– palaukite, kol nustos veikti visos 

judančios dalys; variklis turi atvėsti,
– Ištraukite uždegimo žvakės 

kištuką prie variklio, kad netyčia 
nepaleistumėte variklio.

Proceso metu
Yra pavojus susižeisti! Teritorijoje,kur 
bus naudojamas prietaisas, 
neleiskite būti asmenims, ypač 
vaikams, ir naminiams gyvūnams.

Saugiklis
Siekiant apsisaugoti nuo 
susižalojimų ir daiktinės žalos
Įjungus priekinę pjovimo įrangą, 
automatiškai pradeda veikti 
apsaugos sistema, kuri išjungia 
priekinę pjovimo įrangą arba 
variklį šiais atvejais:
– ištuštinamas / atidaromas žolės 

surinkimo įtaisas,
– nuimamas žolės surinkimo 

prietaisas (pvz. dirbant su 
priekaba).

Teisingai naudokitės 
mašina
Šio prietaiso paskirtis 
– žoliapjovių traktorių žolės 

surinkimo įrenginys,
– pagal šioje naudojimosi 

instrukcijoje pateiktą aprašymą 
ir saugos nuorodas.

Bet koks kitoks naudojimas yra 
naudojimas ne pagal paskirtį. 
Jei prietaisą naudosite ne pagal 
paskirtį ir dėl to jis suges, 
gamintojas už tai neatsakys. 
Tokiu atveju visa atsakomybė 
tenka vartotojui.
Gamintojas taip pat neatsako ir už 
savavališkus bandymus pakeisti 
prietaisą arba dėl to padarytą žalą.

Išpakavimas/ 
Sumontavimas

Montavimas
Prietaisą sumontuokite pagal šios 
instrukcijos pradžioje pateiktus 
paveikslėlius.

Darbas traktoriumi

Padėties nurodymas
Nurodydami padėtį įtaise (pvz., 
kairėje, dešinėje), visada tai 
darome iš sėdinčio vairuotojo 
pozicijos.

Žolės surinkimo prietaiso 
įkabinimas
1 pav.
 Žolės surinkimo įtaisą 

prikabinkite prie apatinio 
traktoriaus laikiklio (A) ir 
paspauskite į priekį iki galo.

 Žolės surinkimo įtaisą pakelkite 
už galinės rankenos ir patraukite 
į viršų, kol ji užsifiksuos 
traktoriaus laikikliuose (B) ir (C).

 Žolės surinkimo įtaisą išsukite 
į apačią, kol jis užsifiksuos 
traktoriaus laikiklyje (D).
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Žolės surinkimo prietaiso 
nuėmimas
2 pav.

Dėmesio!
Atkabinimo svirtelę (A) žolės 
surinkimo įtaisui atblokuoti spauskite 
tik esant uždaram surinkimo maišui.
 Patraukite atkabinimo svirtelę (A) 

žolės surinkimo įtaisui atblokuoti. 
Žolės surinkimo įtaisas atsidaro 
viršutinėje dalyje.

 Žolės surinkimo įtaisą tvirtai 
laikykite už abiejų rankenų ir 
pakelkite galinę dalį, kad 
ištrauktumėte ją iš laikiklio (B).

 Žolės surinkimo įtaisą nuimkite 
traukdami atgal.

Žolės surinkimo prietaiso 
išvalymas
3 pav.
Žolės surinkimo prietaisą reikia 
ištuštinti, jei nupjauta žolė lieka 
gulėti ant žemės arba jei pasigirsta 
kontrolinis signalas (fakultatyviai), 
signalizuojantis, kad prietaisas yra 
pilnas.
 Išjunkite pjautuvą.
 Užfiksuokite stabdį.
 Iki galo pakelkite svirtelę ir 

ištraukite iš žolės surinkimo 
prietaiso.

 Svertelį išsukite į priekį, tada 
atsidarys žolės surinkimo 
įrenginys.

=

Žolės surinkimo įrenginio 
uždarymas
 Svirtelę pastumkite atgal, tada 

žolės surinkimo prietaisas vėl 
užsifiksuos.

 Svirtelę lėtai nuleiskite žemyn 
į pradinę padėtį.

Važiavimas su priekaba
4 pav.

Važiuokite tik su išjungtu 
pjautuvu!
 Nuimkite žolės surinkimo 

prietaisą.
 Pritvirtinkite priekabą tam 

numatytoje vietoje (A)=ir 
užfiksuokite.

Žolės surinkimo įtaiso 
valymas

Dėmesio!
Nenaudokite aukšto spaudimo 
valiklių, nes galite pažeisti žolės 
surinkimo maišą.
Paprasčiausia išvalyti prietaisą iš 
karto, kai pabaigsite pjauti.
 Nuimkite ir išvalykite žolės 

surinkimo prietaisą.
 Žolės surinkimo maišą galite 

išvalyti stipria vandens srove 
iš sodo žarnos.

 Žolės surinkimo prietaisą gerai 
išdžiovinkite ir taip paruoškite 
kitam kartui.

Traktoriaus žolės 
išmetimo vamzdžio 
valymas
(tik modeliams su valymo 
plokštele)

Jei Jūsų traktorius turi valymo 
svirtį (žr. 5 pav.), laikykitės vejos 
pjovimo traktoriaus instrukcijoje 
pateiktų valdymo nurodymų. 
Tokiu atveju nebūtina išimti valymo 
plokštelę.

Pjaunant per aukštą arba 
šlapią žolę, žolės išmetimo 
vamzdyje gali susikaupti per daug 
žolės / vamzdis gali užsikimšti. 
Dėl to, žolės surinkimo įtaisas 
nepakankamai pripildomas arba 
visai daugiau nebepildomas.

1.

2.2.

3.

4.

BA

!



Žolės surinkimo prietaisas Lietuviškai

87

6 pav.

 Išjunkite variklį ir ištraukite 
paleidimo raktelį.

 Užfiksuokite stabdį.
 Patraukite žolės surinkimo įtaiso 

atblokavimo svirtelę (A), kad 
žolės surinkimo įtaisas 
atsidarytų.

Dėmesio!
Atkabinimo svirtelę traukite, kai 
surinkimo maišas yra uždaras.
 Patraukite atgal valymo 

plokštelę (B), kad žolė iškristų iš 
vamzdžio.

 Valymo plokštelę vėl įstumkite 
iki galo į vamzdį.

 Žolės surinkimo įrenginio 
uždarymas:

– Stovėdami šone šalia traktoriaus, 
tvirtai laikykite priekinę rankeną ir 
traukite žolės surinkimo įtaisą į 
priekį / aukštyn, kol jis užsifiksuos 
ir tinkamai užsidarys. 

Garantija
Visose šalyse galioja arba mūsų kompanijos arba importuotojų suteikiama garantija. Mūsų įsipareigojimų 
rėmuose gedimus šaliname nemokamai, jei jų priežastis gamybos arba medžiagų defektai. Garantiniu atveju 
kreipkitės į pardavėjus arba į artimiausias įgaliotas dirbtuves.

Ką daryti gedimo atveju

Gedimas Galima priežastis Gedimo pašalinimas

Nupjauta žolė nebejuda žolės 
surinkimo maiše.

Per didelis važiavimo greitis. Sumažinkite važiavimo greitį.

Per žemai nuleistas pjautuvas. Pakelkite pjautuvą.

Pilnas žolės surinkimo maišas. Ištuštinkite žolės surinkimo maišą.

Užsikišo žolės išmetimo vamzdis 
prie traktoriaus.

Išjunkite variklį ir išvalykite žolės 
išmetimo vamzdį (žr. skirsnį 
”Išmetimo vamzdžio valymas“).

Nupjauta žolė nepakankamai juda 
žolės surinkimo maiše.

Užsikišo/susiklijavo žolės surinkimo 
maišo audinys, trukdoma ventiliuoti.

Nuimkite žolės surinkimo prietaisą, 
išvalykite žolėssurinkimo maišą 
(žr. ”Valymas“).




