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Teie ohutuse jaoks

Pidada kinni ohutus- ja 
kasutusjuhenditest
Enne seadme esimest korda kas-
utamist lugege õpetus hoolikalt 
läbi. Töö ajal pidada kinni kõigist 
ohutusjuhenditest.
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 õpe-
tustele, mis on kirjas murutraktori 
juhendis, mille külge seade kinni-
tatakse.

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 liiku-

vad osad on täielikult seiskunud; 
mootor peab olema maha jahtu-
nud,

– Tõmmata süüteküünla pistik 
mootorilt 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 blokeerimissü-
steem 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 
ohutusjuhendite 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
Paigaldage seade nagu on 
näidatud piltidel õpetuse alguses.

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

Juhtimine

Joonised

Võtke lahti kasutusjuhendi 
alguses olevad piltidega lehed.

Rohukoguri avamine ja 
sulgemine
Joon. 1
Rohukogur avaneb ja sulgub 
elektromehaaniliselt. 
Vajutus klahvile A sulgeb ja avab 
rohukoguri.

Avamine = vajutada 
lüliti taha

Sulgemine = 
vajutada lüliti ette

Maksimaalse avamis- ja 
sulgemisnurga saavutamisel 
kõlab tõstemootori „ragisev” heli, 
sel juhul lülitit mitte enam 
vajutada.

Nõuanne
Rohukoguri juhtimiseks peab 
seadme süüde olema sisse 
lülitatud.

Rohukoguri kinnitamine
Joon. 5
 Lülitada traktori süüde sisse.
 Vajutada lülitit (A) asendis 

„Avamine”, kuni tõstesilinder 
liigub täielikult välja.

 Eemaldada tõstesilindril 
mõlemad lõhised.

 Asetada rohukogur traktori 
alumisse kinnitusse (B) ja 
vajutada alla.

 Tõsta rohukogur tagumisest 
käepidemest üles ja tõmmata 
ette üles, kuni see fikseerub 
traktori kinnituses (C).

 Suruda rohukogur alla, nii et see 
fikseerub traktori kinnituses (D).

 Hoida rohukogurit tagumisest 
käepidemest ja tõmmata rohu-
koguri lahtilukustuse hooba (E).

 Seejärel lasta rohukogur 
aeglaselt taha poolenisti alla ja 
hoida selles asendis. Vabastada 
lahtilukustuse hoob, kinnitada 
kinnitused (F) ja (G) tõstesilindri 
külge ja fikseerida lõhistega. 

Nõuanne
Kontrollida, et lõhised oleksid 
korralikult peal!
 Vajutada lülitit (A) asendis 

„Sulgemine”, kuni rohukogur on 
täielikult kinni.
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Rohukoguri 
mahavõtmine
Joon. 2

Tähelepanu!
Rohukoguri lahtilukustuse 
hooba (B) lülitada vaid siis, 
kui kogur on kinni.
 Tõmmata rohukoguri 

lahtilukustuse hooba (B) ja 
samal ajal vajutada lülitit (A) 
asendis „Avamine”, kuni 
rohukogur on oma kõige 
kõrgemas avanemisasendis.

 Hoida rohukogurit tagumisest 
käepidemest ja eemaldada 
samal ajal mõlemad kinnitused 
(C) ja (D) koos splintidega 
tõstesilindrilt.

 Võtta rohukoguril mõlemast 
käepidemest kinni ja tõsta see 
tagant maha.

Nõuanne
Kui rohukogurit ei panda kohe 
peale tagasi, tuleb mõlemad 
lõhised tõstesilindil peale panna 
ja tõstesilinder täielikult sisse viia. 
Selleks vajutada lülitit (A) asendis 
„Sulgemine”, kuni tõstesilinder on 
täielikult sisse liikunud.

Rohukoguri 
tühjendamine
Kui rohtu jääb maha või taseme-
kontroll (suvand) vallandab helisi-
gnaali
 Lülitada niiduk välja.
 Avada rohukogur, niidetud rohi 

kukub korvist välja, Selleks 
vajutada lülitit (A joonis 1) taga 
asendis „Avamine”.

 Sulgeda rohukorv uuesti. Selleks 
vajutada lülitit (A joonis 1) ees 
asendis „Sulgemine”, kuni see on 
täielikult kinni.

Murutraktori kasutamine 
koos võimalike 
lisatarvikutega

Tähelepanu!
Murutraktori kasutamisel koos 
taha paigaldatava lisatarvikuga, 
näiteks haagise või deflektoriga, 
tuleb rohukogur enne maha võtta 
ja tõstemehhanismi tõstesilinder 
täielikult sisse viia.
– Vt lõiku „Rohukoguri mahavõt-

mine”.

Haagisega sõitmine
Joon. 3

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

(A) külge ning kindlustada.

Puhastamine
Mitte puhastada kõrgsurve-
pesuriga, see võib rohukogurit 
kahjustada.

Tähelepanu! Kahjustab 
seadet.
Tõstemehhanismi (tõstesilin-
drit) ja elektrilisi pistikühendusi 
ei tohi puhastada veega.
Kõige lihtsam on puhastada 
pärast niitmist.
 Tühjendada rohukogur ja võtta 

maha.
 Rohukogurit võib puhastada 

aiavoolikust tugeva veejoaga.
 Enne rohukoguri uuesti 

kasutamist lasta sel korralikult 
ära kuivada.

Traktori 
väljaviskekanali 
puhastamine
(ainult plekiga mudelitel)

Joon. 4

Liiga kõrge või märja muru 
niitmisel võib niidetud rohi 
koguneda väljaviskekanalisse ja 
tekitada ummistuse. Niisugusel 
juhul ei lähe niidetud muru enam 
rohukogurisse või läheb ainult 
osaliselt.
 Lülitada mootor välja.
 Lukustada seisupidur.
 Tõmmata rohukoguri 

lahtilukustuse hooba (B) ja 
samal ajal vajutada lülitit (A) 
asendis „Avamine”, kuni 
rohukogur on oma kõige 
kõrgemas avanemisasendis.

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

tõmmata plekk (C) tagant välja.
 Lükata plekk kanalisse tagasi.
 Rohukoguri kinnitamine:

– Vajutada lülitit (A) asendis 
„Sulgemine”, kuni rohukogur 
on täielikult kinni.

!

!
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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 
ummistunud.

Lülitada mootor välja ja puhastada 
väljaviskekanal (vt punkti 
„Väljaviskekanali puhastamine”).

Rohukotti ei transpordita kogu 
rohtu.

Rohukoti materjal on ummistunud/
kleepunud, ventilatsioon on 
blokeeritud.

Võtta rohukott maha, puhastada 
rohukott (vt punkti „Puhastami-
ne”).

Tõsteteade ei tööta. Kaitse defektne. Panna sisse sama tugevusega 
kaitse. Kui kaitse käivitub jälle, 
otsida põhjust (tavaliselt lühis).

Tõstesilinder defektne. Lasta tõstesilinder spetsiaalses 
töökojas välja vahetada.




