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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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Magyar Fûfelfogó berendezés

38

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
A gépen végzett munkálatok 
elõtt mindig
– állítsa le a fûnyírótraktor motorját
– várja meg, amíg az összes mozgó 

alkatrész meg nem áll
– húzza le a gyújtógyertya csatlakozót 

a fûnyírótraktoron, így elkerülhetõ, 
hogy a motor véletlenül elinduljon.

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

Biztonsági berendezés
a sérülések és anyagi károk 
megelõzésére

Bekapcsolt vágóasztal esetén 
a biztonsági zárrendszer aktivált 
és a vágóasztalt vagy a motort 
automatikusan lekapcsolja:
– a fûfelfogó kiürítésekor
– a fûfelfogó levételekor 

(pl. vontatáskor).

A gép helyes használata

Ez a gép a következõ felhasználásokra 
alkalmas
– fûfelfogó kerti traktorokhoz
– 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

Összeszerelés
Szerelje össze a gépet az útmutató 
elején található ábráknak 
megfelelõen.

Modellszám meghatározása
A típustáblát a vezetõülés alatt találja. 
A modellszám ötödik jegye adja meg 
a széria számot. Példa:

modellszám: 
13BA506N690 = 500as széria.

A készülék kezelése

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

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

A fûfelfogó kiürítése
Ha a levágott fû a talajon marad vagy 
a töltési szintjelzõ (opcionális) 
lekapcsolja a vágóasztalt/motort ill. 
egy hangjelzést hall.

Kapcsolja ki a vágómûvet:
Húzza ki a kart a fûfelfogóból felfelé, 
ütközésig.
Hajtsa elõre a kart, a fûfelfogó 
megbillen.

Zárás:
Hajtsa hátra a kart, amíg a fûfelfogó 
be nem reteszel.
Állítsa vissza lassan a kart lefelé 
a kiindulási állásba.

Menet utánfutóval

Csak kikapcsolt vágómûvel 
közlekedjen

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

1.

2.

!
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Fûfelfogó berendezés Magyar
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Tisztítás

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 a kerti csap 
csövének erõsebb vízsugarával 
meg lehet tisztítani.
A fûfelfogót hagyja jól megszáradni 
a következõ használat elõtt.

Segítség hibák esetén

Hiba Lehetséges ok Elhárítás

A vágott fû nem kerül a fûfelfogó 
zsákba.

Túl nagy a menetsebesség Csökkentse a menetsebességet

Túl kicsi a vágási magasság Állítsa nagyobbra a vágási magasságot

Tele a fûfelfogó zsák Ürítse ki a fûfelfogó zsákot

A vágott fûbõl csak kevés kerül 
a fûfelfogó zsákba.

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

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