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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, valamint 
tudnivalókat 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-
csatlakozóit, így nem lehetséges 
a motor véletlen elindítása.

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/kinyi-

tásakor,
– a fûfelfogó levételekor 

(pl. vontatáskor).

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 meg-
felelõen.

Helyzetmegjelölés

A gépre vonatkozó helyzetmegjelölés 
(pl.: bal, jobb) mindig az ülõ vezetõ 
szemszögébõl történik.

A készülék kezelése

Képi ábrázolás

Hajtsa ki a kezelési útmutató elején 
található, ábrákat tartalmazó oldalt.

A fûfelfogó nyitása és zárása
1. ábra 

A fûfelfogó nyitása és zárása 
mechanikus úton történik. 

A kapcsoló (A) mûködtetésével 
a fûfelfogó kinyitható ill. bezárható.

kóáí•ë = a kapcsolót 
hátrafelé nyomni

w•ê•ë = a kapcsolót 
elõre nyomni

A maximális nyitási ill. zárási szög 
elérésekor az emelõmechanizmus 
kattanó hangot hallat – ezután 
a kapcsolót ne üzemeltesse tovább.

jÉÖàÉÖóò¨ë
A fûfelfogó használatához 
a gyújtásnak bekapcsolva kell lennie.

A fûfelfogó behelyezése
5. ábra 
 Kapcsolja be a gyújtást a traktoron.
 Nyomja a kapcsolót (A) „Nyitás” 

helyzetbe, amíg az emelõhenger 
teljesen ki nem tolódik.

 Távolítsa el mindkét biztosítószeget 
az emelõhengerrõl.

 Akassza be a fûfelfogót a traktor 
alsó tartójába (B), és ütközésig 
nyomja elõre.

 Emelje fel a fûfelfogót a hátsó 
tartókarnál fogva, és húzza elõre és 
felfelé, amíg az a traktor tartójába 
(C) be nem reteszel.

 Fordítsa lefelé a fûfelfogót, amíg 
az a traktor tartójába (D) be nem 
reteszel.

 Tartsa a fûfelfogót a hátsó 
fogantyúnál fogva, és húzza meg 
a gyûjtõkosár kireteszelésére 
szolgáló kioldókart (E).

 Lassan engedje le hátrafelé félig 
a fûfelfogót és tartsa meg. Engedje el 
a kioldókart, és akassza be az (F) és 
(G) füleket az emelõhengeren, majd 
biztosítsa a körrugós biztosítószegek-
kel. 

jÉÖàÉÖóò¨ë
Ügyeljen a biztosítószegek megfelelõ 
felszerelésére!
 Nyomja a kapcsolót (A) „Zárás” 

helyzetbe, amíg a fûfelfogó teljesen 
be nem záródik.
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A fûfelfogó levétele
2. ábra 

Figyelem!

A gyûjtõkosár kireteszelésére 
szolgáló kioldókart (B) csak zárt 
kosár esetén mûködtesse.
 Húzza meg a gyûjtõkosár 

kireteszelésére szolgáló kioldókart 
(B), és ezzel egy idõben tartsa 
nyomva az (A) kapcsolót a „Nyitás” 
helyzetben, amíg a fûfelfogó el nem 
éri a maximális felsõ nyitási pozíciót.

 Tartsa meg a fûfelfogót a hátsó 
fogantyúnál fogva, és távolítsa el 
mindkét tartófület (C) és (D) az 
emelõ-hengeren lévõ biztosító-
szeekkel.

 Vegye le hátrafelé a fûfelfogót a két 
tartófogantyúnál fogva.

jÉÖàÉÖóò¨ë
Ha a fûfelfogót nem szereli azonnal 
vissza, rögzítse a két biztosítószeget 
az emelõhengeren, és hajtsa be 
teljesen az emelõhengert. Ehhez 
tartsa nyomva az (A) kapcsolót 
a „Zárás” pozícióban, amíg az 
emelõhenger teljesen behúzódik.

A fûfelfogó kiürítése
Ha a vágott fû a talajon marad, vagy 
a töltésiszint-jelzõ (opcionális) 
hangjelzést ad.
 Kapcsolja ki a vágómûvet.
 Nyissa ki a fûfelfogó kosarat – 

a vágott fû kiesik a kosárból. 
Ehhez nyomja hátrafelé a kapcsolót 
(A–1. ábra) „Nyitás” helyzetbe.

 Zárja vissza a fûfelfogó kosarat. 
Nyomja a kapcsolót (A–1. ábra) 
elõre, „Zárás” helyzetbe, amíg az 
teljesen be nem záródik.

A fûnyírótraktor 
üzemeltetése az optimális 
tartozékkal

Figyelem!
Amennyiben a fûnyírótraktort hátra 
szerelt tartozékkal, például után-
futóval vagy deflektorral üzemelteti, 
ahhoz elõbb szerelje le a fûfelfogót, 
és az emelõmechanizmus 
emelõhengerét teljesen be kell 
hajtani.

– A részleteket lásd a „Fûfelfogó 
levétele” címû részben.

Menet utánfutóval
3. ábra 

Csak kikapcsolt vágómûvel 
közlekedjen
 A fûfelfogót vegye le.
 Az utánfutót rögzítse a vonóhorgon 

(A) és biztosítsa.

Tisztítás

Ne használjon nagynyomású 
tisztítóberendezést, a fûfelfogó kosár 
megsérülhet.

Figyelem! A munkagép 
károsodása.

Az emelõmechanizmust 
(emelõhenger), valamint az elek-
tromos dugaszolható csatlakozót 
ne tisztítsa vízzel.

A legegyszerûbb, ha közvetlenül 
a vágás után végzi el a tisztítási 
munkákat.
 Vegye le és ürítse ki a fûfelfogót.
 A fûfelfogó kosarat a kerti 

öntözõtömlõ erõs vízsugarával 
tisztíthatja meg.

 A fûfelfogót hagyja jól megszáradni 
a következõ használat elõtt.

Kidobócsõ tisztítása
(csak tisztítólemezzel felszerelt 
modelleknél)

4. ábra 

Túl hosszú vagy nedves fû 
nyírása esetén elõfordulhat, hogy 
a kidobócsõben túl sok fû gyûlik 
össze/a kidobócsõ eltömõdik. 
Ilyen esetben a fûfelfogó nem vagy 
nem teljesen gyûjti össze a füvet.
 Állítsa le a motort.
 Húzza be a rögzítõféket.
 Húzza meg a gyûjtõkosár 

kireteszelésére szolgáló kioldókart 
(B), és ezzel egy idõben tartsa 
lenyomva az (A) kapcsolót 
a „Nyitás” helyzetben, amíg 
a fûfelfogó el nem éri a maximális 
felsõ nyitási pozíciót.

Figyelem!
A kioldókart csak zárt kosár esetén 
mûködtesse.
 Húzza ki hátrafelé a tisztítólemezt 

(C), hogy a fû kihulljon a rekeszbõl.
 Tolja vissza ütközésig a tisztítólemezt 

a rekeszbe.
 Zárja vissza a fûfelfogót:

– Nyomja a kapcsolót (A) „Zárás” 
helyzetbe, amíg a fûfelfogó 
teljesen be nem záródik.

!

!

!
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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.

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 traktor kidobócsöve eltömõdött. Állítsa le a motort és tisztítsa ki 
a kidobócsövet (lásd a „Kidobócsõ 
tisztítása” címû részt).

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 fûfelfogózsákot (lásd a „Tisztítás” 
címû részt).

Nem mûködik a kiemelõ 
mechanizmus.

Hibás biztosíték. Cserélje ki a biztosítékot azonos 
erõsségûre. Ha a biztosíték ismét 
kiold, keresse tovább annak okát 
(leggyakrabban rövidzárlat).

Hibás emelõhenger. Cseréltesse ki az emelõhengert egy 
szakszervizben.




