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Turvallisuuden kannalta

Noudata turvallisuus- 
ja käyttöohjeita
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen 
koneen ensimmäistä käyttökertaa. 
Noudata käytön aikana kaikkia 
turvallisuusohjeita.
Varmistu,
– että olet itse perehtynyt kaikkiin 

ohjeisiin
– että kaikki, jotka käyttävät 

konetta, tuntevat ohjeet ja ovat 
ymmärtäneet ne.

Nouda myös pientraktorin, johon 
tämä ruohonkokooja kiinnitetään, 
käyttöohjeessa olevia turvallisuus- 
ja käyttöohjeita.

Turvallisuusohjeita
Aina ennen laitteeseen 
kohdistuvia töitä:
Loukkaantumisten välttämiseksi 
muista seuraavat varotoimet. 
Ennen kaikkia laitteelle tehtäviä töitä
– sammuttaa moottori
– irrottaa virta-avain
– Kytke päälle pysäköintijarru
– Odottaa, kunnes kaikki liikkuvat 

osat ovat varmasti pysähtyneet; 
moottorin tulee olla jäähtynyt

– Irrota sytytystulpan hattu 
moottorista, jottei moottori 
käynnisty vahingossa

Käytön aikana
Loukkaantumisvaara – muiden 
henkilöiden, etenkin lapsien, 
ja kotieläinten on pysyttävä poissa 
koneen käyttöalueelta.

Turvalaite 
Ulosheittoluukku A (ks. kuva) on 
turvalaite, jonka tarkoituksena on 
suojata loukkaantumisilta. 
Traktoria saa käyttää ainoastaan 
paikoilleen asennetun 
ulosheittoluukun kanssa.

Ohje
Suljettaessa ruohonkokoojaa 
ulosheittoaukon suoja painautuu 
sisäänpäin ja ruoho pääsee 
ruohonkokoojaan.

Käyttötarkoitus

Tämä laite on tarkoitettu 
käytettäväksi
– ruohonkokoojana ajoleikkureissa 
– tässä käyttöohjeessa annettujen 

käyttö- ja turvallisuusohjeiden 
mukaisesti.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, 
jotka aiheutuvat virheellisestä 
käytöstä. Valmistaja ei vastaa 
vahingoista, jotka aiheutuvat 
virheellisestä käytöstä. 
Vastuun kantaa tässä tapauksessa 
yksin käyttäjä.
Valmistaja ei vastaa koneelle 
omavaltaisesti tehtyjen muutoksien 
aiheuttamista vahingoista.

Pakkauksesta poisto/
Kokoaminen

Kokoa laite käyttöoppaan alussa 
olevien kuvien mukaisesti.

Käyttö

Ruohonkokoojan 
kiinnittäminen
Tyyppi 1 ja 2:

Ripusta ruohonkokooja 
traktorissa oleviin pidikkeisiin 
ja paina kokooja alas, niin että 
se lukkiutuu paikalleen.

Tyyppi 1:

Tyyppi 2:

Irrota ruohonkokooja
Tyyppi 1 ja 2:

Tartu ruohonkokoojan molempiin 
kahvoihin ja nosta kokooja pois.

Tyhjennä ruohonkokooja.
Kun ruohoa jää nurmikolle: 
kytke leikkuulaite pois päältä, 
kytke pysäköintijarru päälle ja 
tyhjennä ruohonkokooja.

Tyyppi 1:
Vedä vipu ruohonkokoojasta 
ylöspäin vasteeseen saakka.
Käännä vipu eteen, 
ruohonkokooja avautuu.
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Tyyppi 2:
Tartu ruohonkokoojan molempiin 
kahvoihin ja käännä kokooja 
eteenpäin tai nosta se paikoiltaan.

Ruohonkokoojan 
sulkeminen
Tyyppi 1 ja 2:

Kallista ruohonkokoojaa alaspäin, 
kunnes se napsahtaa paikalleen, 
tai kiinnitä se takaisin paikalleen

Työskentely ilman 
ruohonkokoojaa
Kun irrotat ruohonkokoojan, 
ulosheittoluukku kääntyy. 
Työskenneltäessä ilman 
ruohonkokoojaa leikattu ruoho 
poistuu alaspäin suoraan maahan.

Perävaunun käyttö

^à~=~áåç~ëí~~å=äÉáââììä~áííÉÉå=
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Irrota ruohonkokooja.
Kiinnitä perävaunu 
kiinnityskoukkuun ja lukitse A.

Puhdistus

eìçãK
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Puhdistus käy helpoimmin heti 
ruohon leikkaamisen jälkeen.

Irrota ja tyhjennä ruohonkokooja.
Keruusäkin ja ulosheittoluukun 
voit pestä voimakkaalla 
vesisuihkulla puutarhaletkua 
käyttäen.
Ulosheittoluukun puhdistamiseen 
voit käyttää myös varrellista 
harjaa.
Anna ruohonkokoojan kuivua 
kunnolla ennen seuraavaa 
käyttökertaa.

Takuuehdot

Takuu kattaa valmistevikojen osalta 
varaosat ja työn. Takuuaika on 
ostopäivästä lukien: 1 vuosi. 
Takuu ei korvaa, jos vika on 
aiheutunut virheellisestä käytöstä 
tai huollosta. Takuutapauksissa on 
otettava yhteys myyjäliikkeeseen tai 
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Toimenpiteet häiriötapauksissa

!

Häiriö Mahdollinen syy Toimenpide

Leikattu ruoho ei siirry 
ruohonkokoojasäiliöön.

Ulosheittoluukku tukossa. Irrota ruohonkokooja, puhdista 
ulosheittoluukku (katso kohta »Puhdistus«).

Ajonopeus liian korkea. Alenna ajonopeutta.

Leikkuukorkeus liian pieni. Säädä suurempi leikkuukorkeus.

Leikattu ruoho siirtyy huonosti 
ruohonkokoojasäiliöön.

Ruohonkeruusäkin kangas on 
tukossa/liimautunut, ilmanvaihto 
ei toimi.

Irrota ruohonkokooja, puhdista 
ulosheittoluukku (ks. kohta 
»Puhdistaminen«).




