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Pro Vaši bezpečnost

Dodržujte bezpečnostní 
pokyny a pokyny pro 
obsluhu
Pøed prvním použitím zaøízení si 
pečlivì pøečtìte tento návod. 
Bìhem provozu dodržujte všechny 
bezpečnostní pokyny.
Pøesvìdčte se,
– že jste se sám se všemi pokyny 

seznámil,
– že všichni uživatelé zaøízení jsou 

o pokynech informováni a tyto 
pokyny pochopili.

Dodržujte také bezpečnostní/ovládací 
pokyny a pøedpisy v návodu k travnímu 
traktoru, na který se toto zaøízení 
namontuje.

Bezpečnostní pokyny
Pøed veškerými pracemi na 
náøadí
Chraòte se pøed poranìním. Pøed 
všemi pracemi na tomto traktoru
– zastavte motor,
– vytáhnìte spínací klíček,
– zaaretujte parkovací brzdu,
– počkejte, až se všechny pohyblivé 

díly úplnì zastaví; motor musí být 
vychladnutý,

– stáhnìte koncovku zapalovací 
svíčky na motoru, takže není možné 
jeho neúmyslné nastartování.

Bìhem použití
Nebezpečí poranìní – v oblasti 
nasazení se nesmí zdržovat osoby, 
zejména dìti a domácí zvíøata.

Bezpečnostní zaøízení
K ochranì pøed poranìním a vìcnými 
škodami.
Pøi zapnutém žacím ústrojí je aktivován 
bezpečnostní blokovací systém 
a automaticky vypíná žací ústrojí nebo 
motor pøi
– vyprazdòování/otevøení zaøízení na 

sbìr posečené trávy,
– sundání zaøízení na sbìr posečené 

trávy (napø. pro provoz s pøívìsem).

Správné použití zaøízení
Toto náøadí je určeno k použití
– jako zaøízení na sbìr posečené 

trávy pro travní traktory,
– podle popisù uvedených v tomto 

návodu k obsluze a bezpečnostních 
pokynù.

Každé použití pøekračující daný 
rozsah, platí jako použití 
neodpovídající stanovenému určení. 
Za škody z toho vyplývající výrobce 
neručí; riziko nese samotný uživatel.
Svévolnì provedené zmìny na 
zaøízení vylučují ručení výrobce za 
škody, které z toho vyplývají.

Vybalení/montáž
Namontujte zaøízení jak je ukázáno na 
obrázcích na začátku tohoto návodu.

Poziční údaje
Poziční údaje na náøadí (napø. vlevo, 
vpravo) jsou vždy z pohledu sedícího 
øidiče.

Obsluha

Grafická znázornìní

Odklopte obrázkové stránky na 
začátku návodu k obsluze.

Otevøení a zavøení zaøízení na 
sbìr posečené trávy
Obrázek 1
Otevøení a zavøení zaøízení na sbìr 
posečené trávy se provádí elektro-
mechanicky. 
Stisknutím spínače (A) se zaøízení 
na sbìr posečené trávy otevøe nebo 
zavøe.

Otevøení = stisknìte 
spínač smìrem dozadu 

Zavøení = stisknìte 
spínač smìrem 
dopøedu 

Pøi dosažení maximálního úhlu 
otevøení event. zavøení zazní od 
zvedacího mechanizmu “rachotivý 
zvuk” – nedržte potom spínač dále 
stisknutý.

Upozornìní
K obsluze zaøízení na sbìr posečené 
trávy musí být zapnuto zapalování.

Zavìšení zaøízení na sbìr 
posečené trávy
Obrázek 5
 Zapnìte zapalování traktoru.
 Stisknìte spínač (A) do polohy 

“Otevøít”, až je zdvihový válec úplnì 
vysunutý.

 Odstraòte oba zákolníky na 
zdvihovém válci.

 Zavìste zaøízení na sbìr posečené 
trávy do spodního držáku (B) na 
traktoru a zatlačte smìrem dopøedu 
až na doraz.

 Nadzvednìte zaøízení na sbìr 
posečené trávy za zadní rukojeˆ 
a táhnìte nahoru smìrem dopøedu, 
až zaskočí do držáku (C) na 
traktoru.

 Sklopte zaøízení na sbìr posečené 
trávy dolù, až zaskočí do držáku (D) 
na traktoru.

 Držte pevnì zaøízení na sbìr 
posečené trávy za zadní rukojeˆ 
a táhnìte za uvolòovací páku (E) 
k odblokování sbìrného koše.

 Zaøízení na sbìr posečené trávy 
potom pomalu spusˆte až do poloviny 
smìrem dozadu a držte. Uvolnìte 
opìt uvolòovací páku a zavìste 
pøíložky (F) a (G) na zdvihový válec 
a zajistìte je zákolníky. 

Upozornìní
Dbejte na správnou montáž zákolníkù!
 Stisknìte spínač (A) do polohy 

“Zavøít”, až je zaøízení na sbìr 
posečené trávy kompletnì zavøené.
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Sundání zaøízení na sbìr 
posečené trávy
Obrázek 2

Pozor!
Uvolòovací páku (B) k odbloko-
vání sbìrného koše používejte 
pouze pøi zavøeném koši.
 Táhnìte za uvolòovací páku (B) 

k odblokování sbìrného koše 
a současnì stisknìte spínač (A) do 
polohy “Otevøít”, až se zaøízení na 
sbìr posečené trávy nachází ve své 
maximální horní otevøené poloze.

 Držte pevnì zaøízení na sbìr 
posečené trávy za zadní rukojeˆ 
a současnì odstraòte obì pøídržné 
pøíložky (C) a (D) se zákolníky na 
zdvihovém válci.

 Držte zaøízení na sbìr posečené 
trávy za obì rukojeti a kompletnì je 
sundejte smìrem dozadu.

Upozornìní
Pokud se zaøízení na sbìr posečené 
trávy nebude hned znovu montovat, 
mìly by se oba zákolníky zase upevnit 
a zdvihový válec kompletnì zasunout. 
K tomuto účelu stisknìte spínač (A) do 
polohy “Zavøít”, až je zdvihový válec 
kompletnì zasunutý.

Vyprázdnìní zaøízení na sbìr 
posečené trávy
Zùstává-li posečený materiál ležet 
na zemi nebo zazní-li prostøednictvím 
kontroly stavu naplnìní (možnost 
volby) signalizační tón.
 Vypnìte žací ústrojí.
 Otevøete sbìrný koš na posečenou 

trávu – posečený materiál vypadává 
z koše. K tomuto účelu stisknìte 
spínač (A – obrázek 1) smìrem 
dozadu do polohy “Otevøít”.

 Sbìrný koš na posečenou trávu 
opìt uzavøete. K tomuto účelu 
stisknìte spínač (A – obrázek 1) 
smìrem dopøedu do polohy 
“Zavøít”, až je koš kompletnì 
zavøený.

Provoz travního traktoru 
s optimálním pøíslušenstvím

Pozor!
Pøi provozu travního traktoru 
s pøíslušenstvím namontovaným na 
zadní stranì, jako je napø. pøívìs 
nebo deflektor, se musí napøed 
sundat zaøízení na sbìr posečené 
trávy a kompletnì zasunout 
zdvihový válec zvedacího 
mechanizmu.
– K tomu viz odstavec “Sundání 

zaøízení na sbìr posečené trávy”.

Jízda s pøívìsem
Obrázek 3

Jeïte pouze s vypnutým 
žacím ústrojím
 Sundejte zaøízení na sbìr posečené 

trávy.
 Upevnìte a zajistìte pøívìs na tažné 

zaøízení traktoru pro pøívìs (A).

Čistìní
Nepoužívejte žádné vysokotlaké 
čističe, mohl by se poškodit sbìrný 
koš na posečenou trávu.

Pozor! Poškození zaøízení.
Nečistìte zvedací mechanizmus 
(zvedací válec) a rovnìž 
elektrické konektory vodou.
Nejjednodušší je čistìní pøímo po 
sečení.
 Vyprázdnìte a sundejte zaøízení na 

sbìr posečené trávy.
 Sbìrný koš na posečenou trávu lze 

vyčistit silným proudem vody ze 
zahradní hadice.

 Nechejte zaøízení na sbìr posečené 
trávy pøed pøíštím používáním 
dùkladnì uschnout.

Čistìní odhazovací šachty
(pouze u modelù s čisticím 
plechem)

Obrázek 4

Sečení pøíliš vysoké, pøípadnì 
mokré trávy mùže vést k nadmìr-
nému nahromadìní/ucpání trávy 
v odhazovací šachtì. Vede to 
k tomu, že zaøízení na sbìr 
posečené trávy nebude dostatečnì/
již nebude plnìno.
 Zastavte motor.
 Zaaretujte parkovací brzdu.
 Táhnìte za uvolòovací páku (B) 

k odblokování sbìrného koše 
a současnì stisknìte spínač (A) do 
polohy “Otevøít”, až se zaøízení na 
sbìr posečené trávy nachází ve své 
maximální horní otevøené poloze.

Pozor!
Používejte uvolòovací páku pouze 
pøi zavøeném koši.
 Vytáhnìte čisticí plech (C) smìrem 

dozadu, aby tráva ze šachty 
vypadla.

 Zasuòte znovu čisticí plech až na 
doraz do šachty.

 Zavøení zaøízení na sbìr posečené 
trávy:
– Stisknìte spínač (A) do polohy 

“Zavøít”, až je zaøízení na sbìr 
posečené trávy kompletnì 
zavøené.

!

!

!
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Záruka
V každé zemi platí záruční ustanovení vydané naší společností event. dovozcem. Poruchy na Vašem traktoru odstraníme 
v rámci záruky bezplatnì, pokud byla pøíčinou chyba materiálu nebo výrobní chyba. V záručním pøípadì se prosím obraˆte 
na Vašeho prodejce nebo nejbližší pobočku.

Pomoc pøi poruchách

Porucha Možná pøíčina Odstranìní

Posečený materiál není dále 
dopravován do pytle na posečenou 
trávu.

Pojezdová rychlost je pøíliš vysoká. Snižte pojezdovou rychlost.

Výška sečení je pøíliš nízká. Nastavte vyšší výšku sečení.

Sbìrný pytel na posečenou trávu je 
plný.

Vyprázdnìte sbìrný pytel na 
posečenou trávu.

Ucpaná odhazovací šachta na traktoru. Zastavte motor a vyčistìte odhazovací 
šachtu (viz bod “Čistìní odhazovací 
šachty”).

Posečený materiál je pouze 
nedostatečnì dopravován do pytle 
na posečenou trávu.

Tkanina sbìrného pytle na posečenou 
trávu je ucpaná/slepená, je zabránìno 
odvzdušnìní.

Sundejte zaøízení na sbìr posečené 
trávy, vyčistìte sbìrný pytel na 
posečenou trávu (viz bod “Čistìní”).

Zvedací mechanizmus není funkční. Vadná pojistka. Vymìòte za stejnì silnou pojistku. 
Zareaguje-li pojistka opìtovnì, 
hledejte pøíčinu (vìtšinou zkrat).

Vadný zvedací válec. Nechejte zvedací válec vymìnit 
v odborné dílnì.




