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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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Polski Kosz na trawê

40

Dla własnego 
bezpieczeñstwa

Przestrzegać wskazówek 
bezpieczeñstwa 
i wskazówek dotycz¹cych 
obsługi
Przed pierwszym u¿yciem urz¹dzenia 
nale¿y starannie przeczytać niniejsz¹ 
instrukcjê u¿ytkowania i obsługi. 
Podczas u¿ytkowania przestrzegać 
wszystkich wskazówek 
bezpieczeñstwa.

Proszê upewnić siê,
– czy znacie Pañstwo wszystkie 

wskazówki,
– czy wszyscy u¿ytkownicy 

urz¹dzenia poinformowani zostali 
o wskazówkach i je zrozumieli.

Proszê przestrzegać wskazówek 
bezpieczeñstwa i wskazówek 
dotycz¹cych obsługi, które podane 
s¹ w instrukcji u¿ytkowania i obsługi 
traktora do koszenia trawy, do którego 
ma być zamontowane niniejsze 
wyposa¿enie.

Wskazówki bezpieczeñstwa
Przed przyst¹pieniem do pracy 
przy tym urz¹dzeniu
– Wył¹czyć silnik traktora 

ogrodowego
– Odczekać, a¿ wszystkie ruchome 

elementy całkowicie siê zatrzymaj¹
– Wyj¹ć wtyczkê œwiec zapłonowych 

traktora ogrodowego, aby 
uniemo¿liwić przypadkowe 
wł¹czenie silnika.

W czasie u¿ytkowania
Niebezpieczeñstwo zranienia – 
zwracać uwagê, aby osoby 
postronne, a szczególnie dzieci 
i zwierzêta domowe znajdowały 
siê z dala od obszaru działania 
urz¹dzenia.

Wyposa¿enie 
bezpieczeñstwa
w celu ochrony przed zranieniem 
i wyst¹pieniem szkód rzeczowych

Wł¹czenie zespołu tn¹cego uaktywnia 
system blokady bezpieczeñstwa, 
który automatycznie wył¹cza zespół 
tn¹cy lub silnik przy
– opró¿nianiu kosza na trawê,
– zdejmowaniu kosza na trawê 

(np. do pracy z przyczep¹).

Zastosowanie 
urz¹dzenia zgodnie 
z przeznaczeniem

Urz¹dzenie przeznaczone jest 
do zastosowania
– jako kosz na trawê do traktorów 

ogrodowych,
– zgodnie z opisami i wskazówkami 

bezpieczeñstwa podanymi 
w niniejszej instrukcji obsługi.

Ka¿de inne zastosowanie 
uwa¿ane jest jako niezgodne 
z przeznaczeniem. Producent nie 
ponosi odpowiedzialnoœci za szkody 
wynikaj¹ce z takiego zastosowania; 
wszelkie ryzyko ponosi w takim 
przypadku tylko i wył¹cznie sam 
u¿ytkownik.

Samowolne zmiany wprowadzone 
przy urz¹dzeniu wykluczaj¹ 
odpowiedzialnoœć producenta za 
szkody wynikaj¹ce z tych zmian.

Rozpakowanie / monta¿

Monta¿
Proszê zmontować urz¹dzenie 
w sposób przedstawiony na 
rysunkach umieszczonych na 
pocz¹tku niniejszej instrukcji obsługi.

Identyfikacja numeru 
modelu
Tabliczka znamionowa umieszczona 
jest pod siedzeniem kierowcy. 
Pi¹te miejsce numeru modelu 
oznacza numer serii. Przykład:

Numer modelu: 
13BA506N690 = seria 500.

Obsługa

Zawieszanie kosza na trawê
Kosz na trawê zawiesić na 
uchwytach traktora i nacisn¹ć 
w dół, a¿ do zatrzasku.

Zdejmowanie kosza 
na trawê

Kosz na trawê chwycić za oba 
uchwyty i wyj¹ć do góry.

Opró¿nianie kosza na trawê
Je¿eli œciêta trawa pozostaje na ziemi, 
albo system kontroli napełnienia 
(opcja) wył¹czy zespół tn¹cy/silnik, 
wzglêdnie rozlega siê sygnał 
dŸwiêkowy, nale¿y opró¿nić kosz.

Wył¹czyć zespół tn¹cy:
DŸwigniê wyci¹gn¹ć z kosza 
do góry, a¿ do oporu.
DŸwigniê poci¹gn¹ć do przodu, 
kosz na trawê przechyla siê.

1.

2.
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Zamykanie:
DŸwigniê popchn¹ć do tyłu, a¿ do 
zatrzasku kosza.
DŸwigniê poprowadzić powoli na 
dół do pozycji wyjœciowej.

Jazda z przyczep¹

Jazda dozwolona tylko wtedy, 
je¿eli zespół tn¹cy jest wył¹czony

Zdj¹ć kosz na trawê.
Przyczepê zamocować do zaczepu 
traktora i zabezpieczyć.

Czyszczenie

Nie wolno stosować 
wysokociœnieniowych urz¹dzeñ 
czyszcz¹cych, kosz na trawê mo¿e 
ulec uszkodzeniu.

Najłatwiej czyœci siê urz¹dzenie 
natychmiast po koszeniu.

Kosz na trawê zdj¹ć i opró¿nić.
Worek kosza na trawê mo¿na 
wymyć mocniejszym strumieniem 
wody z wê¿a ogrodowego.
Kosz na trawê wysuszyć dokładnie 
przed ponownym u¿yciem.

Usuwanie drobnych usterek

!

Zakłócenie Mo¿liwa przyczyna Usuwanie

Skoszona trawa nie jest przenoszona 
do kosza.

Prêdkoœć jazdy jest za du¿a. Zmniejszyć prêdkoœć jazdy.

Za niska wysokoœć ciêcia. Nastawić wiêksz¹ wysokoœć ciêcia.

Worek kosza na trawê jest pełny. Opró¿nić worek kosza na trawê

Skoszona trawa jest przenoszona 
do kosza tylko czêœciowo.

Tkanina worka kosza na trawê jest 
zatkana / zaklejona, przelot powietrza 
jest utrudniony.

Zdj¹ć kosz na trawê i wyczyœcić worek 
kosza (patrz punkt „Czyszczenie“).
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