
A 10
FORM NO. 769-03656B



3

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

40

42

48

46

44

50

52

54

56

58

37

8

60

62

64

66



3



4



5



6



7



8



9



10



11



Norsk Gressoppfanger

28

For din egen sikkerhet

Ta hensyn til sikkerhets- og 
betjeningshenvisningene
Før du tar maskinen i bruk første 
gang, må du lese nøye igjennom 
bruksanvisningen. Under bruken 
må du ta hensyn til sikkerhets-
anvisningen.
Vær sikker på at
– du er fortrolig med alle 

henvisningene
– alle som skal bruke maskinen er 

informert om disse henvisningene 
og at de har forstått dem.

Ta også hensyn til sikkerhets- og 
betjeningshenvisningene i bruks-
anvisningen for traktoren som denne 
maskinen skal monteres på.

Sikkerhetsveiledninger
Før alle arbeider med 
maskinen
Beskytt deg mot skader. Før alle 
arbeider med maskinen må
– slå av motoren
– trekk ut tenningsnøkkelen
– Sett fast parkeringsbremsen
– vent til alle bevegelige deler er 

fullstendig stoppet opp: 
motoren må være avkjølt

– Tennpluggkontakten ved motoren 
trekkes ut slik at det ikke er mulig 
å starte motoren ved en feiltakelse

Under bruken
Er det fare for skade på personer. 
Hold personer, særlig barn med 
også husdyr borte fra maskinen.

Sikkerhetsinnretning
Utkastklaffen A (se bilde) er en 
sikkerhetsinnretning som beskytter 
deg mot fare. Traktoren må kun 
brukes med påmontert utkastklaff.

Henvisning
Når gressfangeren skal lukkes, 
blir utkastklaffen trykket innover, 
slik at gresset kan transporteres 
i gressoppfangeren.

Riktig bruk av maskinen

Denne maskinen er beregnet 
for bruk
– som gressoppfanger for 

gressklippetraktorer 
– i henhold til de beskrivelsene og 

sikkerhetshenvisningene som er 
angitt i bruksanvisningen.

Enhver bruk som går ut over dette 
gjelder som ikke beregnet bruk. 
Produsenten er ikke ansvarlig for 
skader som oppstår på grunn av en 
slik bruk, risikoen for dette ligger 
utelukkende hos brukeren.
Produsenten utelukker ansvar for 
skader som blir forårsaket på grunn 
av egenhendige forandringer på 
maskinen.

Utpakking/montering

Monter apparatet slik som vist på 
bildene på begynnelsen av denne 
anvisningen.

Betjening

Opphenging av 
gressoppfangeren
Type 1 og 2:

Gressoppfangeren henges inn 
i holderen på traktoren og trykkes 
nedover inntil den sitter fast.

Type 1:

Type 2:

Ta av gressoppfangeren
Type 1 og 2:

Ta gressoppfangeren i begge 
håndtakene og ta den av ved 
å løfte den opp.

Tøm gressoppfangeren
Når det klippete gresset blir liggende 
igjen på bakken, må klippeverket 
slås av, bremsen må settes på og 
gressoppfangeren må tømmes.

Type 1:
Trekk stangen oppover og ut 
av gressoppfangeren inntil den 
stopper.
Sving spaken framover, 
gressoppfangeren vil så åpne seg.
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Type 2:
Ta i begge håndtakene på 
gressoppfangeren og sving den 
framover og ta den av oppover

Lukk gressoppfangeren
Type 1 og 2:

Gressoppfangeren svinges ned 
inntil den smekker i, hhv. henges 
opp igjen.

Arbeid uten 
gressoppfanger
Dersom du tar av gressopp-
fangeren, klaffes utkastklaffen om. 
Ved arbeider uten gressoppfanger 
blir det skårete gresset kastet 
direkte nedover og ut.

Kjøring med tilhenger
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Ta av gressoppfangeren.
Fest tilhengeren til tilhengerinnret-
ningen A og sikre den fast.

Rengjøring
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Rengjøringen går lettest like etter 
at gressklippingen er ferdig.

Ta av gressoppfangeren 
og tøm den.
Gressoppfangersekken og 
utkastklaffen kan rengjøres 
med en kraftig stråle vann fra 
vannslangen i hagen.
Utkastklaffen kan i tillegg 
rengjøres med en børste 
med skaft.
La gressoppfangeren tørke 
grundig før den brukes igjen.

Garanti

I ethvert land gjelder de garanti-
bestemmelser som våre forhandlere 
utgir. Forstyrrelser og feil blir 
utbedret av oss gratis henhold til 
ansvarsbestemmelsene dersom 
de er forårsaket av en material- eller 
produksjonsfeil. I garantitilfeller bør 
du henvende deg til butikken der du 
har kjøpt maskinen eller til nærmeste 
forhandler.

Hjelp ved feil

!

Feil Mulige årsaker Utbedring

Gresset blir ikke transportert inn 
i sekken for gresset.

Utkastklaffen er tilstoppet. Ta av gressoppfangeren, 
rengjør utkastklaffen 
(se punkt “Rengjøring”).

Kjørehastigheten er for høy. Senk kjørehastigheten.

Snitthøyden er for lav. Innstill snitthøyden høyere.

Gresset blir transportert inn 
i sekken med dårlig resultat.

Stoffet på gressoppfangersekken er 
tilstoppet/sammenklebet, utluftingen 
blir forhindret.

Ta av gressoppfangeren, 
rengjør gressoppfangersekken 
(se punkt “Rengjøring”).




