
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



Polski Kosz na trawê

44

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 urz¹dzeniu
Proszê chronić siê przed zranieniem. 
Przed przyst¹pieniem do 
jakichkolwiek prac przy urz¹dzeniu 
nale¿y:
– Wył¹czyć silnik
– Wyj¹ć kluczyk zapłonowy
– Zaci¹gn¹ć hamulec rêczny
– Odczekać, a¿ wszystkie ruchome 

elementy całkowicie siê zatrzymaj¹; 
silnik musi siê ochłodzić

– Wyj¹ć wtyczkê œwiecy zapłonowej 
przy silniku, 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
Klapa otworu wyrzutowego  
(patrz rysunek) jest elementem 
wyposa¿enia bezpieczeñstwa, które 
chroni u¿ytkownika przed zranieniem. 
Traktor mo¿na eksploatować tylko 
z zamontowan¹ klap¹ otworu 
wyrzutowego.

Wskazówka
Przy zamykaniu kosza na trawê klapa 
wyrzutowa zostaje wciœniêta do 
œrodka, aby umo¿liwić transport 
skoszonej trawy do wnêtrza kosza.

Zastosowanie 
urz¹dzenia zgodnie 
z przeznaczeniem

Niniejsze urz¹dzenie przeznaczone 
jest do zastosowania
– jako kosz na trawê do traktorków 

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¿

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

Obsługa

Zawieszanie kosza na trawê
Typ 1 i 2:

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

Typ 1:

Typ 2:

Zdejmowanie kosza 
na trawê
Typ 1 i 2:

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

Opró¿nianie kosza na trawê
Je¿eli skoszona trawa nie jest 
zbierana i pozostaje na ziemi: 
wył¹czyć zespół tn¹cy, zaci¹gn¹ć 
hamulec postojowy i opró¿nić kosz.
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Typ 1:

DŸwigniê wyci¹gn¹ć z kosza 
do góry, a¿ do oporu.
DŸwigniê przechylić do przodu, 
kosz na trawê otwiera siê.

Typ 2:

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

Zamykanie kosza na trawê
Typ 1 i 2:

Kosz na trawê przechylić w dół, a¿ 
do zatrzasku, wzglêdnie ponownie 
zawiesić.

Praca bez kosza na trawê
Po zdjêciu kosza na trawê klapa 
otworu wyrzutowego opada w dół. 
Przy pracy bez kosza œciêta trawa 
wyrzucana jest bezpoœrednio na dół.

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

Uwaga
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 i klapê 
otworu wyrzutowego mo¿na wymyć 
mocniejszym strumieniem wody 
z wê¿a ogrodowego.
Klapê otworu wyrzutowego mo¿na 
dodatkowo wyczyœcić szczotk¹.
Kosz na trawê wysuszyć dokładnie 
przed ponownym u¿yciem.

Gwarancja

W ka¿dym kraju obowi¹zuj¹ warunki 
gwarancji wydanej przez nasze 
przedstawicielstwo handlowe w tym 
kraju lub przez importera. 
Ewentualne usterki urz¹dzenia 
usuwane s¹ w okresie gwarancji 
bezpłatnie, o ile spowodowane s¹ 
one błêdem materiałowym lub 
produkcyjnym. W przypadku 
roszczenia gwarancyjnego proszê 
zwrócić siê do punktu zakupu 
urz¹dzenia lub najbli¿szego oddziału 
naszej firmy.

Usuwanie drobnych usterek

!

Zakłócenie Mo¿liwa przyczyna Usuwanie

Skoszona trawa nie jest 
przenoszona do kosza.

Klapa otworu wyrzutowego jest zatkana. Zdj¹ć kosz na trawê i wyczyœcić klapê otworu 
wyrzutowego (patrz punkt „Czyszczenie“).

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

Za niska wysokoœć ciêcia. Nastawić wiêksz¹ wysokoœć ciêcia.

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 
(patrz punkt „Czyszczenie“).




