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Para a sua segurança

Observar as instruções de 
segurança e de serviço
Leia atentamente estas instruções 
antes de usar o aparelho pela 
primeira vez e observe as instruções 
de segurança durante o serviço. 
Tenha em atenção todas as 
indicações de segurança, durante 
o funcionamento do aparelho.
Assegure-se de que
– você mesmo esteja familiarizado 

com todas as indicações
– que todos os usuários do 

aparelho foram informados 
sobre as instruções e as 
compreenderam.

Observe também os avisos de 
segurança e as indicações de 
manejo nas instruções do tractor 
corta-relvas no qual este aparelho 
será montado.

Indicações de segurança
Antes de qualquer trabalho 
no aparelho 
Proteja-se de possíveis ferimentos. 
Antes de quaisquer trabalhos na 
máquina
– desligue o motor
– retire a chave de ignição
– Bloquear o travão de imobilização
– Espere até que todas as peças 

móveis tenham alcançado 
a imobilização total; o motor 
tem de estar frio

– Desligar o terminal da vela de 
ignição do motor, de modo a não 
ser possível  um arranque 
involuntário do motor.

Durante a utilização
Mantenha pessoas, especialmente 
crianças e animais distante da área 
de serviço do aparelho.

Dispositivo de segurança
A tampa de ejecção A (veja figura) 
é um dispositivo de segurança que 
lhe protege contra lesões. 
Funcionar o tractor só com a tampa 
de ejecção fechada.

Nota
Ao fechar o dispositivo de captação 
de relva, a tampa de expulsão 
é pressionada para dentro, pelo que 
pode, ainda, ser transportada relva 
dentro do dispositivo de captação.

Usar correctamente 
o aparelho

Este aparelho está preparado para 
utilização como dispositivo de 
captação de relva para tractores 
corta-relva
– als Grasfangeinrichtung für 

Rasentraktoren 
– de acordo com as descrições 

e indicações de segurança dadas 
nas presentes instruções de 
serviço.

Qualquer outra utilização é consi-
derada não conforme às disposi-
ções legais. O fabricante não aceita 
qualquer responsabilidade por 
danos daí resultantes; a responsa-
bilidade é exclusivamente do 
utilizador.
Alterações arbitrárias no aparelho 
excluem quaisquer responsabili-
dades do fabricante pelos danos 
daí resultante.

Desembalar/montar

Monte o aparelho de acordo com as 
ilustrações apresentadas no início 
destas Instruções de Serviço.

Manejo

Pendurar o dispositivo 
de captação de relva
Tipos 1 e 2:

Enganchar e pressionar para 
baixo o dispositivo capturador 
de relvas no suporte montado 
no tractor.

Tipo 1:

Tipo 2:

Desmontar o dispositivo 
de recolha de relva
Tipos 1 e 2:

Segurar o dispositivo de captação 
de relva pelas duas alças 
e deslocá-lo para cima.

Despejar o dispositivo 
de recolha de relva
Se ficar relva espalhada pelo solo: 
desligar o dispositivo de corte de 
relva, bloquear o travão de imobili-
zação e esvaziar o dispositivo de 
captação de relva.
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Tipo 1:
puxando para cima tirar 
a alavanca para fora do disposi-
tivo capturador de relvas até 
encostar no batente.
Oscilar a alavanca para a frente, 
o dispositivo de captação de relva 
abre-se.

Tipo 2:
Pegar o dispositivo capturador 
de relvas nos dois cabos e mover 
para frente ou tirar para cima.

Fechar o dispositivo 
de captação de relva
Tipos 1 e 2:

Oscilar o dispositivo de captação 
de relva para baixo até que 
o mesmo encaixe e volte a ficar 
suspenso.

Trabalhar sem o dispositivo 
capturador de relvas
Se retirar o dispositivo de captação 
de relva, a portinhola de expulsão 
fica rebatida. Se trabalhar sem 
o dispositivo de captação de relva, 
esta é projectada directamente para 
baixo.

Conduzir com atrelado
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Desmontar o dispositivo 
de recolha de relva.
Prender e controlar a fixação do 
atrelado no respectivo dispositivo 
A de fixação.

Limpeza
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O mais simples é a limpeza ser feita 
imediatamente depois de cortar 
a relva.

Retirar e esvaziar o dispositivo 
de captação de relva.
O saco capturador de relvas 
e a tampa de ejecção podem ser 
limpados com um jacto de água 
forte da mangueira do jardim.
A tampa de ejecção pode ser 
limpada adicionalmente com 
uma escova de cabo.
Deixar secar bem o dispositivo 
de captação de relva, antes da 
próxima utilização.

Garantia

Em cada pa’s regem as condições 
de garantia dadas pela nossa 
companhia distribuidora ou 
importador competente. 
Eliminamos gratuitamente 
quaisquer avarias no seu aparelho 
nos limites de garantia, contanto 
que a causa seja devido a defeitos 
de material ou de fabricação. 
No caso de garantia dirija-se por 
favor ao seu revendedor ou 
à próxima sucursal.

Auxílio no caso de avarias

!

Anomalia Causa possível Solução

A relva cortada não passa para 
dentro do saco de captação de 
relva.

Tampa de ejecção entupida. Tirar o dispositivo capturador de relvas, 
limpar a tampa de ejecção
(ver o capítulo «Limpeza»).

Velocidade de marcha muito elevada. Reduzir a velocidade de marcha.

Altura de corte muito reduzida. Regular a altura de corte mais elevada.

A relva cortada só entra para o 
saco de captação de forma 
insuficiente.

O tecido do saco capturador de relvas 
está entupido/colado, a ventiliação 
está impedida.

Tirar o dispositivo capturador de relvas, 
limpar o saco capturador de relvas 
(veja ponto «Limpeza»).




