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Dispozitivul de colectare a ierbii Româneşte

QP

Pentru siguranþa dvs.

Respectaþi indicaþiile de 
siguranþã şi de deservire
Înainte de prima utilizare a dispozitivului 
citiþi aceastã instrucþiune cu atenþie. 
În timpul funcþionãrii respectaþi toate 
indicaþiile de siguranþã.

Asiguraþi-vã
– cã v-aþi familiarizat cu toate indi-

caþiile şi,
– cã toþi utilizatorii maşinii au fost 

informaþi despre aceste indicaþii 
şi cã le-au înþeles.

Aveþi în vedere şi indicaþiile de sigu-
ranþã/de deservire şi cele din instruc-
þiunea tractorului de gazon, pe care 
este montat acest aparat.

Indicaþii de securitate
Înainte de toate lucrãrile 
la aparat
Protejaþi-vã de rãniri. 
Înaintea lucrãrilor la acest utilaj,
– opriþi motorul,
– scoateþi cheia de contact,
– blocaþi frâna de mânã
– aşteptaþi pânã când s-au oprit 

complet toate piesele mobile; 
motorul trebuie sã fie rãcit.

– Scoateþi fişa bujiei la motor, astfel 
ca sã nu poatã avea loc o pornire 
neintenþionatã a motorului.

În timpul utilizãrii
existã pericol de rãnire – þineþi la dis-
tanþã persoanele, în special copiii, 
şi animalele de casã în zona de folo-
sire a maşinii.

Dispozitivul de siguranþã
pentru protecþia de rãniri şi pagube 
materiale.

Când mecanismul de cosire este 
pornit, se activeazã sistemul de oprire 
de siguranþã mecanismul de cosire 
sau motorul se opreşte automat la
– golirea/deschiderea dispozitivului 

de colectare a ierbii,
– scoaterea dispozitivului de colectare 

a ierbii (de exemplu pentru 
funcþionarea cu remorcã).

Utilizarea corectã 
a utilajului

Acest aparat este destinat pentru 
folosirea
– ca dispozitiv de colectare a ierbii 

la tractoarele de gazon,
– în conformitate cu descrierile şi indi-

caþiile de siguranþã date în aceastã 
instrucþiune de deservire.

Orice altã utilizare în afarã de acestea 
este consideratã ca necorespunzã-
toare. Producãtorul nu rãspunde 
pentru pagubele rezultate din aceasta; 
riscul îl suportã numai utilizatorul.

Modificãri fãcute cu de la sine putere 
la dispozitiv exclud rãspunderea pro-
ducãtorului pentru pagubele rezultate 
de aici.

Dezambalare/Montaj

Montajul
Montaþi dispozitivul aşa cum este 
arãtat în ilustraþiile de la începutul 
acestei instrucþiuni.

Deservire

Date de poziþie
Datele de poziþie pe aparat 
(de ex. stânga, dreapta) se înþeleg 
întotdeauna dinspre conducãtorul 
şezând.

Deservire

Montarea dispozitivului 
de colectare a ierbii
Schiþa 1
 Se agaþã dispozitivul de colectare 

a ierbii în suportul tractorului şi se 
apasã în jos, pânã când se fixeazã.

Scoaterea dispozitivului 
de colectare a ierbii
 Trageþi maneta din dispozitivul de co-

lectare a ierbii în sus pânã la opritor.
 Aplecaþi maneta spre faþã, dispoziti-

vul de colectare a ierbii se deschide.
 Se apucã dispozitivul de colectare 

a ierbii de ambele mânere şi se 
scoate prin ridicare.

Golirea dispozitivului 
de colectare
Schiþa 2

Dacã rãmâne iarbã tãiatã pe jos sau 
se primeşte un semnal sonor de 
la controlorul stadiului de umplere 
(opþional):
 opriþi dispozitivul de cosire,
 blocaþi frâna de mânã,
 trageþi maneta din dispozitivul 

de colectare a ierbii în sus pânã 
la opritor.

 Aplecaþi maneta spre faþã, dispo-
zitivul de colectare a ierbii se 
deschide.
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Închiderea dispozitivului 
de colectare a ierbii
 Se deplaseazã maneta spre spate, 

pânã cãnd dispozitivul de colectare 
a ierbii se fixeazã în lãcaş.

 Se aduce uşor maneta în jos, 
în poziþia de plecare.

Mersul cu remorcã
Schiþa 3

Se va circula numai cu
dispozitivul de cosire oprit

 Se îndepãrteazã dispozitivul 
de colectare a ierbii.

 Se fixeazã remorca în mecanismul 
de remorcare (^) şi se asigurã.

Curãþarea dispozitivului 
de colectare a ierbii

Atenþie
Nu se va folosi curãþitor sub pre-
siune, s-ar putea deteriora sacul 
de colectare a ierbii

Cea mai simplã este curãþirea imediat 
dupã cosit.
 Se scoate dispozitivul de colectare 

a ierbii şi se goleşte.
 Sacul dispozitivului de colectare 

a ierbii poate fi curãþit printr-un jet. 
puternic de apã cu furtunul de grãdinã.

 Dispozitivul de colectare a ierbii 
se va lãsa sã se usuce bine înainte 
de urmãtoarea utilizare.

Curãþarea gurii ejectoare 
a tractorului
(numai la modelele cu tablã 
de curãþare)

Schiþa 4

Cosirea de iarbã prea înaltã sau 
prea udã poate duce la acumularea 
excesivã de iarbã/astuparea gurii 
ejectoare. Aceasta face ca dispo-
zitivul de colectare a ierbii sã nu mai 
fie umplut în întregime sau deloc.
 Opriþi motorul şi trageþi cheia 

de contact.
 Blocaþi frâna de mânã.
 Scoateþi coşul de captare.
 Scoateþi tabla de curãþare (A) 

trãgând-o spre spate, pentru ca 
iarba sã cadã din gura ejectoare.

 Introduceþi din nou tabla de curãþare 
în gura ejectoare pânã la opritor.

 Suspendaþi dispozitivul de captare 
a ierbii şi închideþi-l.

Garanþia

În fiecare þarã sunt valabile condiþiile 
de garanþie date de societatea noastrã 
respectiv de cãtre importator. 
Noi înlãturãm gratuit deficienþele 
apãrute la utilajul dvs. în cadrul garan-
þiei în mãsura în care sunt cauzate 
de o greşealã a materialului a produ-
cãtorului. În caz de garanþie vã rugãm 
sã vã adresaþi vânzãtorului dvs. sau 
celei mai apropiate filiale.

Ajutor în caz defecþiuni
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Defecþiunea Cauza posibilã Înlãturare

Iarba cositã nu mai este trans-
portatã în sacul de colectare.

Viteza de mers este prea mare. Se reduce viteza de mers.

Înãlþimea de tãiere este prea micã. Se regleazã o înãlþime de tãiere mai mare.

Sacul de colectare al ierbii este plin. Se goleşte sacul de colectare a ierbii.

Gura ejectoare la tractor este astupatã. Opriþi motorul şi curãþaþi gura ejectoare 
(vezi punctul “Curãþarea gurii ejectoare 
a tractorului”).

Iarba cositã este transportatã 
parþial în sacul de colectare.

Þesãtura sacului de colectare este 
astupatã/încleiatã, aerisirea este 
împiedicatã.

Se scoate dispozitivul de colectare a ierbii. 
Se curãþã sacul de colectare (vezi punctul 
“Curãþarea dispozitivului de colectare 
a ierbii”).




