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1. INTRODUKTION

Denna manual innehåller viktig information om 
produktens användning och säkerhetsrisker m 
m. Alla användare uppmanas att läsa manualen 
före användning och vara särskilt uppmärk-
samma på följande varningar:

VARNING! 

Risk för allvarlig olycka. All elektrisk och 
motoriserad utrustning kan orsaka skada vid 
felaktigt handhavande. 

OBS! 
Risk för mindre personskada eller maskin-
skada.

Vi reserverar oss för möjligheten att illustratio-
ner och beskrivningar av enstaka detaljer inte 
alltid stämmer helt överens med produkten. 

Förvara manualen på en säker plats i anslut-
ning till maskinen och vid en eventuell försälj-
ning ska manualen följa med maskinen.

2. TEKNISKA DATA
Art.nr:  . . . . . . . . . . . . . . . . 41-361
Modell:  . . . . . . . . . . . . . . . Uppsamlare
Arbetsbredd: . . . . . . . . . . . 965 mm
Antal borstar:  . . . . . . . . . . 4 st 
Volym: . . . . . . . . . . . . . . . . 340 liter 
Vikt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,5 kg
Material:  . . . . . . . . . . . . Stål och polyester/PE

3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE
41-361 Uppsamlare är avsedd för att rensa 
bort oönskat skräp, löv, kvistar m m enligt 
instruktionerna i denna bruksanvisning. Upp-
samlaren monteras efter en åkgräsklippare 
eller trädgårdstraktor och roterande borstar 
samlar effektivt upp löst material från gräsmat-
tan till uppsamlaren. 

4. ALLMÄNNA 
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Vid arbete med uppsamlare och dragfordon 
bör följande punkter alltid beaktas: 

4.1 Arbetsområde
•	 Arbeta	inte	i	mörker	eller	dålig	belysning.	
•	 Håll	barn	och	obehöriga	utanför	arbetsom-

rådet. 

4.2 Personlig säkerhet
•	 Läs	alltid	manualen	före	användning.
•	 Uppsamlaren	får	inte	användas	utan	att	

säkerhetsföreskrifter och skötselinstruktio-
ner har lästs igenom.

•	 Var	särskilt	uppmärksam	på	dragfordo-
nets varningssymboler och använd enbart 
uppsamlaren tillsammans med fordon där 
körvana redan finns. 

•	 Barn	och	personer	med	nedsatt	fysisk	eller	
psykisk förmåga får inte använda uppsam-
laren. 

•	 Det	är	inte	tillåtet	att	sitta	på	uppsamlaren.
•	 Fäst	alltid	repet	till	säcken	i	dragfordonet	

så att det inte fastnar i hjul eller andra 
roterande delar. Håll aldrig i repet medan 
ekipaget är i drift.

•	 Kör	långsamt	vid	svår	terräng,	diken	och	
sluttningar för att undvika risken att välta 
med ekipaget. 

•	 Maxfart:	10	km/h.
•	 Denna	produkt	är	inte	avsedd	att	användas	

på offentlig mark. Iaktta försiktighet vid 
arbete i närheten av trafikerad väg.

•	 Dragfordonets	bromsförmåga	och	stabilitet	
kan påverkas av uppsamlarens tyngd. Fyll 
inte uppsamlaren helt utan att kontrollera 
att dragfordonets köregenskaper inte på-
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verkas. Var uppmärksam på detta. Undvik 
branta backar.

•	 Stanna	och	kontrollera	uppsamlaren	och	
dragfordonet om ett föremål har blivit på-
kört. Åtgärda eventuell skada innan arbetet 
återupptas.

•	 Aktas	för	eld.	Var	uppmärksam	på	att	vid	
torra förhållanden kan innehållet i säcken 
självantända.

•	 För	att	undvika	självantändning	skall	
säcken alltid tömmas innan uppsamlaren 
ställs undan.

•	 Byt	ut	säcken	vid	skada	eller	slitage.	En	
trasig säck kan leda till olyckor.

•	 Följ	skötselinstruktionerna	i	denna	manual.

5. MONTERING
 
Kartongen innehåller:

NUMMER DETALJ ANTAL

1 Dragarm 1

2 Dragarm 1

3 Lyftarm 1

4 Dragfäste, rakt 1

5 Dragfäste, bockat 1

6 Vinylsäck 1

7 Anslutningslist, är monte-
rad på borstvagn

1

8 Borstvagn 1

9 Vipprör 2

10 Ramdel till säck 1

11 Säckstöd 2

12 Nedre ramdel till säck 2

13 Bakre	ramdel	till	säck 2

14 Övre ramdel till säck 2

15 Rep 1

Beslagslådan	innehåller:	

BOKSTAV DETALJ ANTAL

A Bult	M8x65 2

B Bult	M8x50 2

C Bult	M8x40 2

D Bult	M8x40 4

E Bult	M8x20 1

F Bult	M8x16 2

G Låsmutter, nylon, M8 12

I Plastratt + bricka 1

J Bricka	Ø8 1

K Vinkelfäste 1

L Distansbricka 1

M Distans 2

N Fjädersprint,	Ø2 13

O Låssprint,	Ø10x20 2

P Låssprint,	Ø6x40 2

13

13

15

7

69

9

8

2

35
4

1

14

1412

1210
11
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Q Låssprint,	Ø10x70 2

R Låssprint,	Ø8x40 2

S Låssprint,	Ø6x30 4

T Öglesprint 1

U Plastdistans 4

5.1 Montering
VERKTYG som behövs vid montaget:
Skiftnyckel, tång

Öppna förpackningen och kontrollera att samt-
liga ovanstående detaljer finns med.
OBS:	”Höger”	och	”Vänster”	utgår	från	borst-
vagnen sedd framifrån.

1. Montera vinkelfästet på borstvagnen med 
en	bult	(M8x16)	och	låsmutter	(M8).	(bild	1)	
Kontrollera att vinkelfäste är placerat som 
på bilden och ligger längs med kanten på 
borstvagnen. Spänn ordentligt. 

  
  
BILD	1

2. Montera vänster dragarm på borstvagnen 
med	2	bultar	(M8x40)	och	mutter	(M8)	
Spänn inte helt. Upprepa för höger dragarm.

BILD	2

3. Skruva ihop dragarmarna med 2 bultar 
(M8x65)	och	låsmutter	(M8).	Spänn	inte	helt.	
(bild	3)

BILD	3

Om höjden på din trädgårdstraktor/åkgräsklip-
pares anslutningsanordning ligger på en höjd 
av 279 - 330 mm fortsätt enligt instruktionerna 
i bild 4. Om höjden på din trädgårdstraktor/
åkgräsklippares anslutningsanordning ligger 
på en höjd av 203 - 279 mm följ instruktionerna 
i bild 5. 

4. Fäst dragfästena på dragarmen med 2 
bultar	(M8x50)	och	låsmuttrar	(M8).	Bultarna	
ska fästas på var sin sida om dragarmarnas 
främre	bult.	Spänn	inte	helt.	(bild	4/5)

  

LÅSMUTTER M8

VINKELFÄSTE

BULT M8X16

LÅSMUTTER M8

BULT M8X40

BULT M8X65

LÅSMUTTER M8
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BILD	4

LÅSMUTTER M8

BULT M8X50

FJÄDERSPRINT

ÖGLESPRINT

DRAGFÄSTE, 
VINKLAT

DISTANS

DRAGFÄSTE, 
RAKT

 

BILD	5

LÅSMUTTER M8

BULT M8X50

FJÄDERSPRINT

ÖGLESPRINT

DRAGFÄSTE, 
RAKT

DISTANS

DRAGFÄSTE, 
VINKLAT

5. Spänn nu de 4 bultar som håller dragar-
marna mot borstvagnen. Spänn sedan de 2 
bultar som håller samman dragarmarna och 
sist, spänn de 2 bultar som håller vinkelfäs-
tet kring dragarmen.

6. Trä öglesprinten genom dragfästet, placera 
distanserna	(M)	mellan,	och	lås	med	en	
fjädersprint.

7. Fäst lyftarmen i röret på borstvagnen med 
2	bultar	(M8x40)	och	låsbultar	(M8).	Spänn	
inte	helt.	(bild	6)

 

BILD	6

8. För	in	en	(M8x16)	bult	genom	vinkelfästet.	
Trä – i ordning – distansbricka, lyftarmen, 
bricka	”J”	och	en	låsmutter	(M8).	(bild	7)	
Spänn.

 
BILD	7

9. För lyftarmen åt sidan så att låsbrickan kan 
placeras	mellan	lyftarmen	och	axeln.	Trä	
igenom	bult	(M8x20)	och	bricka	Ø8	och	
spänn	med	plastratten.	(bild	8)

BILD	8

LÅSMUTTER M8

BULT M8X40

HANDTAG

LYFTARM

LÅSMUTTER M8

BULT M8X16
DISTANSBRICKA

BRICKA

LYFTARM

BULT M8x20

PLASTRATT

LÅSBRICKA

BRICKA
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5.2 Montering av uppsamlingssäck
1. Vrid på en av de bakre ramdelarna så att 

hålen i mitten pekar nedåt. Trä röret genom 
öglorna som är sydda överst på säckens 
insida.	(bild	9	och	10)

 
BILD	9

  
  

BILD	10

2. Trä in de två övre ramdelarna genom spal-
terna som är sydda på insidan av säckens 
insidor.	(bild	10)

3. Foga samman ändarna på de bakre och 
övre ramdelarna.

4. Vänd den andra bakre ramdelen så att hålen 
i mitten pekar uppåt. Foga samman än-
darna på den bakre ramdelen med de nedre 
ramdelarna. Fäst dem med 2 st låssprint 
(M6x30)	och	lås	med	fjädersprinten.	(bild	11)

BILD	11

5. Placera nu bottenkonstruktionen i botten av 
säcken.

6. Placera ändarna på den nedre ramdelen 
utanför övre ramdelens ände och lås med 
låssprinten	(Ø10x20)	och	en	fjädersprint	
enligt bild 12. Gör detta på båda sidor.

BILD	12

7. Trä	igenom	ramdelen	(nr	10)	i	kanalen	på	
säckens främre insida.

8. Fäst ramdelen i de nedre rördelarna genom 
att	trä	igenom	två	låssprintar	Ø6x40	och	två	
fjädersprintar.	(bild	13)

 
     
BILD	13

LÅSSPRINT 6x30

FJÄDERSPRINT

RÖVRE RAMDEL

LÅSSPRINT 10 x 20

FJÄDERSPRINT

ÖVRE RAMDEL

NEDRE RAMDEL

LÅSSPRINT 6x30

FJÄDERSPRINT

R
NEDRE RAMDEL
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9. Kontrollera att säcken är fäst kring ramen. 
Fäst den annars genom att trycka fast 
knappen i sidostycket mot bottenstyckets 
knapp.	(bild	14)

BILD	14

VIKTIGT: Böj	inte	säckstöden	under	nästa	
moment.

10. Lägg säcken med botten mot marken och 
tryck varsamt fast de två säckstöden i hålen 
på	de	bakre	ramdelarna.	(bild	15)

BILD	15

11.	Trä	en	låssprint	(Ø10x70)	genom	hålet	
på övre ramdelen. På sprinten sätts en 
plastdistans, vippröret, en plastdistans och 
sedan en fjädersprint. Upprepa på andra 
sidan.	(bild	16)

BILD	16

12. Fäst repet i mitten av den bakre, övre ram-
delen.	(bild	17)	

  

LÅSSPRINT 6x40

FJÄDERSPRINT

ÖVRE RAMDEL

PLASTDISTANS

VIPPRÖR

LÅSSPRINT 10X70

FJÄDERSPRINT

NEDRE HÅLET
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BILD	17

13. Trä ner ändarna på vipprören i borstvagnens 
rör	och	säkra	med	2	låssprintar	(Ø6x40)	och	
fjädersprintar.	(bild	18)

		BILD	18

6. SÄRSKILDA 
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

6.1. Varningssymboler

Varningssymbolerna uppmärksammar vissa 
men inte alla tänkbara faror. Var uppmärk-
sam på varningarna och vidta även allmänna 
olycksförebyggande åtgärder.
Var	extra	uppmärksam	på	dragfordonets	var-
ningssymboler och följ dessa noggrant.

  
Allmän fara.

 
Läs bruksanvisningen före använd-
ning.

Håll åskådare på ett säkert avstånd 
från maskinen.  

Stäng alltid drivfordonets motor innan 
du ställer in, rengör eller utför någon 
form av underhåll eller lämnar maski-
nen utan uppsikt.

7. HANDHAVANDE 

7.1 Förberedelse inför start
•	 Kontrollera att borstarna når gräset. Se bild 

4 och 5 om justeringar av anslutningshöjden 
måste göras.

•	 Kontrollera att arbetsområdet är rensat från 
sten och främmande föremål.

•	 Kontrollera att alla bultar och muttrar är väl 
åtdragna före varje användning.

•	 Kontrollera att alla delar, särskilt de rörliga, 
är hela och sitter korrekt monterade.

7.2 Användning 
•	 Starta	alltid	på	lägsta	växeln	med	låg	has-

tighet och öka sedan hastigheten gradvis.
•	 Kör	långsamt	vid	svår	terräng,	diken	och	

sluttningar för att undvika risken att välta 
med ekipaget. 

•	 Maxfart:	10	km/h.
•	 Uppsamlaren	är	avsedd	för	att	samla	upp	

löv, gräs och grenar och inte tyngre föremål 
som	t	ex	stenar	eller	metallföremål.

•	 Fäst	alltid	repet	till	säcken	i	dragfordonet	
så att det inte fastnar i hjul eller andra 
roterande delar. Håll aldrig i repet medan 
ekipaget är i drift.

•	 Säcken	töms	enkelt	genom	att	man	drar	i	
repet framifrån. Säcken ska tömmas innan 
den är överfull.

•	 Stäng	alltid	av	dragfordonets	motor	innan	
eventuella justeringar görs på uppsamla-
ren. 

LÅSSPRINT 8x40

FJÄDERSPRINT

VIPPRÖR
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•	 Förhindra	oavsiktlig	start	genom	att	bryta	
strömmen före service och reparation eller 
när maskinen inte används.

•	 Lämna	aldrig	uppsamlaren	obevakad	då	
dragfordonets motor är igång.

•	 Dragfordonets	bromsförmåga	och	stabilitet	
kan påverkas av uppsamlarens tyngd. Fyll 
inte uppsamlaren helt utan att kontrollera 
att dragfordonets köregenskaper inte på-
verkas. Var uppmärksam på detta. Undvik 
branta backar.

•	 Stanna	och	kontrollera	uppsamlaren	och	
dragfordonet om ett föremål har blivit på-
kört. Åtgärda eventuell skada innan arbetet 
återupptas.

•	 Aktas	för	eld.	Var	uppmärksam	på	att	vid	
torra förhållanden kan innehållet i säcken 
självantända.

•	 Denna	produkt	är	inte	avsedd	att	användas	
på allmänna vägar eller gator. Iaktta för-
siktighet vid arbete i närheten av trafikerad 
väg.

•	 Använd	endast	produkten	för	avsett	an-
vändningsområde. 

7.3 Skötsel
•	 För	att	undvika	självantändning	skall	

säcken alltid tömmas innan uppsamlaren 
ställs undan.

•	 Byt	ut	säcken	vid	skada	eller	slitage.	En	
trasig säck kan leda till olyckor.

•	 Rengör	uppsamlaren	efter	användning	och	
serva den regelbundet.

•	 Smörj	hjul	och	rörliga	delar	vid	behov.
•	 Förvaras	på	en	torr	plats	när	den	inte	an-

vänds. 

Klisteretikett på uppsamlaren:

VARNING
•	 Alla	användare	ska	alltid	läsa	denna	och	

dragfordonets manualer före start. 
•	 Låt	ingen	använda	uppsamlaren	utan	att	

personen först har fått instruktioner i hand-
havandet.

•	 Barn	och	personer	med	nedsatt	fysisk	eller	
psykisk förmåga får inte använda uppsam-
laren. 

•	 Använd	ögonskydd	vid	användandet	av	
uppsamlaren.

•	 Undvik	att	köra	eller	placera	uppsamlaren	
intill eld, den kan börja brinna.

•	 Rör	aldrig	borstar	eller	axel	när	fordonet	är	
i rörelse och borstarna roterar. Överskrid 
inte	uppsamlarens	maxkapacitet,	0,34	m3. 

•	 Kör	långsamt	vid	svår	terräng,	diken	och	
sluttningar för att undvika risken att välta 
med ekipaget. Var uppmärksam på gropar 
och andra faror.

•	 Denna	produkt	är	inte	avsedd	att	användas	
på allmänna vägar eller gator. Iaktta för-
siktighet vid arbete i närheten av trafikerad 
väg.

•	 Samtliga	bultar	och	muttrar	ska	vara	åt-
dragna för en säker drift.

•	 Stanna	och	kontrollera	uppsamlaren	och	
dragfordonet om ett föremål har blivit på-
kört. Åtgärda eventuell skada innan arbetet 
återupptas.

•	 Följ	instruktionerna	i	tillhörande	manual.
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 8. SPRÄNGSKISS
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1. INNLEDNING
Denne bruksanvisningen inneholder viktig 
informasjon om bruk av produktet og om 
sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Alle 
operatører oppfordres til å lese bruksanvis-
ningen før bruk og være spesielt oppmerksom 
på følgende advarsler:

ADVARSEL!
Risiko for alvorlig ulykke. All elektrisk 
og motorisert utstyr kan forårsake 
skade ved feil håndtering. 

OBS! 
Risiko for mindre personskade eller ma-
skinskade.
Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskri-
velser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid 
stemmer helt overens med produktet. 
Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted 
i tilknytning til maskinen. Ved et eventuelt salg 
skal bruksanvisningen følge med maskinen.

2. TEKNISKE DATA
Art.nr:  . . . . . . . . . . . . . . . . 41-361
Modell:  . . . . . . . . . . . . . . . Oppsamler
Arbeidsbredde: . . . . . . . . . 965 mm
Antall børster: . . . . . . . . . . 4 stk.
Volum: . . . . . . . . . . . . . . . . 340 liter 
Vekt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,5 kg
Materiale:  . . . . . . . . . . . Stål og polyester/PE

3. BRUKSOMRÅDE
41-361 Oppsamler er beregnet for å rense 
bort uønsket rusk, løv, kvister m.m. i samsvar 

med instruksjonene i denne bruksanvisningen. 
Oppsamleren monteres etter en sitteklipper 
eller hagetraktor, og roterende børster samler 
effektivt opp løst materiale fra plenen til opp-
samleren. 

4. GENERELLE 
SIKKERHETSFORSKRIFTER
Ved arbeid med oppsamler og trekkjøretøy bør 
følgende punkter alltid iakttas: 

4.1 Arbeidsområde
•	 Arbeid	ikke	i	mørke	eller	dårlig	belysning.	
•	 Hold	barn	og	uvedkommende	utenfor	

arbeidsområdet. 

4.2 Personlig sikkerhet
•	 Les	alltid	bruksanvisningen	før	bruk.
•	 Oppsamleren	må	ikke	brukes	uten	at	sik-

kerhetsforskrifter og instruksjoner om stell 
har blitt lest.

•	 Vær	spesielt	oppmerksom	på	trekkjøretøy-
ets advarselsymboler, og bruk oppsamle-
ren sammen med kjøretøy som du er vant 
med å kjøre.

•	 Barn	og	personer	med	nedsatt	fysisk	eller	
psykisk funksjonsevne, må ikke bruke 
oppsamleren. 

•	 Det	er	ikke	tillatt	å	sitte	på	oppsamleren.
•	 Fest	alltid	tauet	til	sekken	i	trekkjøretøyet	

slik at det ikke setter seg fast i hjul eller an-
dre roterende deler. Hold aldri i tauet mens 
ekvipasjen er i drift.

•	 Kjør	sakte	der	det	er	vanskelig	terreng,	
grøfter og skråninger for å unngå velt. 

•	 Maks	fart:	10	km/h.
•	 Dette	produktet	er	ikke	beregnet	for	bruk	

på offentlige steder. Vær forsiktig ved 
arbeid i nærheten av trafikkert vei.

•	 Trekkjøretøyets	bremseevne	og	stabilitet	
kan påvirkes av oppsamlerens tyngde. Fyll 
ikke oppsamleren helt opp uten å kontrol-
lere at trekkjøretøyets kjøreegenskaper 
ikke påvirkes. Vær oppmerksom på dette. 
Unngå bratte bakker.

•	 Stans	og	kontroller	oppsamler	og	trek-
kjøretøy om du har kjørt på noe. Utbedre 
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eventuell skade før arbeidet gjenopptas.
•	 Vær	på	vakt	mot	brann.	Vær	oppmerksom	

på at ved tørre forhold kan innholdet i sek-
ken selvantenne.

•	 For	å	unngå	selvantenning,	tøm	alltid	sek-
ken før oppsamleren settes bort.

•	 Skift	ut	sekken	ved	skade	eller	slitasje.	En	
slitt sekk kan føre til ulykker.

•	 Følg	instruksjonene	for	stell	i	denne	bruks-
anvisningen.

5. MONTERING
 
a. Kartongen inneholder

NUMMER DEL ANTALL

1 Trekkarm 1

2 Trekkarm 1

3 Løftearm 1

4 Trekkfeste, rett 1

5 Trekkfeste, bøyd 1

6 Vinylsekk 1

7 Tilkoblingslist, leveres 
montert på børstevogn

1

8 Børstevogn 1

9 Vipperør 2

10 Rammedel for sekk 1

11 Sekkstøtte 2

12 Nedre rammedel for sekk 2

13 Bakre	rammedel	for	sekk 2

14 Øvre	rammedel	for	sekk 2

15 Tau 1
b.	Beslagesken	inneholder

 

BOKSTAV DETALJ ANTAL

A Bolt	M8x65 2

B Bolt	M8x50 2

C Bolt	M8x40 2

D Bolt	M8x40 4

E Bolt	M8x20 1

F Bolt	M8x16 2

G Låsemutter, nylon, M8 12

I Plastratt + skive 1

J Skive	Ø8 1

K Vinkelfeste 1

L Avstandsskive 1

M Avstandsstykke 2

N Fjærsplint,	Ø2 13

O Låsesplint,	Ø10x20 2

P Låsesplint,	Ø6x40 2

Q Låsesplint,	Ø10x70 2

R Låsesplint,	Ø8x40 2

S Låsesplint,,	Ø6x30 4

T Øyesplint 1

U Plastavstandsstykke 4

13

13

15

7

69

9

8

2

35
4

1

14

1412

1210
11
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5.1. MONTERING
VERKTØY du trenger ved montering:
skiftenøkkel, tang
Åpne forpakningen, og kontroller at alle delene 
nevnt ovenfor er på plass.
OBS! ”Høyre”	og	”Venstre”	tar	utgangspunkt	i	
børstevognen sett forfra.

1. Monter vinkelfestet på børstevognen med 
en	bolt	(M8x16)	og	låsemutter	(M8).	(bilde	1).	
Kontroller at vinkelfestet er plassert som på 
bilde og ligger langs kanten på børstevog-
nen. Stram ordentlig. 

BILDE	1

2. Monter venstre trekkarm på børstevognen 
med	2	bolter	(M8x40)	og	mutter	(M8)	Stram	
ikke helt. Gjenta for høyre trekkarm.

BILDE	2

3. Skru sammen trekkarmene med 2 bolter 
(M8x65)	og	låsemutter	(M8).	Stram	ikke	helt	
(bilde	3).

BILDE	3

Om høyden på hagetraktorens/sitteklipperens 
tilkoblingsanordning ligger på en høyde på 279 
- 330 mm, fortsett i samsvar med instruksjone-
ne i bilde 4. Om høyden på hagetraktorens/
sitteklipperens tilkoblingsanordning ligger på 
en høyde på 203 - 279 mm, følg instruksjonene 
i bilde 5. 

4. Fest trekkfestene på trekkarmen med 2 
bolter	(M8x50)	og	låsemuttere	(M8).	Boltene	
skal festes på hver sin side avtrekkarmenes 
fremre	bolt.	Stram	ikke	helt	(bilde	4/5).

BILDE	4

 
   

LÅSEMUTTER M8

VINKELFESTE

BOLT M8X16

LÅSEMUTTER M8

BOLT M8X40

BOLT M8X65

LÅSEMUTTER M8

LÅSEMUTTER M8

BOLT M8X50

FJÆRSPLINT

ØYESPRINT

TREKKFESTE, 
BØYD

AVSTANDSSSTYKKE

TREKKFESTE, 
RETT
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BILDE	5

5. Stram nå de 4 boltene som holder trekkar-
mene mot børstevognen. Stram deretter de 
2 boltene som holder sammen trekkarmene. 
Til slutt, stram de 2 boltene som holder 
vinkelfestet rundt trekkarmen.

6. Træ øyesplinten gjennom trekkfestet, plas-
ser	avstandsstykkene	(M)	mellom,	og	lås	
med en fjærsplint.

7. Fest løftearmen i røret på børstevognen 
med	2	bolter	(M8x40)	og	låsebolter	(M8).	
Stram ikke helt.

BILDE	6

8. Stikk	en	(M8x16)	bolt	inn	gjennom	vinkelfes-
tet. Træ – i tur og orden – plastavstandstyk-
ke,	løftearm,	skive	”J”	og	en	låsemutter	(M8)	
(bilde	7).	Stram.

BILDE	7

9. Før løftearmen til siden slik at låseskiven 
kan plasseres mellom løftearm og aksel. 
Træ	gjennom	bolt	(M8x20)	og	skive	Ø8,	og	
stram	med	plastrattet.	(bilde	8)

BILDE	8

LÅSEMUTTER M8

BOLT M8X40

LØFTEARM

LÅSEMUTTER M8

BOLT M8X16
AVSTANDSSTYCKE

SKIVE

LØFTEARM

BOLT M8x20

PLASTRATT

LÅSESKIVE

SKIVE

LÅSEMUTTER M8

BOLT M8X50

FJÆRSPLINT

ØYESPRINT

TREKKFESTE, 
RETT

AVSTANDSSSTYKKE

TREKKFESTE, 
BØYD
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5.2 MONTERE OPPSAMLINGSSEKK
1. Vri på en av de bakre rammedelene slik at 

hullene i midten peker nedover. Træ røret 
gjennom løkkene som er sydd øverst på 
sekkens	innside.	(bilde	9	og	10)

BILDE	9

 
   
BILDE	10

2. Træ de to øvre rammedelene inn gjennom 
spaltene som er sydd på innsiden av sek-
kens	innsider.	(bilde	10)

3. Føy sammen endene på de bakre og øvre 
rammedelene.

4. Snu den andre bakre rammedelen slik at 
hullene i midten peker oppover. Føy sam-
men endene på den bakre rammedelen med 
de nedre rammedelene. Fest dem med 2 
stk.	låsesplinter	(M6x30),	og	lås	med	fjær-
splinten.	(bilde	11)

BILDE	11

5. Plasser nå bunnkonstruksjonen i bunnen av 
sekken.

6. Plasser endene på den nedre rammedelen 
utenfor den øvre rammedelens ende. og lås 
med	låsesplinten	(Ø10x20)	og	en	fjærsplint	
som vist i bilde 12. Gjør dette på begge 
sider.

BILDE	12

7. Træ	gjennom	rammedelen	(nr.	10)	i	kanalen	
på sekkens fremre innside.

8. Fest rammedelen i de nedre rørdelene ved 
å	træ	gjennom	to	låsesplinter	Ø6x40	og	to	
fjærsplinter.	(bilde	13)

 
    

LÅSESPLINT 6x30

FJÆRSPLINT
R

ØVRE	RAMMEDEL

LÅSESPLINT 10x20

FJÆRSPLINT

ØVRE	RAMMEDEL

NEDRE RAMMEDEL

LÅSESPLINT 6x30

FJÆRSPLINT

R
NEDRE RAMMEDEL
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BILDE	13

9. Kontroller at sekken er festet rundt rammen. 
Fest den ellers ved å trykke knappen fast i 
sidestykket mot bunnstykkets knapp (bilde 
14).

BILDE	14

VIKTIG: Bøy	ikke	sekkstøtten	under	neste	
operasjon.

10. Legg sekken med bunnen mot bakken, og 
trykk varsomt fast de to sekkstøttene i hul-
lene	på	de	bakre	rammedelene.	BILDE	15

   

BILDE	15

Træ	en	låsesplint	(Ø10x70)	gjennom	hullet	
på den øvre rammedelen. På splinten set-
tes et plastavstandsstykke, vipperøret, et 
plastavstandsstykke og deretter en fjærsplint. 
Gjenta	på	den	andre	siden	(bilde	16).

 
BILDE	16

11. Fest tauet i midten av den bakre, øvre ram-
medelen.	(bilde	17)

 
BILDE	17

LÅSESPLINT 6x40

FJÆRSPLINT

ØVRE	RAMMEDEL

PLASTAVSTANDSSTYKKE

VIPPERØR

LÅSESPLINT 10X70

FJÆRSPLINT
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12. Træ ned endene på vipperørene i børste-
vognens rør, og sikre med 2 låsesplinter 
(Ø6x40)	og	fjærsplinter	(bilde	18).	

BILDE	18

6. SPESIELLE 
SIKKERHETSFORSKRIFTER

6.1. Advarselssymboler

Advarselsymbolene gjør oppmerksom på visse, 
men ikke alle tenkelige farer. Vær oppmerksom 
på advarslene, og treff også generelle ulykkes-
forebyggende tiltak.
Vær ekstra oppmerksom på trekkjøretøyets 
advarselsymboler, og følg disse nøye.

     Generell fare.
 

Les bruksanvisningen før bruk.
 

Hold tilskuere på sikker avstand fra 
maskinen.  

Slå alltid av drivkjøretøyets motor 
før du stiller inn, rengjør eller utfører 
enhver form for vedlikehold eller 
forlater maskinen uten tilsyn.

7. HÅNDTERING 

7.1 Forberedelse før start
1. Kontroller at børstene rekker ned i gres-

set. Se bilde 4 og 5 dersom justeringer av 
tikoblingshøyde må gjøres.

2. Kontroller at arbeidsområdet er renset for 
stein og fremmedlegemer.

3. Kontroller at alle bolter og muttere er godt 
strammet før hver bruk.

4. Kontroller at alle deler, spesielt de bevege-
lige, er hele og sitter korrekt montert.

7.2 Bruk 
•	 Start	alltid	på	laveste	gir	med	lav	hastighet,	

og øk deretter hastigheten gradvis.
•	 Kjør	sakte	der	det	er	vanskelig	terreng,	

grøfter og skråninger for å unngå velt. 
•	 Maks.	fart:	10	km/h.
•	 Oppsamleren	er	beregnet	for	å	samle	opp	

løv, gress og grener og ikke tyngre gjenst-
ander som f.eks. stein eller metallgjenstan-
der.

•	 Fest	alltid	tauet	til	sekken	i	trekkjøretøyet	
slik at det ikke setter seg fast i hjul eller an-
dra roterende deler. Hold aldri i tauet mens 
ekvipasjen er i drift.

•	 Sekken	tømmes	enkelt	ved	at	man	drar	i	
tauet forfra. Sekken skal tømmes før den er 
overfylt.

•	 Slå	alltid	av	trekkjøretøyets	motor	før	even-
tuelle justeringer utføres på oppsamleren. 

•	 Hindre	utilsiktet	start	ved	å	bryte	strømmen	
før service og reparasjon eller når maski-
nen ikke er i bruk.

•	 Gå	aldri	fra	oppsamleren	ubevoktet	når	

LÅSESPLINT 8x40

FJÆRSPLINT

VIPPERØR
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Klisteretikett på oppsamleren:

ADVARSEL
•	 Alle	brukere	skal	alltid	lese	denne	og	trek-

kjøretøyets bruksanvisning før start. 
•	 La	ingen	bruke	oppsamleren	uten	at	ved-

kommende først har fått instruksjoner om 
håndteringen.

•	 Barn	og	personer	med	nedsatt	fysisk	eller	
psykisk funksjonsevne, må ikke bruke opp-
samleren. 

•	 Bruk	øyevern	ved	bruk	av	oppsamleren.
•	 Unngå	å	kjøre	eller	plassere	oppsamleren	

inntil bål eller flammer, den kan begynne å 
brenne.

•	 Berør	aldri	børster	eller	aksel	når	kjøretøyet	
er i bevegelse og børstene roterer. Over-
skrid ikke oppsamlerens maksimale kapasi-
tet, 0,34 m3. 

•	 Kjør	sakte	der	det	er	vanskelig	terreng,	
grøfter og skråninger for å unngå velt. Vær 
oppmerksom på groper og andre farer.

•	 Dette	produktet	er	ikke	beregnet	for	bruk	 
på offentlige gater og veier. Vær forsiktig 
ved arbeid i nærheten av trafikkert vei.

•	 Samtlige	bolter	og	muttere	skal	være	 
strammet for sikker drift.

•	 Stans	og	kontroller	oppsamler	og	trek-
kjøretøy om du har kjørt på noe. Utbedre 
eventuell skade før arbeidet gjenopptas.

•	 Følg	instruksjonene	i	tilhørende	bruksanvis-
ning.

trekkjøretøyets motor er i gang.
•	 Trekkjøretøyets	bremseevne	og	stabilitet	

kan påvirkes av oppsamlerens tyngde. Fyll 
ikke oppsamleren helt opp uten å kontrol-
lere at trekkjøretøyets kjøreegenskaper 
ikke påvirkes. Vær oppmerksom på dette. 
Unngå bratte bakker.

•	 Stans	og	kontroller	oppsamleren	og	trek-
kjøretøy om du har kjørt på noe. Utbedre 
eventuell skade før arbeidet gjenopptas.

•	 Vær	på	vakt	mot	brann.	Vær	oppmerksom	
på at ved tørre forhold kan innholdet i sek-
ken selvantenne.

•	 Dette	produktet	er	ikke	beregnet	for	bruk	
på offentlige veier eller gater. Vær forsiktig 
ved arbeid i nærheten av trafikkert vei.

•	 Bruk	produktet	kun	for	tiltenkt	bruksom-
råde. 

7.3 Stell
•	 For	å	unngå	selvantenning,	tøm	alltid	sek-

ken før oppsamleren settes bort.
•	 Skift	ut	sekken	ved	skade	eller	slitasje.	En	

slitt sekk kan føre til ulykker.
•	 Rengjør	oppsamleren	etter	bruk,	og	utfør	

jevnlig service på den.
•	 Smør	hjul	og	bevegelige	deler	ved	behov.
•	 Oppbevar	oppsamleren	på	et	tørt	sted	når	

den ikke er i bruk. 
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8. SPRENGSKISSE
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3. KÄYTTÖKOHTEET
41-361 Ruohonkerääjä on tarkoitettu esimer-
kiksi roskien, lehtien ja oksankappaleiden 
poistamiseen tämän käyttöohjeen mukaisesti. 
Ruohonkerääjä asennetaan päältäajettavan 
ruohonleikkurin tai puutarhatraktorin perään. 
Sen pyörivät harjat keräävät tehokkaasti irtai-
men aineksen nurmikolta. 

4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
Ruohonkerääjää ja vetävää ajoneuvoa käytet-
täessä on otettava huomioon seuraavat seikat. 

4.1 Työskentelyalue
•	 Älä	työskentele	pimeällä	tai	huonossa	vala-

istuksessa. 
•	 Pidä	lapset	ja	asiattomat	henkilöt	poissa	

työskentelyalueelta. 

4.2 Henkilöturvallisuus
•	 Lue	käyttöohje	huolellisesti	ennen	käyttä-

mistä.
•	 Ruohonkerääjää	saa	käyttää	vasta	kun	

turva- ja hoito-ohjeet on luettu.
•	 Kiinnitä	erityistä	huomiota	vetävän	ajoneu-

von varoitussymboleihin. Käytä ruohonke-
rääjää vain yhdessä sellaisen ajoneuvon 
kanssa, jonka ajamisesta sinulla on koke-
musta. 

•	 Lapset	tai	alentuneen	fyysisen	tai	psyyk-
kisen toimintakyvyn omaavat henkilöt eivät 
saa käyttää ruohonkerääjää. 

•	 Ruohonkerääjän	päällä	ei	saa	istua.
•	 Kiinnitä	säkin	köysi	vetävään	ajoneuvoon,	

jotta se ei tartu pyöriin eikä muihin pyöriviin 
osiin. Älä koskaan pidä kiinni köydestä, kun 
laite on käytössä.

•	 Aja	hankalassa	maastossa,	syvennyksissä	
ja rinteissä hitaasti kaatumisvaaran vält-
tämiseksi. 

•	 Enimmäisnopeus:	10	km/h.
•	 Tätä	tuotetta	ei	ole	tarkoitettu	käytettäväksi	

julkisilla alueilla. Toimi varovaisesti liiken-
nöidyn tien lähellä.

•	 Ruohonkerääjän	paino	voi	vaikuttaa	
vetävän ajoneuvon jarrutuskykyyn ja 
vakauteen. Täytä ruohonkerääjä aivan 

SISÄLTÖ
1. JOHDANTO
2. TEKNISET TIEDOT
3. KÄYTTÖKOHTEET
4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
5. KOKOAMINEN
6. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET
7. KÄYTTÄMINEN
8. POIKKILEIKKAUSKUVA

1. JOHDANTO

Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tuot-
teen käyttämisestä ja esimerkiksi sen tur-
vallisuusriskeistä. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan 
lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja 
kiinnittämään huomiota erityisesti seuraaviin 
varoituksiin:

VAROITUS!
Vakavan onnettomuuden vaara. Kaikki 
sähkökäyttöiset moottorilla varust-
etut laitteet voivat vahingon, jos niitä 
käytetään väärin. 

HUOMIO! 
Vähäisen henkilö- tai laitevahingon vaara.

Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina 
vastaa tuotetta täydellisesti. 

Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa lait-
teen lähellä. Jos laite myydään, käyttöohje on 
annettava laitteen mukana.

2. TEKNISET TIEDOT
Tuotenro: . . . . . . . . . . . . . . 41-361
Malli:  . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruohonkerääjä
Työskentelyleveys:  . . . . . . 965 mm
Harjojen määrä:. . . . . . . . . 4 kp
Tilavuus:  . . . . . . . . . . . . . . 340 litraa 
Paino:  . . . . . . . . . . . . . . . . 27,5 kg
Materiaali: . . . . . . . . . . . Teräs	ja	polyesteri	(PE)

RUOHONKERÄÄJÄ
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täyteen vasta kun olet varmistanut, ettei 
täyttyminen vaikuta vetävän ajoneuvon ajo-
ominaisuuksiin. Kiinnitä huomiota tähän 
asiaan. Vältä ajamasta jyrkissä mäissä.

•	 Jos	ajat	jonkin	esineen	päältä,	pysähdy	
ja tarkista ruohonkerääjä sekä vetävä ajo-
neuvo. Korjaa mahdolliset viat ennen työn 
jatkamista.

•	 Varo,	ettei	syty	tulipalo.	Huomaa,	että	
kuivalla säällä säkin sisältö voi syttyä itse-
stään.

•	 Itsesyttymisen	estämiseksi	säkki	on	tyhjen-
nettävä ennen ruohonkerääjän asettamista 
säilytykseen.

•	 Vaihda	kulunut	tai	vaurioitunut	säkki	
uuteen. Rikkoutunut säkki voi aiheuttaa 
onnettomuuksia.

•	 Noudata	tässä	käyttöohjeessa	annettavia	
hoito-ohjeita.

5. KOKOAMINEN
 
Pakkauksen sisältö:

NUMERO OSA MÄÄRRÄ

1 Vetoaisa 1

2 Vetoaisa 1

3 Nostovarsi 1

4 Vetokiinnike, suora 1

5 Vetokiinnike, kulmikas 1

6 Vinyylisäkki 1

7 Yhdyslista, toimite-
taan asennettuna 
harjausvaunuun

1

8 Harjausvaunu 1

9 Kaareva putki 2

10 Säkin kehyksen osa 1

11 Säkin tuki 2

12 Säkin kehyksen alempi 
osa

2

13 Säkin kehyksen 
taaempi osa

2

14 Säkin kehyksen ylempi 
osa

2

15 Köysi 1

Osalaatikon sisältö:

 

KIRJAIN OSA MÄÄRÄ

A Pultti	M8x65 2

B Pultti	M8x50 2

C Pultti	M8x40 2

D Pultti	M8x40 4

E Pultti	M8x20 1

F Pultti	M8x16 2

G Lukkomutteri, nylonia, 
M8

12

I Muovinen säätöpyörä 
+ aluslevy

1

J Aluslevy	Ø8 1

K Kulmakiinnike 1

L Välilevy 1

13

13

15

7

69

9

8

2

35
4

1

14

1412

1210
11
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M Välikappale  2

N Jousisokka,	Ø2 13

O Lukitussokka,	Ø10x20 2

P Lukitussokka,	Ø6x40 2

Q Lukitussokka,	Ø10x70 2

R Lukitussokka,	Ø8x40 2

S Lukitussokka,	Ø6x30 4

T Silmukkasokka 1

U Muovinen välikappale 4

5.1. Kokoaminen
Tarvittavat asennustyökalut:
Jakoavain, pihdit
Avaa pakkaus ja tarkista, että toimitus sisältää 
edellä luetellut osat.
HUOMIO: ”Oikealle”	ja	”vasemmalle”	viittaavat	
harjausvaunuun edestäpäin katsottuna.

1. Kiinnitä kulmakiinnike harjausvaunuun pul-
tilla	(M8x16)	ja	lukkomutterilla	(M8).	(kuva	1)	
Tarkista, että kulmakiinnike menee kuvassa 
näkyvällä tavalla harjausvaunun reunaa 
pitkin. Kiristä kunnolla. 

KUVA 1

2. Kiinnitä vasen vetoaisa harjausvaunuun 
2	pultilla	(M8x40)	ja	muttereilla	(M8).	Älä	
kiristä loppuun saakka. Toista nämä toimet 
oikeanpuoleiselle vetoaisalle.

KUVA 2

3. Kiinnitä	vetoaisat	toisiinsa	2	pultilla	(M8x65)	
ja	lukkomuttereilla	(M8).	Älä	kiristä	loppuun	
saakka.	(kuva	3)

KUVA 3

Jos puutarhatraktorin / päältäajettavan ruo-
honleikkurin kiinnityskohdan korkeus on 279 
- 330 mm, jatka kuvassa 4 näkyvien ohjeiden 
mukaan. Jos puutarhatraktorin / päältäajet-
tavan ruohonleikkurin kiinnityskohdan korkeus 
on 203 - 279 mm, jatka kuvassa 5 näkyvien 
ohjeiden mukaan. 

4. Kiinnitä vetokiinnikkeet vetoaisaan 2 pultilla 
(M8x50)	ja	lukkomuttereilla	(M8).	Pultit	on	
kiinnitettävä vetoaisojen etummaisen pultin 
molemmille puolille. Älä kiristä loppuun 
saakka.	(kuva	4/5)

KUVA 4

LUKKOMUTTERI M8

KULMAKIINNIKE

PULTTI M8X16

LUKKOMUTTERI M8

PULTTI M8X40

PULTTI M8X65

LUKKOMUTTERI M8
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KUVA 5

5. Kiristä nyt 4 pulttia, joiden avulla vetoaisat 
kiinnitetään harjausvaunuun. Kiristä tämän 
jälkeen 2 pulttia, joiden avulla vetoaisat 
pidetään kiinni toisissaan. Kiristä lopuksi 2 
pulttia, joiden avulla kulmakiinnike kiinnite-
tään vetoaisan ympäri.

6. Pujota silmukkasokka vetokiinnikkeen läpi. 
Aseta	välikappaleet	(M)	väleihin.	Lukitse	jou-
sisokalla.

7. Kiinnitä nostovarsi harjausvaunun putkeen 
2	pultilla	(M8x40)	ja	lukkopulteilla	(M8).	Älä	
kiristä loppuun saakka.

KUVA 6

8. Työnnä	pultti	(M8x16)	kulmakiinnikkeen	läpi.	
Aseta muovinen välikappale, nostovarsi, 
aluslevy J ja lukitusmutteri paikoilleen tässä 
järjestyksessä	(M8)	(kuva	7).	Kiristä.

KUVA 7

9. Työnnä nostovarsi sivulle, jotta lukituslevy 
voidaan asettaa nostovarren ja akselin 
väliin.	Työnnä	pultti	(M8x20)	ja	aluslevy	Ø8	
paikoilleen. Kiristä muovisen säätöpyörän 
avulla.	(kuva	8)

KUVA 8

LUKKOMUTTERI M8

PULTTI M8X50

JOUSISOKKA

SILMUKKASOKKA

VETOKIINNIKE, 
KULMIKAS

VÄLIKAPPALE

VETOKIINNIKE, 
SUORA

LUKKOMUTTERI M8

PULTTI M8X50

JOUSISOKKA

SILMUKKASOKKA

VETOKIINNIKE, 
SUORA

VÄLIKAPPALE

VETOKIINNIKE, 
KULMIKAS

LUKKOMUTTERI M8

PULTTI M8X40

NOSTOVARSI

LUKKOMUTTERI M8

PULTI M8x16
VÄLILEVY

ALUSLEVY

NOSTOVARSI
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5.2 Ruohonkeräyssäkin kokoaminen
1. Käännä yhtä taaemmista kehysosista siten, 

että keskiosa osoittaa alaspäin. Pujota 
putki säkin sisäosan yläosaan ommeltuihin 
silmukoihin.	(kuva	9	ja	10)

KUVA 9

 
   
KUVA 10

2. Pujota kaksi kehyksen ylempää osaa säkin 
sisäosiin ommeltujen aukkojen läpi. (kuva 
10)

3. Yhdistä kehyksen taaempien ja ylempien 
osien päädyt toisiinsa.

4. Käännä toista taaempaa kehyksen osaa si-
ten, että keskiosan aukko osoittaa ylöspäin. 
Yhdistä kehyksen taaemman osan ja alem-
pien osien päädyt toisiinsa. Kiinnitä ne 2 
lukkosokalla	(M6x30)	ja	lukitse	jousisokalla.	
(kuva	11)

KUVA 11

5. Aseta nyt pohjarakenne säkin pohjalle.
6. Aseta kehyksen alemman osan päädyt 

kehyksen ylemmän osan päätyjen päälle. 
Lukitse	lukkosokalla	(Ø10x20)	ja	jousiso-
kalla kuvassa 12 näkyvällä tavalla. Tee tämä 
molemmilla puolilla.

7. Pujota säkin etummaisen sisäosan kanavan 
kehysosan	(nro	10)	läpi.

8. Kiinnitä kehysosa alempiin putkiosiin pujot-
tamalla	kaksi	lukkosokkaa	(Ø6x40)	ja	kaksi	
jousisokkaa.	(kuva	13)

 
KUVA 12

  

PULTTI M8x20

MUOVINEN 
SÄÄTÖPYÖRÄ

LUKITUSLEVY

ALUSLEVY

LUKITUSSOKKA 6x30

JOUSISOKKA

RSÄKIN KEHYKSEN 
YLEMPI OSA

LUKITUSSOKKA 10x20

JOUSISOKKA

SÄKIN KEHYKSEN YLEMPI OSA

SÄKIN KEHYKSEN ALEMPI OSA

LUKITUSSOKKA 6x30

JOUSISOKKA

R

SÄKIN KEHYKSEN ALEMPI OSA
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KUVA 13

9. Tarkista, että säkki on kiinnitetty kehyksen 
ympärille. Kiinnitä se tarvittaessa paina-
malla sivukappaleen painike pohjaosan 
painikkeeseen.	(kuva	14)

KUVA 14

TÄRKEÄÄ: Älä taivuta säkin tukea seuraa-
vassa vaiheessa.

10. Laske säkki maahan pohja alaspäin. Paina 
varovaisesti säkin kaksi tukea kehyksen 
alempien	osien	aukkoihin.	(kuva	15)

KUVA 15

Pujota	lukitussokka	(Ø10x70)	kehyksen	ylem-
män osan aukon läpi. Aseta sokkaan muovinen 
välikappale, kaareva putki, muovinen välikap-
pale ja lopuksi jousisokka. Toista toimet toisella 
puolella.	(kuva	16)

 
KUVA 16

11. Kiinnitä köysi kehyksen taaemman ylemmän 
osan	keskelle.	(kuva	17)	

LUKITUSSOKKA 6x40

JOUSISOKKA

SÄKIN KEHYKSEN YLEMPI OSA

MUOVINEN VÄLIKAPPALE

KAAREVA PUTKI

LUKITUSSOKKA 10X70

JOUSISOKKA
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KUVA 17

12. Paina kaarevan putken päädyt har-
jausvaunun putkiin. Kiinnitä ne 2 lukkoso-
kalla	(M6x40)	ja	jousisokilla	(kuva	18).	

KUVA 18

6. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET

6.1. Varoitussymbolit
Varoitussymbolit kiinnittävät huomion tiettyihin 
vaaroihin mutta eivät kaikkiin vaaroihin. Ota 
varoitukset huomioon. Ryhdy myös yleisiin on-
nettomuuksia estäviin toimenpiteisiin.
Kiinnitä huomiota erityisesti vetävän ajoneuvon 
varoitussymboleihin. Ota ne huomioon.

  

Yleinen vaara.

Lue käyttöohje huolellisesti ennen 
käyttämistä.

Pidä sivulliset riittävän etäisyyden 
päässä laitteesta.  

Sammuta aina vetävän ajoneuvon 
moottori säätämistä, puhdistamista 
ja kunnossapitoa tai jos jätät koneen 
ilman valvontaa.

7. KÄYTTÄMINEN 

7.1 Valmistelut ennen 
käynnistämistä
1. Tarkista, että harjat ulottuvat nurmikkoon 

saakka. Jos liitoskorkeutta on säädettävä, 
ks. kuvat 4 ja 5.

2. Tarkista, ettei työskentelyalueella ole kiviä 
tai vieraita esineitä.

3. Tarkista ennen käyttämistä, että kaikki pultit 
ja mutterit on kiristetty kunnolla.

4. Tarkista, että kaikki osat, varsinkin liikkuvat, 
ovat ehjät ja kunnolla paikallaan.

7.2 Käyttäminen 
•	 Aloita	aina	pienimmällä	vaihteella	ja	hitaalla	

nopeudella. Kasvata nopeutta vähitellen.
•	 Aja	hankalassa	maastossa,	syvennyksissä	

ja rinteissä hitaasti kaatumisvaaran vält-
tämiseksi. 

•	 Enimmäisnopeus:	10	km/h.
•	 Ruohonkerääjä	on	tarkoitettu	lehtien,	

ruohonleikkuujätteen ja oksankappaleiden 
keräämiseen mutta ei raskaampien kivien 
tai metalliesineiden kaltaisten esineiden 
keräämiseen.

•	 Kiinnitä	säkin	köysi	vetävään	ajoneuvoon,	
jotta se ei tartu pyöriin eikä muihin pyöriviin 
osiin. Älä koskaan pidä kiinni köydestä, kun 
laite on käytössä.

•	 Säkki	tyhjennetään	vetämällä	köyttä	eteen-
päin. Säkki on tyhjennettävä ennen kuin se 
täyttyy liikaa.

•	 Sammuta	aina	vetoajoneuvon	moottori	en-
nen ruohonkerääjän säätämistä. 

•	 Estä	laitteen	käynnistyminen	vahingossa	

LUKITUSOKKA 8x40

JOUSISOKKA

KAAREVA PUTKI
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katkaisemalla virransyöttö ennen laitteen 
korjaamista tai huoltamista tai kun sitä ei 
käytetä.

•	 Älä	koskaan	jätä	ruohonkerääjää	ilman	
valvontaa, kun sen vetoajoneuvon moottori 
käy.

•	 Ruohonkerääjän	paino	voi	vaikuttaa	
vetävän ajoneuvon jarrutuskykyyn ja 
vakauteen. Täytä ruohonkerääjä aivan 
täyteen vasta kun olet varmistanut, ettei 
täyttyminen vaikuta vetävän ajoneuvon ajo-
ominaisuuksiin. Kiinnitä huomiota tähän 
asiaan. Vältä ajamasta jyrkissä mäissä.

•	 Jos	ajat	jonkin	esineen	päältä,	pysähdy	
ja tarkista ruohonkerääjä sekä vetävä ajo-
neuvo. Korjaa mahdolliset viat ennen työn 
jatkamista.

•	 Varo,	ettei	syty	tulipalo.	Huomaa,	että	
kuivalla säällä säkin sisältö voi syttyä itse-
stään.

•	 Tätä	laitetta	ei	ole	tarkoitettu	käytettäväksi	
yleisillä teillä tai kaduilla. Toimi varovaisesti 
liikennöidyn tien lähellä.

•	 Tuotetta	saa	käyttää	ainoastaan	sen	
käyttötarkoitukseen. 

7.3 Hoitaminen
•	 Itsesyttymisen	estämiseksi	säkki	on	tyhjen-

nettävä ennen ruohonkerääjän asettamista 
säilytykseen.

•	 Vaihda	kulunut	tai	vaurioitunut	säkki	
uuteen. Rikkoutunut säkki voi aiheuttaa 
onnettomuuksia.

•	 Puhdista	ruohonkerääjä	aina	käytön	jäl-
keen. Huolla se säännöllisesti.

•	 Voitele	pyörät	ja	liikkuvat	osat	tarvittaessa.
•	 Säilytä	ruohonkerääjää	kuivassa	paikassa,	

kun sitä ei käytetä. 

Ruohonkerääjään kiinnitetty tarra:

VAROITUS
•	 Kaikkien	käyttäjien	on	luettava	tämä	ja	

vetävän ajoneuvon käyttöohje ennen käyn-
nistämistä. 

•	 Ruohonkerääjää	saa	käyttää	vain	opas-
tusta sen käyttämiseen saanut henkilö.

•	 Lapset	tai	alentuneen	fyysisen	tai	psyyk-
kisen toimintakyvyn omaavat henkilöt eivät 
saa käyttää ruohonkerääjää. 

•	 Käytä	suojalaseja,	kun	käytät	ruohonke-
rääjää.

•	 Vältä	ajamasta	tai	asettamasta	ruohonke-
rääjää tulen lähelle.

•	 Älä	koske	harjoihin	tai	akseliin,	kun	ajo-
neuvo liikkuu ja harjat pyörivät. Älä ylitä 
ruohonkerääjän suurinta kapasiteettia, joka 
on 0,34 m3. 

•	 Aja	hankalassa	maastossa,	syvennyksissä	
ja rinteissä hitaasti kaatumisvaaran vält-
tämiseksi. Varo kuoppia ja muita vaaroja.

•	 Tätä	laitetta	ei	ole	tarkoitettu	käytettäväksi	
yleisillä teillä tai kaduilla. Toimi varovaisesti 
liikennöidyn tien lähellä.

•	 Kaikkien	pulttien	ja	mutterien	tulee	olla	
kiristettyjä, jotta käyttäminen on turvallista.

•	 Jos	ajat	jonkin	esineen	päältä,	pysähdy	
ja tarkista ruohonkerääjä sekä vetävä ajo-
neuvo. Korjaa mahdolliset viat ennen työn 
jatkamista.

•	 Noudata	tässä	käyttöohjeessa	annettavia	
ohjeita.
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8. POIKKILEIKKAUSKUVA
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INDHOLD
1. INTRODUKTION
2. TEKNISKE DATA
3. ANVENDELSESOMRÅDE
4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
5. MONTERING
6. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
7. ANVENDELSE
8. SPRÆNGSKITSE

1. INTRODUKTION

Denne manual indeholder vigtige oplysninger 
om produktets brug og sikkerhedsrisici m.m. 
Alle brugere opfordres til at læse manualen før 
brug og være særligt opmærksom på følgende 
advarsler:

ADVARSEL!
Risiko for alvorlige ulykker. Alt elektrisk og 
motoriseret udstyr kan forårsage skader ved 
forkert brug. 

OBS! 
Risiko for mindre person- eller maskinskade.

Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer 
og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke 
altid er i overensstemmelse med produktet. 

Opbevar manualen et sikkert sted i forbindelse 
med maskinen. Ved eventuelt salg skal manua-
len følge maskinen.

2. TEKNISKE DATA
Art.nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . 41-361
Model: . . . . . . . . . . . . . . . . Opsamler
Arbejdsbredde: . . . . . . . . . 965 mm
Antal børster:  . . . . . . . . . . 4 stk.
Indhold: . . . . . . . . . . . . . . . 340 liter 
Vægt: . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,5 kg
Materiale:  . . . . . . . . . . . Stål og polyester/PE

3. ANVENDELSESOMRÅDE
41-361 Opsamler er beregnet til at fjerne 
uønsket affald, blade, kviste m.m. iht. instruk-
tionerne i denne brugsvejledning. Opsamleren 
monteres efter en havetraktor eller plænetrak-
tor, og roterende børster opsamler effektivt løst 
materiale fra græsplænen til opsamleren. 

4. GENERELLE 
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Når der arbejdes med opsamler og træk-
køretøj, skal de efterfølgende punkter altid 
bemærkes: 

4.1 Arbejdsområde
•	 Arbejd	ikke	i	mørke,	eller	når	belysningen	

er dårlig. 
•	 Hold	børn	og	uvedkommende	væk	fra	

arbejdsområdet. 

4.2 Personlig sikkerhed
•	 Læs	altid	manualen	inden	brug.
•	 Opsamleren	må	ikke	benyttes,	før	sikker-

hedsforskrifter og pasningsinstruktioner er 
læst.

•	 Vær	især	opmærksom	på	trækkøretøjets	
advarselssymboler og brug kun opsamle-
ren på et køretøj, du er vant til at bruge. 

•	 Børn	eller	personer	med	nedsatte	fysiske	
eller psykiske evner må ikke anvende op-
samleren. 

•	 Det	er	ikke	tilladt	at	sidde	på	opsamleren.
•	 Fastgør	altid	rebet	til	posen	i	trækkøretøjet,	

så det ikke sætter sig fast i hjul eller andre 
roterende dele. Hold aldrig i rebet, når 
køretøjet kører.

•	 Kør	langsomt	i	vanskeligt	terræn,	på	diger	
og på skråninger. Herved undgår køretøjet 
at vælte. 

•	 Maks.	fart:	10	km/t.
•	 Dette	produkt	er	Ikke	beregnet	til	brug	på	

offentlige arealer. Vær forsigtig, når der 
arbejdes i nærheden af en trafikeret vej.

•	 Trækkøretøjets	bremseevne	og	stabilitet	
kan påvirkes af opsamlerens tyngde. Fyld 
ikke opsamleren helt op uden at kontrol-

OPSAMLER
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lere, at trækkøretøjets køreegenskaber 
ikke påvirkes. Vær opmærksom på dette. 
Undgå stejle skråninger.

•	 Stands	og	kontroller	opsamleren	og	træk-
køretøjet, hvis noget er påkørt. Eventuelle 
fejl udbedres, inden arbejdet genoptages.

•	 Vær	forsigtig	med	ild.	Vær	opmærksom	på,	
at posens indhold kan selvantænde under 
tørre forhold.

•	 Selvantændelse	undgås	ved	altid	at	tømme	
posen, inden opsamleren stilles væk.

•	 Udskift	posen,	hvis	den	er	beskadiget	eller	
slidt. En ødelagt pose kan føre til ulykker.

•	 Følg	pasningsinstruktionerne	i	denne	ma-
nual.

5. MONTERING

Kassen indeholder:

NUMMER DEL ANTAL

1 Trækarm 1

2 Trækarm 1

3 Løftearm 1

4 Trækbeslag, lige 1

5 Trækbeslag, bukket 1

6 Vinylpose 1

7 Tilslutningsliste, leveres 
monteret på børste-

vogn

1

8 Børstevogn 1

9 Vipperør 2

10 Steldel til pose 1

11 Posestivere 2

12 Nederste steldel til 
pose

2

13 Bagerste	steldel	til	
pose

2

14 Øverste	steldel	til	pose 2

15 Reb 1

  
Æsken med monteringsdele indeholder:

BOGSTAV DEL ANTAL

A Bolt	M8x65 2

B Bolt	M8x50 2

C Bolt	M8x40 2

D Bolt	M8x40 4

E Bolt	M8x20 1

F Bolt	M8x16 2

G Låsemøtrik, nylon, M8 12

I Plastknop 1

J Skive	Ø8 1

K Vinkelbeslag 1

L Justerbar afstands-
skive

1

M Afstandsstykke 2

N Fjedersplit,	Ø2 13

O Låsesplit,	Ø10x20 2

13

13

15

7

69

9

8

2

35
4

1

14

1412

1210
11
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P Låsesplit,	Ø6x40 2

Q Låsesplit,	Ø10x70 2

R Låsesplit,	Ø8x40 2

S Låsesplit,	Ø6x30 4

T Split med øje 1

U Plastafstandsstykke 4

6. MONTERING
Værktøj, der er nødvendigt til monteringen:
Skiftenøgle, tang

Åbn pakken og kontroller, at indholdet stemmer 
overens med ovenstående dele.
OBS:	”Højre”	og	”Venstre”	er	set	forfra	på	
børstevognen.

1. Monter vinkelbeslaget på børstevognen 
med	en	bolt	(M8x16)	og	en	låsemøtrik	(M8).	
(billede	1).	Kontroller,	at	vinkelbeslaget	er	
placeret som på billedet og ligger langs 
med børstevognens kant. Spænd ordentligt 
til. 

BILLEDE	1

2. Monter venstre trækarm på børstevognen 
med	2	bolte	(M8x40)	og	møtrik	(M8).	Spænd	
ikke helt til. Gentag med højre trækarm.

BILLEDE	2

3. Spænd trækarmene sammen med 2 bolte 
(M8x65)	og	låsemøtrikker	(M8).	Spænd	ikke	
helt	til.	(billede	3)

BILLEDE	3

Hvis højden på tilslutningsanordningen på din 
havetraktor/plænetraktor er mellem 279 og 330 
mm, skal du fortsætte iht. instruktionerne på 
billede 4. Hvis højden på tilslutningsanordning-
en på din havetraktor/plænetraktor er mellem 
203 og 279 mm, skal du følge instruktionerne 
på billede 5. 

4. Fastgør trækbeslagene på trækarmen med 
2	bolte	(M8x50)	og	låsemøtrikker	(M8).	
Boltene	skal	fastgøres	på	hver	sin	side	af	
trækarmenes forreste bolt. Spænd ikke helt 
til.	(Billede	4/5)

LÅSEMØTRIK M8

VINKELBESLAG

BOLT M8X16

LÅSEMØTRIK M8

BOLT M8X40

BOLT M8X65

LÅSEMØTRIK M8
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BILLEDE	4

 
   
BILLEDE	5

5. Spænd nu de 4 bolte, der holder trækar-
mene til børstevognen. Spænd derefter de 
2 bolte, der holder trækarmene sammen. 
Sidst spændes de 2 bolte, der holder vinkel-
beslaget omkring trækarmen.

6. Træk splitten med øje gennem trækbesla-
get,	sæt	afstandsstykkerne	(M)	imellem	og	
lås med en fjedersplit.

7. Fastgør løftearmen i røret med 2 bolte 
(M8x40)	og	låsemøtrikker	(M8).	Spænd	ikke	
helt til.

BILLEDE	6

8. Sæt	en	(M8x16)	bolt	gennem	vinkelbeslaget.	
Påsæt – i rækkefølge – plastafstandsstykke, 
løftearm,	skive	”J”	og	en	låsemøtrik	(M8)	
(billede	7).	Spænd.

BILLEDE	7

9. Før løftearmen til siden, så låseskiven kan 
placeres mellem løftearmen og akslen. Isæt 
bolt	(M8x20)	og	skive	Ø8	og	spænd	med	
plastknoppen.	(billede	8)

BILLEDE	8

LÅSEMØTRIK M8

BOLT M8X50

FJEDERSPLIT

SPLIT MED ØJE

TRÆKBESLAG,
BUKKET

AFSTANDSSTYKKE

TRÆKBESLAG, 
LIGE

LÅSEMØTRIK M8

BOLT M8X50

FJEDERSPLIT

SPLIT MED ØJE

TRÆKBESLAG,
LIGE

AFSTANDSSTYKKE

TRÆKBESLAG, 
BUKKET

LÅSEMØTRIK M8

BOLT M8X40

HÅNDTAG

LØFTEARM

LÅSEMØTRIK M8

BOLT M8X16
AFSTANDSSTYKKE

SKIVE

LØFTEARM

BOLT M8x20

PLASTKNOP

LÅSESKIVE

SKIVE
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MONTERING AF OPSAMLINGSPOSE
10. Drej på en af de bagerste steldele, så hul-

lerne i midten peger nedad. Træk røret gen-
nem øjerne, der er syet øverst på posens 
inderside.	(billede	9	og	10)

BILLEDE	9	

 
BILLEDE	10

11. Stik de to øverste steldele gennem spal-
terne, der er syet indvendigt på posens 
indersider.	(billede	10)

12. Sammenføj enderne på de bagerste og 
øverste steldele.

13. Vend den anden bagerste steldel, så hul-
lerne i midten peger opad. Sammenføj 
enderne på den bagerste steldel og de 
nederste steldele. Fastgør dem med 2 lå-
sesplitter	(M6x30)	og	lås	med	fjedersplitten.	
(bild	11)

BILLEDE	11

14. Placer nu bundkonstruktionen i posens 
bund.

15. Placer den nederste steldels ender udenfor 
den øverste steldels ende og lås med lå-
sesplitten	(Ø10x20)	og	en	fjedersplit	som	på	
billede 12. Dette gøres på begge sider.

16. Træk	steldelen	(nr.	10)	gennem	kanalen	i	
posens forreste inderside.

17. Fastgør steldelen i de nederste rørdele ved 
at	isætte	to	låsesplitter	Ø6x40	og	to	fjeders-
plitter.	(billede	13)

BILLEDE	12

    

LÅSESPLIT6x30

FJEDERSPLIT
RØVERSTE	STELDEL

LÅSESPLIT 10x20

FJEDERSPLIT

ØVERSTE	STELDEL

NEDERSTE STELDEL

LÅSESPLIT 6x30

FJEDERSPLIT

R
NEDERSTE STELDEL
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BILLEDE	15

Sæt	en	låsesplit	(Ø10x70)	gennem	hullet	på	
den øverste steldel. På splitten sættes et plas-
tafstandsstykke, vipperøret, et plastafstands-
stykke og derefter en fjedersplit. Gentag på 
den	anden	side	(billede	16).

 
BILLEDE	16

BILLEDE	13

18. Kontroller, at posen sidder fast på stellet.  
Ellers skal den fastgøres ved at trykke 
knappen i sidestykket fast i bundstykkets 
knap.	(billede	14)

BILLEDE	14

VIGTIGT: Bøj	ikke	posestiverne	i	næste	trin.

19. Læg posen med bunden mod jorden og tryk 
forsigtigt de to posestivere i hullerne på de 
bagerste	steldele.	(billede	15)

LÅSESPLIT 6x40

FJEDERSPLIT

ØVERSTE	STELDEL

PLASTAFSTANDSSTYKKE

VIPPERØR

LÅSESPLIT 10X70

FJEDERSPLIT

NEDERSTE HULLET
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20. Fastgør rebet midt på den bagerste, øver-
ste	steldel.	(billede	17)	

  
BILLEDE	17

21. Træk enderne ned til vipperøret i børste-
vognens rør og sikre den med 2 låsesplitter 
(Ø6x40)	og	fjedersplitter.	(billede	18)

BILLEDE	18

6. SÆRLIGE 
SIKKERHEDSFORSKRIFTER

6.1. Advarselssymboler

Advarselssymbolerne gør opmærksom på 
visse, men ikke alle tænkelige farer. Vær 
opmærksom på advarslerne og foretag også 

almindelige foranstaltninger til forebyggelse af 
ulykker.
Vær især opmærksom på trækkøretøjets ad-
varselssymboler og følg dem nøje.

Generel fare.

Læs brugsvejledningen inden brug.

Hold tilskuere på sikker afstand af 
maskinen.  

Stands altid trækkøretøjets motor, 
før du indstiller, rengør og foretager 
vedligeholdelse eller lader maskinen 
være uden opsyn.

7. ANVENDELSE 

7.1 Forberedelser før start
1 Kontroller, at børsterne kan nå græsset Se 

billede 4 og 5, hvis tilslutningshøjden skal 
justeres.

2. Kontroller, at arbejdsområdet er ryddet for 
sten og andre fremmedlegemer.

3. Kontroller, at alle bolte og møtrikker er godt 
spændt til før brug.

4. Kontroller, at alle dele, især de bevægelige, 
er hele og korrekt monteret.

7.2 Anvendelse 
•	 Start	altid	i	laveste	gear	med	lav	hastighed	

og øg derefter gradvist hastigheden.
•	 Kør	langsomt	i	vanskeligt	terræn,	på	diger	

og på skråninger. Herved undgår køretøjet 
at vælte. 

•	 Maks.	fart:	10	km/t.
•	 Opsamleren	er	beregnet	til	at	opsamle	

blade, græs og grene og ikke tungere 
genstande som f.eks. sten eller metalgens-
tande.

•	 Fastgør	altid	rebet	til	posen	i	trækkøretøjet,	
så det ikke sætter sig fast i hjul eller andre 
roterende dele. Hold aldrig i rebet, når 
køretøjet kører.

•	 Posen	tømmes	nemt	ved	at	trække	i	rebet	
forfra. Posen skal tømmes, inden den bliver 
overfyldt.

LÅSESPLIT 8X40

FJEDERSPLIT

VIPPERØR
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•	 Sluk	altid	for	trækkøretøjets	motor,	inden	
opsamleren justeres. 

•	 Undgå	utilsigtet	start	ved	at	afbryde	strøm-
men før service og reparation, eller når 
maskinen ikke er i brug.

•	 Efterlad	aldrig	opsamleren	uden	opsyn,	når	
trækkøretøjets motor kører.

•	 Trækkøretøjets	bremseevne	og	stabilitet	
kan påvirkes af opsamlerens tyngde. Fyld 
ikke opsamleren helt op uden at kontrol-
lere, at trækkøretøjets køreegenskaber 
ikke påvirkes. Vær opmærksom på dette. 
Undgå stejle skråninger.

•	 Stands	og	kontroller	opsamleren	og	træk-
køretøjet, hvis noget er påkørt. Eventuelle 
skader skal udbedres, inden arbejdet 
genoptages.

•	 Vær	forsigtig	med	ild.	Vær	opmærksom	på,	
at posens indhold kan selvantænde under 
tørre forhold.

•	 Dette	produkt	er	Ikke	beregnet	til	brug	på	
offentlig vej eller gade. Vær forsigtig, når 
der arbejdes i nærheden af en trafikeret vej.

•	 Brug	kun	produktet	til	den	tilsigtede	anven-
delse. 

7.3 Pasning
•	 Selvantændelse	undgås	ved	altid	at	tømme	

posen, inden opsamleren stilles væk.
•	 Udskift	posen,	hvis	den	er	beskadiget	eller	

slidt. En ødelagt pose kan føre til ulykker.
•	 Rengør	opsamleren	efter	brug	og	tilse	den	

regelmæssigt.
•	 Smør	hjul	og	bevægelige	dele,	når	det	er	

nødvendigt.
•	 Opbevar	den	tørt,	når	den	ikke	bruges.	

Klistermærke på opsamleren:

ADVARSEL
•	 Alle	brugere	skal	læse	denne	og	trækkø-

retøjets manual før start. 
•	 Lad	ingen	bruge	opsamleren	før	vedkom-

mende har fået instruktion i brugen.
•	 Børn	og	personer	med	nedsatte	fysiske	

eller psykiske evner må ikke anvende op-
samleren. 

•	 Brug	beskyttelsesbriller	ved	brug	af	op-
samleren.

•	 Undgå	at	køre	eller	placere	opsamleren	i	
nærheden af åben ild. Den kan brænde.

•	 Rør	aldrig	ved	børster	eller	aksel,	når	kø-
retøjet er i bevægelse, og børsterne roterer. 
Overskrid ikke opsamlerens maksimale 
kapacitet på 0,34 m3. 

•	 Kør	langsomt	i	vanskeligt	terræn,	på	diger	
og på skråninger. Herved undgår køretøjet 
at vælte. Vær opmærksom på huller og 
andre farer.

•	 Dette	produkt	er	Ikke	beregnet	til	brug	på	
offentlig vej eller gade. Vær forsigtig, når 
der arbejdes i nærheden af en trafikeret vej.

•	 Samtlige	bolte	og	møtrikker	skal	være	
tilspændte for at gøre kørslen sikker.

•	 Stands	og	kontroller	opsamleren	og	træk-
køretøjet, hvis noget er påkørt. Eventuelle 
skader skal udbedres, inden arbejdet 
genoptages.

•	 Følg	instruktionerne	i	tilhørende	manual.
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8. SPRÆNGSKITSE
  


