Tento dokument přiložte k provoznímu návodu stroje.

Dodatek návodu k obsluze
Číslo dokumentu: 150001244_00_cs
pro příslušenství:
B383 – Hydr. řádkovací plachta
Žací technika
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1

K tomuto dokumentu

1.1

Platnost

1

K tomuto dokumentu

1.1

Platnost
Tento dokument platí pro:
Příslušenství:
Typ stroje:

1.2

B383 – Hydr. řádkovací plachta
MT603-41 (EasyCut B 950
Collect)

Doobjednání
Pokud by se tento dokument poškodil natolik, že by byl nepoužitelný, můžete si pod číslem
dokumentu uvedeným na obálce objednat náhradní dokument. Tento dokument lze také online
stáhnout z Mediathek KRONE http://www.mediathek.krone.de//.

1.3

Další platné dokumenty
Pro zajištění bezpečného a řádného používání je nutné dodržovat následující platné
dokumenty.
•
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Provozní návod příslušného stroje
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Bezpečnost

2

Význam doplňku k provoznímu návodu

2.1

Bezpečnost
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu při nedodržení základních bezpečnostních pokynů
Při nedodržení základních bezpečnostních pokynů může dojít k vážným až smrtelným úrazům
osob.
 Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat základní bezpečnostní pokyny
uvedené v provozním návodu.

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečnostních postupů
Při nedodržení bezpečnostních postupů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.
 Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat bezpečnostní postupy
uvedené v provozním návodu.

INFORMACE
Základní bezpečnostní upozornění jsou podle typu stroje uvedena v kapitole Bezpečnost,
„Základní bezpečnostní upozornění“ nebo v kapitole „Bezpečnost“ provozního návodu stroje.

2.1

Význam doplňku k provoznímu návodu
Dodatek k provoznímu návodu je důležitý dokument a je součástí stroje. Je určen uživateli a
obsahuje bezpečnostně-relevantní údaje.
Při nedodržení doplňku k provoznímu návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.
 Před prvním použitím stroje si přečtěte celou kapitolu "Bezpečnost" příslušného provozního
návodu a řiďte se jí, viz strana 4.
 Před zahájením práce si navíc přečtěte příslušné oddíly v příslušném provozním návodu a
řiďte se jimi, viz strana 4.
 Doplněk provozního návodu uložte tak, aby ho měl uživatel stroje vždy po ruce.
 Doplněk provozního návodu předejte dalším uživatelům stroje.
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3

Popis funkce hydr. řádkovací plachty

Popis funkce hydr. řádkovací plachty

BEI001-961

Hydraulická řádkovací plachta zaručuje rovnoměrné odkládání řádků během práce na poli. Při
sečení klínů a svahů lze žací ústrojí zvednout a řádkovací plachta se i nadále postará o čisté
odkládání řádků.
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Ovládání

4

Zajištění řádkovací plachty

4.1

Ovládání
VÝSTRAHA
Nebezpečí zranění při nedodržení provozního návodu
Při nedodržení provozního návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.
 Aby se předcházelo úrazům, je nutné přečtení a dodržování provozního návodu.
 Dbejte výstražných poknů v příslušné kapitole provozního návodu.

4.1

Zajištění řádkovací plachty

2
1
KM000-840

Řádkovací plachta (1) je v transportní poloze zvednutá nahoru. Je-li řádkovací plachta zvednuta
nahoru, musí být zamknut uzavírací kohout (2).
 Zamkněte uzavírací kohout, viz strana 7.

4.2

Uzavření/uvolnění uzavíracích kohoutů
II

I

1

1
KMG000-089

Zavření
 Přepněte uzavírací kohouty (1) do polohy (I).

Otevření
 Přepněte uzavírací kohouty (1) do polohy (II).
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Ovládání

4.3

Zvednutí stroje ze souvraťové do transportní polohy

4.3

Zvednutí stroje ze souvraťové do transportní polohy

KMG000-045

ü Pohon vývodového hřídele je vypnutý.
ü Stroj se nachází v souvraťové poloze.
 Nastavte klopný spínač (2) do polohy "Nahoře" a podržte jej.
 Aktivujte dvojčinnou řídicí jednotku (2+), dokud nejsou žací ústrojí zvednutá ze souvraťové
do transportní polohy.
ð Řádkovací plachta je úplně vyklopená nahoru.
ð Žací ústrojí se nachází v transportní poloze.
UPOZORNĚNÍ: Vypněte ovládací box, aby se stroj nepoškodil chybnou obsluhou.
 Vypnutí ovládacího boxu provedete přepnutím klopného spínače (2) do polohy "Uprostřed".
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Jízda a přeprava
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Příprava stroje na silniční jízdu

5.1

Jízda a přeprava
VÝSTRAHA
Nebezpečí zranění při nedodržení provozního návodu
Při nedodržení provozního návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.
 Aby se předcházelo úrazům, je nutné přečtení a dodržování provozního návodu.
 Dbejte výstražných poknů v příslušné kapitole provozního návodu.

5.1

Příprava stroje na silniční jízdu
ü Stroj se nachází v transportní poloze, viz strana 8.
ü Řádkovací plachta je zvednutá nahoru a uzavírací kohout je zamčený, viz strana 7.
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Rejstřík
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Tato strana byla vědomě vynechána.
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