Původní návod k použití

NASTAVENÍ NOŽOVÉ PLEČKY

URČENÍ NP 200
Nožová plečka ke kultivátorům řady MS 16 a 07 slouží k meziřádkovému
kypření během vegetace. Plečka je vybavena plastovým opěrným kolečkem
pro nastavení hloubky kypření a 3 kypřícími noži (2 stranové + 1
srdíčkový), které jsou výškově a stranově nastavitelné. Pro kultivátor MS 07
je nejvhodnější používat nářadí v páru pomocí dvouzávěsu UNI a páru spon.
Ke kultivátoru MS 16 se plečka připojí pomocí nosiče 19/16 a závěsu 19/16.

PŘÍPRAVA K PROVOZU
Před prvním použitím si pečlivě pročtěte celý návod k obsluze. Při práci je
důležité znát ovládání nejen plečky ale hlavně i kultivátoru
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1. Základním nastavením v 1. rovině seřiďte výšku všech tří kypřících nožů
a to pomocí výšky kolečka a aretací pojistného šroubu.
2. Dále podle profilu kypřené půdy seřiďte výšku každého nože samostatně
pomocí Pojistného Šroubu Výškového.
3. Nakonec nastavte šířku kypření mezi hlavním kypřícím nožem a noži
stranovými pomocí Pojišťovacího Šroubu (resp. matice) Šířkového.
UPOZORNĚNÍ! Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a matice dotaženy.
Pojistné šrouby nedotahujte příliš silně z důvodu možného stržení závitů
(max cca 10 Nm). Ujistěte se o správnosti polohy levého a pravého kypřiče
dle obr.
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Výškou kolečka seřizujete všechny tři
kypřící nože.

Pomocí šroubu PŠV se aretuje nastavená
výška nožů.

N3

UPOZORNĚNÍ

Pomocí matice šroubu PŠŠ se aretuje
vhodně
nastavená
šířka
nožů
stranových.

Dbejte všech pokynů a ujistěte se o
správnosti polohy nožů a optimálním
dotažení šroubů.

Nožová plečka se skládá z těchto částí:
1. Rám plečky

1ks

2. Výsuvné rameno

2ks

3. Přítlačná deska

1ks

4. Vidlice kolečka

1ks

5. Kypřící nůž srdíčko

1ks

6. Pravý kypřící nůž stranový

1ks

7. Levý kypřící nůž stranový

1ks

8. Opěrné kolečko

1ks

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ
ÚDRŽBA
Při opravách a montáži používejte ochranné pomůcky (rukavice apod.).
Plečku udržujte v bezvadném technickém stavu a v čistotě.
Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubových spojů.
Po demontáži plečky ji pečlivě vyčistěte a opět zkontrolujte, zda nedošlo k
poškození či uvolnění některých částí. Poškozené díly vyměňte nebo nechte
opravit. Odřené plochy zatřete barvou a celý stroj nakonzervujte, aby
nedocházelo ke vzniku koroze.
Také zkontrolujte zda se kolečko volně otáčí a není uvolněné. Při údržbě a
opravách používejte pouze originální náhradní díly vyráběné firmou Garden
arsenal a.s. a dodávané jejími autorizovanými prodejci. Použití jiných než
originálních dílů může způsobit poškození nástroje nebo vážné zranění a
zánik nároku na záruční opravu. Dále se řiďte také návodem k obsluze
kultivátoru a dvouzávěsu UNI.
SKLADOVÁNÍ
Před dlouhodobým skladováním omyjte plečku šetrným čistícím
prostředkem a vodou, odstraňte nánosy a nečistoty. Plečku osušte.
Zkontrolujte a utáhněte všechny šrouby, matice. Opravte a vyměňte všechny
součásti, které jsou poškozeny nebo opotřebeny.
Všechny škrábance a odřeniny natřete vhodnou barvou.
Namažte nebo naolejujte otočná uložení (hl. uložení kolečka). Ostatní
kovové plochy ošetřete antikorozním přípravkem.
Uskladňujte nástroj v čisté, suché garáži nebo skladových prostorách.
Zakryjte nástroj prodyšnou pokrývkou, aby byl ochráněn a udržel se
v čistotě.

•
•
•
•
•
•
•

vady způsobené skladováním v nevhodném prostředí,
vady způsobené nesprávným provozem, přetížením plečky a
neodbornou obsluhou,
vady způsobené zásahem neoprávněné osoby nebo organizace,
vady vzniklé neodvratnou událostí,
vady vzniklé zanedbáním údržby nebo nesprávným prováděním
údržby,
díly podléhající běžnému opotřebení (šroubové spoje, uložení
kolečka)
záruka rovněž zaniká porušením typového štítku s výrobním číslem
umístěného na plečce.

Dodavatel zajišťuje záruční i pozáruční servis ve svém servisním středisku a
v autorizovaných servisech. Servis lze po dohodě provést i u zákazníka.

ZÁRUČNÍ LIST
Garden arsenal a.s.
Poděbradova 1772, 289 22 Lysá nad Labem
IČ: 281 77 339
garse@garse.cz www.garse.cz
Název zboží: NOŽOVÁ PLEČKA NP 200
Výrobní číslo :………….......................…..
Datum prodeje : ………….......................…..

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na níže uvedený výrobek se poskytuje záruka na zboží v délce :
- 24 měsíců pro hobby použití
- stroj není určen pro obchodní (profesionální) využití.
Záruka platí ode dne prvního prodeje a vztahuje se na výrobní a materiálové
vady.
Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v servisním středisku
z důvodu opravy uznané reklamované vady. Podmínkou k poskytnutí záruky
je správně vyplněný záruční list a doklad o nákupu stroje.
Záruční servis se nevztahuje na :
• vady způsobené během přepravy uživatelem,
• vady způsobené nesprávnou montáží nebo manipulací,
• vady způsobené montáží na jiný dvouzávěs a pohonnou jednotku,
než která je uvedena v návodu k použití,

Razítko a podpis : ………….......................…..
Záznamy o provedených opravách:

