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DODATOK K NÁVODU PRE 40V AKU PREVZDUŠŇOVAČ G40DT35
Vážení zákazníci!
Pri používaní Vášho nového prístroja a pri čítaní návodu, ktorý je v balení, venujte pozornosť nasledujúcim
odsekom. Súčasne sa ospravedlňujeme za drobné nepresnosti a preklepy, ktoré vznikli pri tvorbe návodu
u výrobcu.
Ďalej upozorňujeme, že všetky výrobky spoločnosti Greenworks, sa predávajú bez akumulátora a nabíjacej
stanice. Pokiaľ pri nákupe v balení nájdete návod k použitiu akumulátora alebo nabíjacej stanice, obráťte sa na
Vášho predajcu alebo navštívte naše internetové stránky https://www.mountfield.sk, kde je návod k dispozícii.
Mountfield SK, s.r.o.

zmena textu, kapitola MONTÁŽ (Návod na použitie strana 72)
Carefully check the packing list below to ensure all items are included in the package; the packing list describes all
loose items that are not assembled to the product as shipped. Nepoužívajte tento produkt, ak sú nejaké diely zo
zásielkového zoznamu už namontované na produkte pri rozbalení. Call the customer service number below for
assistance. Operation of a product that may have been improperly pre‐assembled could result in serious personal
injury.
Prečítajte si, či balenie obsahuje všetko zo zoznamu nižšie. Nepoužívajte tento stroj, ak sú už niektoré časti
namontované. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte zákaznícku podporu. Prevádzka nesprávne
zostaveného stroja môže mať za následok vážne zranenie osôb.
zmena textu, kapitola INŠTALÁCIA ZBERAČA TRÁVY (Návod na použitie strana 73)
‐Lovilnik trave dvignite za ročaj in ga namestite pod zadnja vrata za izmet, tako da se kljukice na lovilniku trave
usedejo v palico na vratih.
‐Spustite zadnja vrata za izmet. Pri pravilni namestitvi kljukice na lovilniku trave segajo iz odprtin na zadnjih vratih
za izmet.
‐Zodvihnite zberný kôš za rukoväť a umiestnite pod zadné dvierka pre vyprázdňovanie tak, aby háčiky na zbernom
koši boli usadené na tyčkách dvierok.
‐Uvoľnite zadné dvierka pre vyprázdňovanie. Pri správnej inštalácii zostanú háčiky na zbernom koši zasunuté do
otvorov na zadných dvierkach pre vyprázdňovanie.
Doplnenie textu (Návod na použitie strana 73)
Odporúčanie pre starostlivosť o trávnik
‐ Časom sa na teréne vytvorí povrchová vrstva machu a zvyškov trávy, ktorá obmedzuje prísun kyslíka a bráni
prieniku vody a výživných látok a spôsobuje oslabenie a zožltnutie trávnika.
‐ Ideálnym obdobím na prevzdušnenie a prerezávanie trávnika je jeseň alebo jar.
‐ Optimálne pracovné podmienky tvoria nízka a mierne vlhká tráva, pretože práca na príliš suchom teréne alebo na
teréne príliš presiaknutom vodou, znemožňuje zber materiálu a môže poškodiť trávnik.
‐ Ešte pred vykonaním prevzdušnenia alebo prerezávania je vždy vhodné odstrániť lístie.
‐ Prostredníctvom prevzdušňujúceho pôsobenia na povrchovú vrstvu (s obmedzeným zaborením perových háčikov
do terénu) sa odstraňuje povrchová plstená vrstva.
‐ Pri zvýšení zaborenia do terénu (prerezávanie) sa zvyšuje účinok odstraňovania najtvrdšej vrstvy terénu
a súčasne sa dosahuje oddelenie koreňov trávy a zvýšenie ich počtu s výhodou zhustenia trávnika vďaka vyššiemu
počtu stebiel trávy.

Doplnenie textu (Návod na použitie strana 73)
Nastavení výšky prevzdušňovania
Poznámka: K nastaveniu výšky prevzdušňovania budete potrebovať krížový a úzky plochý skrutkovač.

Na oboch kolesách prevzdušňovača sa nachádzajú matice pre nastavenie výšky
prevzdušňovania (1). Pre nastavení výšky je nevyhnutné najskôr odstrániť krytku
(2). Vložte úzky plochý skrutkovač do otvoru (viď šípka obrázok 1) a krytku
odstráňte.

Obrázok 1

Po odstránení krytky získate prístup k aretačnej skrutke (3). Pre nastavenie výšky
prevzdušňovania, povoľte krížovým skrutkovačom aretačnú skrutku otočením
(približne 4 otočenia) proti smeru hodinových ručičiek. Toto spôsobí, že sa matica
pre nastavenie výšky prevzdušňovania uvoľní a je možné s ňou manipulovať.

Obrázok 2

Obrázok 3

Pre nastavenie výšky prevzdušňovania vysuňte najskôr maticu pre nastavenie výšky
prevzdušňovania smerom od kolesa (smerom k sebe) a potom otočte vpravo či
vľavo, podľa potreby. Otáčaním matice nastavujete výšku uloženie kolesa voči
zemi a tým meníte hĺbku prevzdušňovania. Výšku uloženia kolesa môžete nastaviť
do 4 pozícií. Je dôležité, aby bolo nastavenie na oboch kolesách rovnaké a preto po
nastavení výšky uloženia obidvoch kolies skontrolujte, či je Váš prevzdušňovač
v rovine a výška uloženia kolies je obidvoch kolesách nastavená rovnako. Po
úspešnom nastavení výšku prevzdušňovania opäť dotiahnite aretačnú skrutku
a vráťte krytku na svoje miesto.

