Návod pro používání drtiče zahradního odpadu GTM – GTS 900
Nastartujte motor a nechte jej na1/3 plynu zahřát asi 1 minutu. Pak spusťte stroj na plný
plyn. Nahlédněte do příručky k motoru, kde najdete, jak zapnout správně motor a další
informace ohledně používání motoru - v samostatném manuálu k motoru (obr. 9 & 10)
Vložte větve do vstupního otvoru a jakmile jsou vtaženy, pusťte je. Větve budou vtaženy
do stroje automaticky. Při vkládání silných větví dbejte na to, aby byly udržovány otáčky
motoru. Odřežte boční větve, které jsou silnější než 3 cm, od hlavních větví a vkládejte
je do stroje samostatně. Dlouhé větve by vás mohly šlehnout do obličeje, udržujte proto
vhodnou vzdálenost od stroje a vždy noste ochranu obličeje.
VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍM POZNÁMKÁM: Neváhejte použít nouzový
spínač (obr. 11) v případě nouze. Při normálním vypnutí stroje nejdříve nechte motor
běžet naprázdno a pak přepněte klíčem přepínač na „0“ nebo do pozice „vypnuto“.
Výstupní roura musí být po celou dobu pevně přišroubována na stroji, aby nebyly štěpky
rozhazovány příliš daleko a nikdo tak nemohl být zraněn. Vždy zkontrolujte, že jsou dva
šrouby ve spodní části vstupní roury bezpečně utaženy (obr. 12, 13) Pokud chcete
zastavit štěpkování, nechte nejdříve stroj ještě několik minut běžet, aby mohl dokončit
drcení již vloženého materiálu i výstup štěpků ze stroje - tyto zbytky jinak mohou
zablokovat rotor při příštím spuštění stroje.
Ostatní pokyny k údržbě a použití jsou v podrobném návodu, včetně návodu pro údržbu
a používání motoru, které jsou k dispozici na obecním úřadě na vyžádání u pana
Vlastimila Kulicha,

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PROTOKOL O ZAPŮJČENÍ ZAHRADNÍ TECHNIKY
Název přístroje

DRTIČ ZAHRADNÍHO ODPADU GTS 900

Vypůjčitel:

Obec Bezuchov
Odpovědný zástupce -

Půjčitel:

Potvrzení o poučení o bezpečnosti provozování a manipulace se zařízením dle
bezpečnostních pokynů a návodů výrobce

Potvrzení o provozuschopnosti a funkčním stavu zařízení při výpůjčce
(případné závady budou zapsány níže)

Datum zapůjčení:

Dohodnuté datum vrácení:
Popis závad:

