
Objasnienia symboli piktogramów
Symbole i rysunki umieszczone na tabliczkach ostrzegawczych wskazuja na
mozliwe niebezpieczenstwa; wskazówki te pozwalaja na bezpieczna prace
maszyny.

Dbac o to, aby tabliczki ostrzegawcze byly zawsze widoczne (wolne od za-
nieczyszczen) i w razie ich utraty przymocowac nowe (np. po naprawach lub
ponownym lakierowaniu maszyny).

1

  

Przed uruchomieniem przeczytac instrukcje obslugi.
Przestrzegac wskazówek bezpieczenstwa.
Przestrzegac wskazówek odnosnie transportu i
montazu.

2

  

Po pierwszym uzyciu dociagnac wszystkie sruby;
potem regularnie kontrolowac ich dokrecenie.
Specjalne momenty dociagania – patrz instrukcja
obslugi lub katalog czesci zamiennych.
Uzywac klucza dynamometrycznego.

3

  

Jazda na urzadzeniu podczas pracy i transportu jest
zabroniona.
Na pomost roboczy lub platforme schodzic tylko, gdy
maszyna nie pracuje i jest odpowiednio podparta.

4

  

Rozkladane boczne elementy. Zachowac odstep.
Nie wchodzic w zakres wychylenia. Przy rozkladaniu
zwrócic uwage czy jest wystarczajaco duzo miejsca.

5

  

Plug obraca sie i wychyla. Zachowac odstep. Nie
przebywac w zakresie wychylenia.



6

  

Niebezpieczenstwo zgniecenia. Zachowac odstep.

7

  

Obracajace sie narzedzia. Zachowac odstep. Nie
chwytac za oslony zabezpieczajace, blachy oslania-
jace itp.
Przed rozpoczeciem pracy przy maszynie lub w jej
poblizu unieruchomic narzedzia.

8

  

Zagrozenie zycia przez ciezar na górze.
„Turbodrill“ zawieszac wylacznie na uchach trans-
portowych.
Nigdy jednoczesnie nie unosic siewnika i urzadzenia
uprawowego.

9

  

Zagrozenie zycia przez wiszacy
ciezar.
„Multidrill“ zawieszac na sciance
grodziowej skrzyni wysiewajacej.
Stosowac tylko pasy tekstylne,
zadnych lancuchów.

10

  

Zagrozenie zycia przez wiszacy ciezar.
„Multidrill A“ zawieszac wylacznie na uchach trans-
portowych.
Nigdy jednoczesnie nie unosic siewnika i urzadzenia
uprawowego.

11

  

Tu zalozyc elementy mocujace (ograniczajace). Nie
przebywac w okolicy podniesionego ciezaru.



12

  

Nagle wychylajace sie lub wysuwajace sie elementy
moga uszkodzic nogi.
Zachowac odstep.

13

  

Nasmarowac zabezpieczenie przeciwkamieniowe w
miejscach oznaczonych oliwiarka. Sile wywolywania
dzialania zabezpieczenia zwieksza sie przekrecajac
srube (kN) w lewo (!), redukuje obracajac te srube w
prawo. Szczelina a nie moze byc wieksza niz na 1
mm. Uwaga! sprezyna jest mocno naprezona. Nigdy
samodzielnie nie rozmontowywac zabezpieczenia
przeciwkamieniowego. Zagrozenie zycia!

14

  

Przy wlaczonym napedzie nigdy nie usuwac oslon
zabezpieczajacych.
Zachowac odstep.

15

  

Zagrozenie zycia przez wiszacy ciezar.
„Multidrill“ zawieszac na sciance
grodziowej skrzyni wysiewajacej i
uchach transportowych.
Stosowac tylko pasy. Nigdy jednoczes-
nie nie unosic siewnika i urzadzenia
uprawowego.
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