WALEC OGRODOWY NAPEŁNIANY WODĄ (FISKARS/ALKO)
KOLCE DO WALCA (TYLKO FISKARS)
Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznać się z poniższą instrukcją!
Zalecamy zachowanie instrukcji na przyszłość!
PRZEZNACZENIE
Walec przeznaczony jest do amatorskiego użytku przy wyrównywaniu i dociskaniu
poziomej gleby/murawy w ogrodach przydomowych o małej powierzchni (do
500m2). Walec nie jest przeznaczony do pracy ciągłej np. przy świadczeniu usług.
Wyłącznie do użytku ręcznego- nie łączyć z maszynami! Opcjonalne kolce (do
nabycia osobno) zakładane na walec służą do okresowej aeracji trawnika.
UWAGA! Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci- chronić przed
dostępem dzieci i zwierząt domowych! Walec z nałożonymi kolcami ciągnąć za
sobą! Napełniać wodą! Nigdy nie podczepiać do napędu (traktorek, quad,
samochód itp) aby nie doszło do uszkodzenia walca lub zranienia użytkownika.
OBSŁUGA
Walec napełniać czystą wodą za pomocą lejka (nie załączony) w boczny otwór
zamykany korkiem. Podczas pracy zachować szczególną ostrożność, ciągnąć walec
w pozycji za sobą. Zachować dystans min. 5m od innych osób i zwierząt. Nie
pozostawiać walca na stokach- ryzyko zsunięcia. Wolno przemieszczać ciągnąc za
sobą walec po trawie w tempie wolnego chodu. Zbyt szybkie przemieszczanie może
spowodować wypaczenia powierzchni walca! Rączka walca służy wyłącznie do jego
przetaczania- nie podnosić i nie podwieszać walca napełnionego za pomocą rączki,
aby nie doszło do uszkodzenia uchwytów. Nie upuszczać walca!
Walec z założonymi kolcami nie może być przetaczany po powierzchniach
utwardzanych- ryzyko uszkodzenia kolcy! Na co najmniej 2h przed pracą walcem z
nałożonymi kolcami podlać podłoże w celu jego zmiękczenia, aby przedłużyć
żywotność kolców. Zwracać uwagę na ostre zakończenia kolców- pracować w
rękawiczkach, spodniach i obuwiu ochronnym.
Kolce są elementem podlegającym zużyciu w trakcie pracy. W przypadku
wypadnięcia co najmniej 2 kolcy z danej obręczy- należy wymienić obręcz na nową.
KONSERWACJA
Każdorazowo po pracy należy usunąć resztki gleby z powierzchni walca za pomocą
silnego strumienia wody. Walec osuszyć za pomocą suchej szmaty a następnie
przetrzeć szmatą nasączonym olejem do konserwacji. Powstałe rysy zamalować
czarną farbą do metalu. Przechowywać w suchym miejscu. Zabezpieczyć kolce
walca przez owinięcie grubym materiałem.

