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Instrukcja Obs³ugi
Glebogryzarka elektryczna   

Uwaga! Przed przyst¹pieniem do monta¿u lub obs³ugi
nale¿y zapoznaæ siê z niniejsz¹ Instrukcj¹ Obs³ugi.

UWAGA! Urz¹dzenie przeznaczone jest do obs³ugi terenów przydomowych. U¿ywanie urz¹dzenia 
do celów profesjonalnych lub zarobkowych powoduje uniewa¿nienie gwarancji.

Producent: NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 58 00,  fax +48 22 720 58 01
www.nac.com.pl            info@nac.com.pl

Serwis - Magazyny
Strobów 2E, 96-100 Skierniewice

tel. +48 46 832 26 31,  fax +48 46 833 27 92
www.nac.com.pl        serwis@nac.com.pl

INSTRUKCJA ORYGINALNA  

SPRZÊT OGRODNICZY

Model

Typ 

Moc nominalna 

Silnik

Napiecie 

Prêdkoœæ obrotowa bez obci¹¿enia

Szerokoœæ robocza

G³ebokoœæ robocza 

Klasa ochronnoœci

Sopieñ ochrony 

Gwarantowana mocy akustycznej LWA

Waga 

Rok produkcji

450mm

II   

11 kg

2014

320 mm

220 mm

8 kg

93 dB (A)

IPX4

280 obr/min

WR8005-750 WR8001-1400 

1400 W

elektryczny

230 V ~ 50 Hz

320U0  450U1

750 W

 380 obr/min



1. Uwaga! Niebezpieczeñstwo.                                          13.Osoby trzecie nie powinny znajdowaæ siê pobli¿u
2. Czytaj Instrukcjê Obs³ugi.                                                 pracuj¹cej glebogryzarki
3. Uwaga na odrzucane przedmioty.                                    14.Upewnij siê, ¿e wszystkie czêœci ruchome
4. Uwaga ! obracaj¹ce siê elementy nie nale¿y.                      zatrzyma³y siê przed czyszczeniem, napraw¹ lub
       wk³adaæ rak lub stóp w pobli¿e no¿y .                                konserwacj¹ glebogryzarki.
5. Stosuj okulary ochronne i nauszniki s³uchu .                    15 Zachowaj osto¿noœæ podczas zabiegów                                                        
6.  Stosuj rêkawice ochronne.                                                  ¿eby przewód elektryczny by³ w bezpiecznej 
7.  Stosuj obuwie ochronne (kryte).                                        ¿eby przewód elektryczny by³ w odleg³oœci
8.  Zachowaj bezpieczna odleg³oœæ.                                         od no¿y glebogryzarki.
9.Uwaga !niebezpieczeñstwo elektryczne.                           16.Ostrze obraca siê przez kilka sekund po   
10. Uwaga !od³¹czyæ przewód zasilaj¹cy                                wy³¹czeniu glebogryzarki.                                                           
     przed konserwacj¹ i napraw¹.                                          17.Zakaz przypadkowego pozbywania siê 
11.Uwaga chroniæ urz¹dzenie przed deszczem.                        urz¹dzenia. 
12. Przed rozpoczêciem pracy nale¿y oczyœciæ teren.                     18 Podwójna ochrona elektryczna.
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Tabliczka znamionowa umieszczona jest na  
obudowie urz¹dzenia.

 Informacje zawarte w tej tabliczce 
s¹ niezbêdne dla ustalenia odpowiednich czêœci

zamiennych i czynnoœci obs³ugowych.

Tekst oznaczony tym znakiem jest szczególnie wa¿ny dla zachowania bezpieczeñstwa u¿ytkowania 
maszyny. W przypadku niezrozumienia instrukcji, b¹dŸ jej czêœci, nale¿y skontaktowaæ siê ze 
sprzedawc¹ wyrobu lub importerem w celu wyjaœnienia w¹tpliwoœci.

Poziom natê¿enia dŸwiêku dla osoby obs³uguj¹cej urz¹dzenie mo¿e przekroczyæ 85 dB (A). Z tego 
powodu niezbêdnie nale¿y dbaæ o ochronê narz¹dów s³uchu.

Piktogramy ostrzegawcze i oznaczenia sterownicze
Piktogramy ostrzegawcze znajduj¹ siê na obudowie urz¹dzenia.
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Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy
nie powinien przekraczaæ 40 minut.

Informacje dla u¿ytkowników 
Niniejsza instrukcja obs³ugi sporz¹dzona jest dla osób, posiadaj¹cych podstawow¹ wiedzê o 
urz¹dzeniach mechanicznych, dlatego kolejne punkty procedur mog¹ byæ opisane niezbyt szczegó³owo. 
W przypadku niezrozumienia tekstu instrukcji nale¿y skontaktowaæ siê z pracownikiem serwisu lub ze 
sprzedawc¹ celem wyjaœnienia w¹tpliwoœci. Maszyna bêdzie pracowa³a bez zastrze¿eñ i z du¿¹ 
skutecznoœci¹, jeœli operator pozna budowê maszyny i zrozumie, na jakich zasadach ona dzia³a. Przed 
rozpoczêciem u¿ytkowania zamiatarki zapoznaj siê z niniejsz¹ Instrukcj¹ Obs³ugi oraz z zasadami 
bezpieczeñstwa. Nale¿y porównaæ rysunki ze swoim urz¹dzeniem, ¿eby zapoznaæ siê z lokalizacj¹ 
ró¿nych mechanizmów sterowania i regulacji. Nale¿y zachowaæ instrukcjê obs³ugi, bêdzie Ci potrzebna 
w przysz³oœci. 
Nale¿y pamiêtaæ! Niektóre czêœci osprzêtu urz¹dzenia  mog¹ byæ nie zamontowane fabrycznie. Do 
obowi¹zków w³aœciciela nale¿y wykonaæ wszystkie zalecenia niniejszej instrukcji obs³ugi przy monta¿u. 
Przed rozpoczêciem u¿ytkowania w³aœciciel musi szczegó³owo sprawdziæ maszynê zgodnie z opisem, 
zawartym w instrukcji lub udaæ siê autoryzowanego serwisu w celu dokonania odp³atnego przegl¹du 
przygotowuj¹cego sprzêt do pracy (patrz karta gwarancyjna).

Zastosowanie urz¹dzenia

 - koszenia trawy 
 -  rozdrabniania ga³êzi 
 - odkurzania liœci 
Obowi¹zki u¿ytkownika

! Dok³adnie zapoznaæ siê ze wszystkimi zaleceniami, dotycz¹cymi bezpieczeñstwa i zawsze postêpowaæ 
zgodnie z nimi.

! Stosowaæ wszystkie zalecenia, dotycz¹ce monta¿u i przygotowania do u¿ytkowania.
! Dok³adnie obejrzeæ maszynê.
! Nie nale¿y u¿ytkowaæ glebogryzarki  bez w³aœciwych os³on, pokryw i innych ochronnych œrodków 

bezpieczeñstwa.
! Dokonywaæ prawid³owej regulacji maszyny.
! Stosowaæ wy³¹cznie oryginalne czêœci zamienne, a obs³ugê powierzyæ autoryzowanemu punktowi 

serwisowemu.
! Dokonywaæ wszystkich przegl¹dów okresowych

.

Urz¹dzenie jest zaprojektowane i skonstruowane jako glebogryzarka  zwana te¿ mechanicznym 
kultywatorem, jest niezast¹piona do spulchniania i wyrównania po uprzednim przekopaniu.

Ka¿de inne u¿ytkowanie, które nie jest jasno okreœlone przez niniejsz¹ instrukcjê, mo¿e prowadziæ do 
zniszczenia sprzêtu i mo¿e spowodowaæ powa¿ne szkody dla u¿ytkownika. 

Producent nie odpowiada za szkody spowodowane poprzez niew³aœciwe u¿ytkowanie sprzêtu.
Poprawne u¿ytkowanie urz¹dzenia obejmuje równie¿ respektowanie ustanowionych przez producenta 

warunków pracy, konserwacji, sk³adowania i napraw.
Urz¹dzenie mo¿e byæ u¿ywane, naprawiane i konserwowane wy³¹cznie w autoryzowanych punktach 

serwisowych.
Wszelkie zasady bezpiecznego u¿ytkowania, zapobiegania wypadkom i unikania zagro¿eñ, musz¹ byæ 

przestrzegane.
Jakiekolwiek zmiany w budowie urz¹dzenia wprowadzone przez u¿ytkownika zwalniaj¹ producenta z 

odpowiedzialnoœci za powsta³e uszkodzenia czy zranienia.
Maszyny nie nale¿y stosowaæ do:

Tekst oznaczony tym znakiem jest szczególnie wa¿ny dla zachowania bezpieczeñstwa u¿ytkowania 
maszyny. W przypadku niezrozumienia instrukcji, b¹dŸ jej czêœci, nale¿y skontaktowaæ siê ze 
sprzedawc¹ wyrobu lub importerem w celu wyjaœnienia w¹tpliwoœci.
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Drogi Kliencie.
W przypadku problemu, jeœli nie znajdziesz jego rozwi¹zania w Instrukcji Obs³ugi, 

zanim podejmiesz kroki reklamacyjne, skontaktuj siê 
z Centralnym Serwisem pod numerem telefonu

+48 46 832 26 31 lub 29
GSM 513 435 881

lub emailem

serwis@nac.com.pl

pozwoli to zaoszczêdziæ wiele Twojego cennego czasu i niepotrzebnego stresu.

Zdjêcia i opisy powy¿szej instrukcji  s¹ w³asnoœci¹ firmy NAC. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 
poz. 83, sprost: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie 
tych materia³ów w ca³oœci lub w czêœci bez zgody firmy NAC jest zabronione i stanowi 

 

 

Deklaracja zgodnoœci WE, nr 2013/130 

Producent: 

 nazwa:   NAC Sp. z o.o. 

 adres:   Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska 

z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ deklaruje, ¿e maszyna: 

 nazwa:  Glebogryzarka elektryczna 

 model:  WR8001-1400  typ: 450U1 

 numer seryjny: 000 000 001 – 100 000 000 

 zmierzony maksymalny poziom mocy akustycznej LWA wynosi 93 dB(A), 

 gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA wynosi 93 dB(A), 

spe³nia zasadnicze wymagania: 

· dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC (Dz. U. nr 199, poz. 1228, z póŸn. zm.), 

· dyrektywy dotycz¹cej kompatybilnoœci EMC 2004/108/EC (Dz. U. nr 82, poz. 556, z póŸn. zm.), 

· dyrektywy dotycz¹cej ha³asu NEE 2000/14/EC za³¹cznik VI oraz 2005/88/EC  

(Dz. U. nr 263, poz. 2202, z póŸn. zm.), 

· dyrektywy dotycz¹cej niebezpiecznych substancji RoHS II 2011/65/UE, 

spe³nia wymagania nastêpuj¹cych norm zharmonizowanych: 
o EN 60335-1:2002+A1:2004+A2:2006+A11:2004+A12:2006+A13:2008+A14:2010 Elektryczny sprzêt do u¿ytku 

domowego i podobnego - Bezpieczeñstwo u¿ytkowania - Czêœæ 1: Wymagania ogólne, 

o EN 709:1997+A4:2010 Maszyny rolnicze i leœne - Ci¹gniki jednoosiowe z glebogryzark¹ i glebogryzarki silnikowe, 

prowadzone przez operatora pieszego - Wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa, 

o EN 61000-3-2:2006+A1+A2 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, 

voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per 

phase and not subject to conditional connection, 

o EN 55014-1:2006+A1:2009 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna - Wymagania dotycz¹ce przyrz¹dów powszechnego 

u¿ytku, narzêdzi elektrycznych i podobnych urz¹dzeñ - Czêœæ 1: Emisja, 

o EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC) - Wymagania dotycz¹ce 

przyrz¹dów powszechnego u¿ytku, narzêdzi elektrycznych i podobnych urz¹dzeñ - Odpornoœæ na zaburzenia 

elektromagnetyczne - Norma grupy wyrobów, 

o EN 61000-3-3:2008 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC) - Czêœæ 3-3: Poziomy dopuszczalne - Ograniczanie 

zmian napiêcia, wahañ napiêcia i migotania œwiat³a w publicznych sieciach zasilaj¹cych niskiego napiêcia, 

powodowanych przez odbiorniki o fazowym pr¹dzie znamionowym < lub = 16 A przy³¹czone bezwarunkowo. 

Procedury oceny zgodnoœci zrealizowano przy udziale jednostki notyfikowanej: 

 nazwa:   Société Nationale de Certification et d'Homologation 

 adres:   2a. Kalchesbruck, L-1852 LUXEMBOURG 

 numer identyfikacyjny:  0499 

Deklaracja zgodnoœci traci swoj¹ wa¿noœæ w przypadku zmiany lub modyfikacji produktu. 

Dokumentacja techniczna znajduje siê w siedzibie firmy NAC sp. z o.o., 

a osob¹ upowa¿nion¹ do jej dysponowaniem jest Piotr Gajos. 

 

 

Gdynia, 14 paŸdziernika 2013       Piotr Gajos 

miejsce, data    podpis    imiê, nazwiska, funkcja 

 

 

Deklaracja zgodnoœci WE, nr 2012/88 

Producent: 

 nazwa:   NAC Sp. z o.o. 

 adres:   Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska 

z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ deklaruje, ¿e maszyna: 

 nazwa:  Glebogryzarka elektryczna 
 model:  WR8005-750  typ:  -320U0 
 numer seryjny: 000 000 001 – 100 000 000 

 zmierzony maksymalny poziom mocy akustycznej LWA wynosi 93 dB(A), 

 gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA wynosi 93 dB(A), 

spe³nia zasadnicze wymagania: 

· dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC (Dz. U. nr 199, poz. 1228, z póŸn. zm.), 

· dyrektywy dotycz¹cej kompatybilnoœci EMC 2004/108/EC (Dz. U. nr 82, poz. 556, z póŸn. zm.), 

· dyrektywy dotycz¹cej ha³asu NEE 2000/14/EC za³¹cznik VI oraz 2005/88/EC  

(Dz. U. nr 263, poz. 2202, z póŸn. zm.), 

· dyrektywy dotycz¹cej niebezpiecznych substancji RoHS 2011/65/UE, 

spe³nia wymagania nastêpuj¹cych norm zharmonizowanych: 
o EN 60335-1:2002+A1:2004+A2:2006+A11+A12:2008+A13:2008+A14:2010  Elektryczny sprzêt do u¿ytku 

domowego i podobnego - Bezpieczeñstwo u¿ytkowania - Czêœæ 1: Wymagania ogólne, 

o EN 709:1997+A4:2009 Maszyny rolnicze i leœne - Ci¹gniki jednoosiowe z glebogryzark¹ i glebogryzarki 

silnikowe, prowadzone przez operatora pieszego - Wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa 

o EN 62233:2008 Metody pomiaru pól elektromagnetycznych elektrycznego sprzêtu do u¿ytku domowego  

i podobnego z uwzglêdnieniem nara¿ania cz³owieka, 

o EN 55014-1:2006+A1:2009 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna - Wymagania dotycz¹ce przyrz¹dów 

powszechnego u¿ytku, narzêdzi elektrycznych i podobnych urz¹dzeñ - Czêœæ 1: Emisja, 

o EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC)- Wymagania dotycz¹ce 

przyrz¹dów powszechnego u¿ytku, narzêdzi elektrycznych i podobnych urz¹dzeñ - Odpornoœæ na zaburzenia 

elektromagnetyczne - Norma grupy wyrobów, 

o EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC)  

- Czêœæ 3-2: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pr¹du  

(fazowy pr¹d zasilaj¹cy odbiornika < lub = 16 A), 

o EN 61000-3-3:2008 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC) - Czêœæ 3-3: Poziomy dopuszczalne  

- Ograniczanie zmian napiêcia, wahañ napiêcia i migotania œwiat³a w publicznych sieciach zasilaj¹cych 

niskiego napiêcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym pr¹dzie znamionowym < lub = 16 A 

przy³¹czone bezwarunkowo. 

Procedury oceny zgodnoœci zrealizowano przy udziale jednostki notyfikowanej: 

 nazwa:   Société Nationale de Certification et d'Homologation 

 adres:   11.route de Luxembourg, L-5230 Sandweiler 

 numer identyfikacyjny:  0499 

Deklaracja zgodnoœci traci swoj¹ wa¿noœæ w przypadku zmiany lub modyfikacji produktu. 

Dokumentacja techniczna znajduje siê w siedzibie firmy NAC sp. z o.o., 

a osob¹ upowa¿nion¹ do jej dysponowaniem jest Piotr Gajos. 

 

 

Gdynia, 15 listopada 2012       Piotr Gajos 

miejsce, data    podpis    imiê, nazwiska, funkcja 
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Dok³adnie wyczyœciæ urz¹dzenie.
Nasmarowaæ wszelkie elementy œlizgowe (regulacje itp).
Nale¿y upewniæ siê, czy wszystkie œruby nakrêtki i wkrêty s¹ dokrêcone. Sprawdziæ wszystkie czêœci 
ruchome pod wzglêdem uszkodzeñ, pêkniêæ i zu¿ycia. Jeœli jest to konieczne, nale¿y wymieniæ wadliwe 
czêœci.
Nie polakierowane powierzchnie urz¹dzenia, takie jak wirnik , trzeba pokryæ œrodkiem antykorozyjnym.
Jeœli jest to mo¿liwe, nale¿y przechowywaæ urz¹dzenie w osobnym, dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu.
Jeœli maszyna bêdzie przechowywana na dworze, nale¿y coœ pod ni¹ pod³o¿yæ, ¿eby ¿adna jej czêœæ nie 
dotyka³a gruntu.
Nale¿y przykryæ urz¹dzenie materia³em, który nie zatrzymuje wilgoci.

Uwaga! Okresowy przegl¹d, przeprowadzony przez autoryzowany punkt serwisowy raz w roku, 
zapewni dobry stan techniczny glebogryzarki w nastêpnym sezonie.

Transport
glebogryzarka æ

Na czas transportu na lub w pojeŸdzie nale¿y zabezpieczyæ urz¹dzenie
 przed przypadkowym przesuniêcie.        

Pomimo tego, ¿e producent urz¹dzenia ponosi odpowiedzialnoœæ za jej konstrukcjê eliminuj¹c¹ 
niebezpieczeñstwo, pewne elementy ryzyka podczas pracy s¹ nie do unikniêcia. Ryzyko resztkowe 
wynika z b³êdnego zachowania obs³uguj¹cego urz¹dzenie.
Najwiêksze niebezpieczeñstwo wystêpuje przy wykonywaniu nastêpuj¹cych zabronionych czynnoœci:

Przy przestrzeganiu zaleceñ podanych w instrukcji obs³ugi zagro¿enie resztkowe przy u¿ytkowaniu 
urz¹dzenia mo¿e byæ wyeliminowane.
Istnieje ryzyko w przypadku nie dostosowania siê do powy¿szych  zaleceñ.

           

Do transportu  nie musi by  przygotowywana.
Dla ewentualnego zmniejszenia jej gabarytów nale¿y zdemontowaæ uchwyty sterownicze 

 
Ryzyko resztkowe

u¿ytkowania urz¹dzenia przez dzieci
u¿ywania urz¹dzenia do innych celów, ni¿ opisane w instrukcji obs³ugi, gdy inne osoby, a w 

szczególnoœci dzieci lub zwierzêta znajduj¹ siê w pobli¿u
u¿ywanie urz¹dzenia przez osoby nie zapoznane z instrukcj¹ obs³ugi
u¿ywanie urz¹dzenia bez w³aœciwej, zabezpieczaj¹cej obs³uguj¹cego odzie¿y, obuwia chroni¹cego stopy 

oraz nauszników ochronnych
u¿ywanie urz¹dzenia z uszkodzonymi os³onami lub obudow¹ oraz bez w³aœciwego zamontowania 

Ocena ryzyka resztkowego

Sk³adowanie œmieci i ochrona œrodowiska
W celu zdemontowania glebogryzarki , przed jej kasacj¹, najlepiej zg³osiæ siê do autoryzowanego 
punktu serwisowego, gdzie demonta¿ zostanie przeprowadzony przez fachowców.
Po oddzieleniu czêœci metalowych od plastikowych nale¿y przekazaæ te czêœci do sk³adnic zajmuj¹cych 
siê skupem w/w materia³ów.

Bezpieczeñstwo u¿ytkowania glebogryzarki 
Przygotowanie operatora

Nale¿y przeczytaæ staranie niniejsz¹ instrukcje obs³ugi. Nale¿y szczegó³owo zapoznaæ siê z zasadami 
dzia³ania wszystkich uk³adów sterowania pracy i ruchu glebogryzarki , a tak¿e z zasadami w³aœciwego 
u¿ytkowania. Nale¿y nauczyæ siê zatrzymywaæ urz¹dzenie .
Nie mo¿na pozwalaæ dzieciom u¿ytkowaæ urz¹dzenia. Nie wolno u¿ytkowaæ urz¹dzenia równie¿ 
osobom doros³ym bez specjalnego przygotowania.
Nie nale¿y pozwalaæ osobom postronnym, a szczególnie ma³ym dzieciom i zwierzêtom przebywaæ w 
pobli¿u miejsca pracy.
Nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ, ¿eby unikn¹æ poœliŸniêæ i upadków, szczególnie przy poruszaniu siê do 
ty³u.
Przed rozpoczêciem u¿ytkowania
Nie nale¿y przystêpowaæ do pracy , jeœli miejsce pracy nie jest odpowiednio przygotowane, nie s¹ 
usuniête przeszkody (kamienie ,  itp....) i inne du¿e przedmioty, które mog¹ zostaæ przejechane lub 
wyrzucone przez urz¹dzenie, ewentualnie uszkodziæ je.
Przed uruchomieniem silnika.
Operator przy u¿ytkowaniu sprzêtu powinien byæ ubrany w odpowiedni strój roboczy i obuwie, a tak¿e 
sprzêt ochronny (okulary i  s³uchawki ochronne oraz maskê przeciwpy³ow¹).
Tankowaæ nale¿y na zewn¹trz  nigdy wewn¹trz pomieszczenia, zachowuj¹c szczególn¹ ostro¿noœæ.
Dok³adnie zakrêcaæ korek zbiornika paliwa . Wycieraæ nawet najmniejsze iloœci rozlanego paliwa.
Przed ka¿dym u¿ytkowaniem trzeba sprawdzaæ stan przewodów elektrycznych.
Nigdy nie próbowaæ przeprowadzaæ jakichkolwiek regulacji, kiedy silnik pracuje.

W razie wypadku lub awarii:

W razie wypadku  nale¿y natychmiast zatrzymaæ /wy³¹czyæ maszynê i wezwaæ pomoc (jeœli tego 
wymaga sytuacja )!
W razie awarii nale¿y zatrzymaæ /wy³¹czyæ maszynê i skontaktowaæ siê z autoryzowanym serwisem w 
celu usuniêcia awarii.

            Zasady bezpiecznego u¿ytkowania

Nie wolno u¿ytkowaæ maszyny, jeœli bierzesz leki, które powoduj¹ sennoœæ lub wp³ywaj¹ w inny sposób 
na zdolnoœæ operatora do bezpiecznej obs³ugi sprzêtu.
Nie mo¿na u¿ywaæ urz¹dzenia,  jeœli nie czujesz siê zdolnym do pracy, np. jesteœ os³abiony.
Nie trzymaæ r¹k i nóg zbyt blisko obracaj¹cych siê czêœci lub pod nimi. 
Nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ przy pracach na powierzchniach pokrytych ¿wirem lub podczas 
przeprowadzania po nich urz¹dzenia oraz na œcie¿kach i podjazdach. Trzeba byæ w stanie gotowoœci ze 
wzglêdu na ukryte niebezpieczeñstwo.
Po uderzeniu w jakiekolwiek przedmiot, nale¿y zatrzymaæ silnik i od³¹czyæ przewód zasilaj¹cy.  Nale¿y 
dok³adnie obejrzeæ urz¹dzenie w miejscu uszkodzenia i dopiero po usuniêciu usterek mo¿na ponownie 
uruchomiæ silnik i kontynuowaæ pracê.
Jeœli urz¹dzenie zacznie intensywnie wibrowaæ, nale¿y natychmiast zatrzymaæ silnik  i sprawdziæ 
przyczynê. Najczêœciej wibracje s¹ ostrze¿eniem przed powa¿niejszymi uszkodzeniami.
Nale¿y zatrzymaæ silnik za ka¿dym razem, kiedy odchodzimy od maszyny, kiedy j¹ czyœcimy oraz kiedy 
przeprowadzamy jakiekolwiek naprawy, regulacje czy przegl¹dy

Obs³uga i przechowywanie  glebogryzarki 

Od czasu do czasu nale¿y sprawdziæ ,czy wszystkie œruby i nakrêtki s¹ dokrêcone,¿eby mieæ pewnoœæ 
,ze stan techniczny urz¹dzenia pozwala na bezpieczne jego u¿ytkowanie.
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! Przy czyszczeniu, naprawach, przegl¹dach nale¿y upewniæ  siê, ¿e no¿e i wszystkie ruchome czêœci 
zatrzyma³y siê. ¯eby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, nale¿y od³¹czyæ przewód zasilaj¹cy. 

! Nale¿y stosowaæ wszystkie mo¿liwe œrodki ostro¿noœci, jeœli zostawimy urz¹dzenie bez opieki.
!

! Zachowuj ostro¿noœæ przy pracach na pochy³ych powierzchniach. Maksymalny pochy³ pracuj¹cego 
urz¹dzenia wynosi 15 stopni. 

! Nie pracowaæ, poruszaj¹c siê w poprzek pochy³ej powierzchni. Zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ przy 
zmianach kierunku ruchu na pochy³oœciach. Nie nale¿y pracowaæ  na zbyt stromych powierzchniach.

! Nie nale¿y u¿ytkowaæ urz¹dzenia bez w³aœciwych os³on, pokryw i innych ochronnych œrodków 
bezpieczeñstwa.

!  Nie mo¿na  przekraczaæ mo¿liwoœci maszyny, próbuj¹c pracowaæ zbyt szybko. Nigdy nie mo¿na 
pchaæ urz¹dzenia w chwili, gdy za³¹czona jest funkcja napêdu.

! . Kiedy poruszasz siê do ty³u, patrz w stronê ruchu urz¹dzenia i zachowaj szczególn¹ ostro¿noœæ.
! Nie mo¿na pracowaæ w warunkach ograniczonej widocznoœci i braku oœwietlenia. Upewnij siê, ¿e 

twardo stoisz na ziemi. Nale¿y trzymaæ uchwyty mocno obur¹cz i poruszaj siê wolnym pewnym 
krokiem,  nie biegn¹c.

! Nie mo¿na przeceniaæ swoich si³. Ca³y czas nale¿y przyjmowaæ pewn¹ stabiln¹ pozycjê, zachowuj¹c 
równowagê.

! Nie mo¿na pracowaæ zbyt blisko elementów budowli ze szk³a, samochodów, klatek schodowych, 
œmietników i innych obiektów. Nie mo¿na pozwalaæ dzieciom i zwierzêtom przebywaæ blisko miejsca 
pracy urz¹dzenia.

! Zawsze nale¿y stosowaæ zalecenia niniejszej instrukcji obs³ugi dotycz¹ce szczegó³ów przechowywania 
urz¹dzenia  przez d³u¿szy czas.

! Poniewa¿ niektóre czêœci urz¹dzenia s¹ wykonane z tworzywa lub gumy, urz¹dzenie powinno byæ 
przechowywane z dala od œrodków chemicznych, aby zapobiec wyst¹pieniu reakcji chemicznej. 

!

Przed uruchomieniem

Upewnij siê, ¿e ramka ko³o jest podniesione przed 
rozpoczêciem pracy. (dotyczy to modelu WR8001-1400)
 Aby podnieœæ rama, wyci¹gn¹æ przycisk blokady (A)
obróciæ ramkê ko³a wzrostowo (B); zwolniæ blokadê.
Rama ko³a zostanie zablokowana na swoim miejscu przez
przycisk blokady.

Zabezpieczenie glebogryzarki  przed przeci¹¿eniem

Instalacja elektryczna do której pod³¹czana jest glebogryzarka  powinna byæ wyposa¿ona w wy³¹cznik 
nadmiarowo-pr¹dowy z nastawem zgodnym z tabliczk¹ znamionow¹ urz¹dzenia o pr¹dzie zadzia³ania 10 
A. Zabezpieczy to przed przeci¹¿eniem, a w konsekwencji przed spaleniem silnika glebogryzarki.

Napiêcie pr¹du powinno byæ takie, jak wskazano na tabliczce znamionowej. Przed rozpoczêciem pracy 
nale¿y upewniæ siê, ¿e glebogryzarka dzia³a poprawnie i jest bezpieczna w u¿ytkowaniu. Nale¿y tak¿e 
sprawdziæ, czy prawid³owo dzia³a wy³acznik glebogryzarki .

Stosowanie przed³u¿acza 

Nale¿y u¿ywaæ tylko przed³u¿aczy przeznaczonych do u¿ytku na zewn¹trz pomieszczeñ. Przekrój kabla 
powinien wynosiæ co najmniej 2,5 mm (maksymalna d³ugoœæ kabla - 50 m). Dopasowaæ przy³¹cze 
urz¹dzenia do przed³u¿acza wprowadzaj¹c go do podwieszenia kabla znajduj¹cego siê przy r¹czce (Rys. 1 
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A

B

Uruchamianie  
Przed uruchomieniem silnika nale¿y upewniæ siê, ¿e zapozna³eœ siê ze 
wszystkimi zaleceniami zawartymi na stronach instrukcji obs³ugi.
W³¹czenie  glebogryzarki
Po zwolnieniu dŸwigni w³¹cznika silnik i nó¿ tn¹cy 
zatrzymuje siê automatycznie.

Monta¿

Glebogryzarka jest dostarczona przez producenta w opakowaniu kartonowym w stanie czêœciowo 
rozmontowanym .Po dok³adnym zapoznaniu siê z instrukcj¹ obs³ugi oraz rysunkami monta¿owymi , 
z³o¿enie go nie powinno sprawiæ zbytnich trudnoœci 
Wszelkie potrzebne elementy do monta¿u znajduj¹ siê e opakowaniu    

Uruchamianie  

Rys.2
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1 - Rêkojeœæ 
3 - Dzwignia w³¹cznika w pozycji wy³¹czona     
2 - DŸwignia w³¹cznika w pozycji w³¹czona 
4 - Zabezpieczenie w³¹cznika 
         
      

Ostrze¿enie: Kiedy silnik jest uruchomiony, no¿e  obracaj¹ siê.

Zatrzymywanie silnika
¯eby zatrzymaæ silnik, nale¿y zwolniæ dŸwigniê w³¹cznika, a w przypadku wykonywania prac 
obs³ugowych czy te¿ czyszczeniu glebogryzarki, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu silnika, 
nale¿y roz³¹czyæ przewód zasilaj¹cy.

Przed kolejnym uruchomieniem silnika sprawdŸ przewody elektryczne 
czy nie nosz¹ œladów uszkodzeñ.
Uzupe³nienie oleju w przek³adni 
Korek spustowy znajduje siê po prawej stronie obudowy przek³adni.  Przed 
wymian¹ lub wrazie koniecznoœci wymiany oleju usuñ brudu i 
zanieczyszczeñ przed wyjêciem korka .Do odkrêcenia korka  u¿yj klucza 
imbusowego 5mm aby odkrêciæ korek. Opró¿niæ olej ze skrzyni biegów. 
Wype³nienie  wysokiej jakoœci olejem 30 SAE  a¿ zacznie siê przedostaæ siê 
wokó³ otworu. Zainstaluj ponownie korek .
Ogólne zalecenia.
Gwarancj¹ nie s¹ objête uszkodzenia i usterki, które powsta³y w rezultacie 
nadu¿yæ lub niedbalstwa operatora. ¯eby uzyskaæ ca³kowity zakres 
gwarancji, operator powinien obs³ugiwaæ glebogryzarkê 
  w sposób, opisany w niniejszej instrukcji obs³ugi.
Dla prawid³owej pracy urz¹dzenia niektóre regulacje powinny byæ 
przeprowadzane okresowo. 
Uwaga !Zu¿yte zêby mog¹ spowodowaæ  nisk¹ wydajnoœæ i 
przeci¹¿enie silnika. SprawdŸ zêby przed ka¿dym u¿yciem. 
Naostrzyæ lub wymieniæ zespo³y palców na nowe w razie 
potrzeby.
Uwaga! Okresowy przegl¹d, przeprowadzony przez 
autoryzowany punkt serwisowy NAC raz w roku, zapewni 
dobry stan techniczny glebogryzarki  w nastêpnym sezonie.

Uruchamianie  silnika

Upewniæ siê czy przewód zasilaj¹cy nie znajduje siê w pobli¿u ostrza glebogryzarki .
W celu zabezpieczenia glebogryzarki przed jej przypadkowym uruchomieniem glebogryzarka  zosta³a 
wyposa¿ona w dodatkowy przycisk bezpieczeñstwa (1), który musi byæ wciœniêty przed dociœniêciem 
dŸwigni (2) do rêkojeœci (3). Próba uruchomienia glebogryzarki bez wciœniêtego jednoczeœnie przycisku 
bezpieczeñstwa bêdzie niemo¿liwa, natomiast bêdzie s³yszalne ciche “klikanie” mechanizmu 
zabezpieczaj¹cego. Po uruchomieniu glebogryzarki, zwolnienie dŸwigni uruchamiaj¹cej powoduje powrót 
przycisku bezpieczeñstwa do pozycji pocz¹tkowej.
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8 -    Przek³adnia k¹towa 1 -   Uchwyt      
9 -    Dolna czêœæ uchwytu2 -   
10 -  Œruby i monta¿owe nakrêtki monta¿owe  3 -     
11 -  Uchwyt kabla 4 -    Wtyczka 
12 -  Ko³a transportowe 5 -    Silnik
13 - Uchwyt transportowy 6 -    Os³ona no¿y

7-    No¿a spulchniaj¹ce 

DŸwignia w³¹cznika 
Zabezpieczenie w³¹cznika
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