
ПЕРЕВІРКА УПАКОВКИ/КОМПЛЕКТНОСТІ

ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД

Візуально перевірити виріб та його упаковку на відсутність пошкоджень, що могли з’явитися під час 
транспортування. Перевірити комплектність.
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КУЛЬТИВАТОРИ

ПЕРЕВІРКА БЕЗПЕКИ

Зібрати культиватор згідно посібника користувача.

Перевірте тиск в шинах згідно посібника користувача (за наявності).

Перевірити рівень масла в двигуні.  
За потреби долити/залити рекомендоване масло Husqvarna® згідно посібника користувача.

Залити достатньо свіжого палива для запуску та перевірки двигуна.

Перевірити важелі управління та троси.  
Переконатися, що троси не пошкоджені і правильно прокладені та закріплені, за необхідності відрегулювати.

Запустити двигун та перевірити коректність роботи елементів управління на всіх режимах.

Перевірити оберти двигуна та відрегулювати за необхідності. Перевірити відсутність протікань палива та масла.

Перевірити функцію зупинки двигуна.
Перевірити роботу системи приводу коліс (за наявності).
Переконатися, що культиватор не рухається в нейтральному положенні.
Перевірити обертання фрез на усіх швидкостях.
Перевірити роботу усіх запобіжних вимикачів (за наявності).

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОСТАВКА
Ознайомити споживача з правилами запуску/зупинки, експлуатації, функціями безпеки  
та про необхідні засоби індивідуального захисту під час використання.

Передати споживачеві посібник користувача та підкреслити важливість ознайомлення з ним  
перед використанням виробу.

Повідомити споживачу інформацію, яка стосується палива (октанове число бензину, зберігання тощо).

Надати споживачеві інформацію про рекомендоване технічне обслуговування (наприклад, як зберігати  
та обслуговувати виріб) і нагадати про необхідність заздалегідь записатися на щорічне обслуговування  
(див. план технічного обслуговування в посібнику користувача). 

Зареєструвати виріб та споживача у системі реєстрації виробів Husqvarna®.

КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК  
ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ПЕРЕД ПРОДАЖЕМ 

Дана перевірка перед продажем є обов’язковою до виконання дилером для того, щоб ТОВ «Хускварна Україна» 
могла розглядати гарантійні рекламації відповідно до гарантійних умов. Після продажу виробу дилер несе 
відповідальність за будь-які збитки, які викликані неякісним виконанням даної перевірки.

Поставити 
позначку 

ПРИМІТКА! У разі доставки виробів, що містять паливо/масло/акумулятори, дилер несе відповідальність за забезпечення 
відвантаження товару відповідно до діючих норм і правил на локальному ринку. 

Даний документ не є підтвердженням покупки. Зберігайте товарний/фіскальний чек разом з цим документом. 
У разі появи дефектів у майбутньому зверніться, будь ласка, до дилера, в якого виріб був придбаний.
Даний документ не є підтвердженням покупки. Зберігайте товарний/фіскальний чек разом з цим документом. 
У разі появи дефектів у майбутньому зверніться, будь ласка, до дилера, в якого виріб був придбаний.
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