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1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Důležitá bezpečnostní upozornění

Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu
dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění
a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Obal

Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškozením při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej 
proto odevzdat k recyklaci.

Návod k použití

Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny
k používání. Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě 
uschovejte pro případ pozdější potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat 
originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list.  V případě 
přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu 
výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního místa).

Poznámka: Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem.
Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje.  
Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem 
nedodržování tohoto návodu.
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Symboly

2. SYMBOLY
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3. POPIS STROJE A OBSAH DODÁVKY
Popis stroje 

Strana.3, obrázek1

Držadlo

Závěrný šroub

Vratné tlačítko

Záchytná nádoba

Plnicí trychtýř

Vypínač

Zástrčka

1 - 

2 -  

3 -  

4 -  

5 - 

6 - 

7 -  

Obsah dodávky

Stroj vyjměte opatrně z obalu a zkontrolujte, zda jsou následující díly kompletní:

Návod k použití

Drtič

Kombinovaný klíč

Klíč pro šrouby s vnitřním šestihranem

4 šrouby M5×35

4 šrouby M5×20

2 podložky ø8mm

2 podložky ø10mm

8 podložek ø5mm

2 samopojistné matice

Nohy

Záchytná nádoba

Plunžr

Nosná kostra

Náprava

Kola

Kryty kol

Poznámka: 

Pokud by některá součást chyběla nebo byla poškozená, obraťte se na prodejce. 
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Dříve než začnete… | Pro Vaši bezpečnost 

4. DŘÍVE NEŽ ZAČNETE… 
Použití přiměřené určení 

Přístroj odpovídá stavu vědy a techniky i platným bezpečnostním ustanovením v době 

uvádění do pro  vozu v rámci jeho použití přiměřenému určení. Přístroj je určen pro drcení 

vláknitého nebo dřevitého organického materiálu z domácnosti a zahrady. Nelze jej plnit kameny, 

sklem, kovem, kostmi, umělohmotnými nebo látkovými odpady. 

Přístroj není koncipován pro profesionální použití. Každé jiné použití je v rozporu se 

stanoveným účelem. Použitím, které je v rozporu s určením, změnami  na přístroji nebo použitím 

dílů, které nebyly přezkoušeny a schváleny výrobcem, mohou vzniknout nepředvídatelné škody! 

Každé nepřiměřené použití popř. všechny v tomto návodu k použití nepopsané činnosti na 

přístroji jsou nedovoleným zneužitím mimo zákonné hranice ručení výrobce. 

5. PRO VAŠI BEZPEČNOST 
Všeobecné bezpečnostní pokyny 

Pro bezpečné zacházení s tímto přístrojem si jeho uživatel musí před prvním použitím přečíst

tento návod k použití a porozumět mu. 

Respektujte všechny bezpečnostní pokyny! Pokud nebudete dbát bezpečnostních pokynů,

ohrožujete sebe i ostatní. 

Všechny návody k použití a bezpečnostní pokyny si dobře uložte pro pozdější použití. 

Když přístroj prodáváte nebo předáváte dál, bezpodmínečně předejte i tento návod k použití. 

Přístroj se smí používat pouze tehdy, pokud je bez závady. Pokud je přístroj nebo jeho část

poško zená, musí ho opravit odborník. 

Přístroj nepoužívejte v prostorech ohrožených výbuchem nebo v blízkosti hořlavých kapalin

nebo plynů! 

Vypnutý přístroj vždy zajistěte proti neúmyslnému zapnutí. 

Nepoužívejte nářadí, u něhož spínač Zap/Vyp řádně nefunguje. 

Zabraňte dětem v přístupu k přístroji! Uložte přístroj tak, aby byl bezpečně chráněn před dětmi

a nepovolanými osobami. 

Nepřetěžujte přístroj. Používejte přístroj pouze pro účely, pro které byl určen. 

Používejte vždy požadované osobní ochranné vybavení. 

Pracujte vždy opatrně a v dobré fyzické kondici: Pracovat během únavy, onemocnění,

požití alko holu, pod vlivem léků a omamných látek je nezodpovědné, protože přístroj 

nemůžete bezpečně používat. 

Nepoužívejte topné těleso s časovým spínačem nebo s jiným spínačem, který automaticky

spíná přístroj, hrozilo by nebezpeční požáru. 

Zabezpečte, aby si děti nehrály s výrobkem. 

Dodržujte vždy platné národní a mezinárodní bezpečnostní, zdravotní a pracovní předpisy. 
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Elektrická bezpečnost 

Přístroj se smí připojit pouze na zásuvku s řádně instalovaným ochranným kontaktem. 

Zajištění přístroje se musí provést pomocí proudového chrániče (spínač FI) s dimenzovaným

chyb ným proudem nepřesahujícím 30 mA mA. 

Před připojením přístroje se musí zabezpečit, aby síťová přípojka odpovídala hodnotám pro

připo jení přístroje. 

Přístroj se smí používat pouze v rámci uvedených limitů napětí, výkonu a otáček (viz typový

štítek). 

Nedotýkejte se síťové zástrčky mokrýma rukama! Síťovou zástrčku vytahuje vždy za konektor,

ne za kabel. 

Síťový kabel nepřehýbat, nepřiskřípnout, netahat nebo nepřejíždět, chránit před ostrými

hranami, olejem a horkem. 

Přístroj nezdvíhejte za kabel a kabel nepoužívejte na žádné jiné účely. 

Před každým použitím zkontrolujte zástrčku a kabel. 

Při poškození síťového kabelu okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku. Nikdy nepoužívejte

přístroj s poškozeným síťovým kabelem. 

Pokud se přístroj nepoužívá, musí být síťová zástrčka vždy vytažená. 

Před zasunutím síťové zástrčky zajistěte, aby byl přístroj vypnutý. 

Před vytažením síťové zástrčky přístroj vždy vypněte. 

Pro přepravu uveďte přístroj do stavu bez proudu. 

Údržba 

Před prováděním jakýchkoliv prací na přístroji vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. 

Provádět se smí jen údržba a odstranění poruch, které popsány v tomto návodu k použití.

Všechny ostatní práce musí provádět odborník. 

Používejte jen originální náhradní díly. Pouze tyto náhradní díly jsou pro zařízení konstruované

a vhodné. Jiné náhradní díly mají za následek nejen ztrátu záruky, ale mohou ohrozit vás i 

vaše okolí. 

Upozornění specifická pro přístroj 

Během provozu nezasahujte do plnicího trychtýře nebo vyhazovací šachtice. Přístroj po

vypnutí ješ tě cca 5 sekund dobíhá. 

Před zapnutím je nutno přístroj smontovat dle předpisu. 

Před zapnutím zkontrolujte, zda jsou pevně dotažené všechny šrouby, matice a ostatní

upevňovací součásti a zda jsou správně namontované ochranné prvky. 

Při práci se strojem vždy dbejte na jisté a stabilní postavení a přirozenou polohu těla. 

Pracujte jen při dobrém osvětlení a dobré viditelnosti. 

Oděv obsluhujícího musí přiléhat k tělu. Volné oděvy je třeba vyloučit. Noste pevnou obuv a

dlouhé pracovní kalhoty. 

Stroj používejte pouze venku, na pevné a rovné ploše. 
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Pro Vaši bezpečnost  | Montáž

Při práce nechte kolem přístroje dostatek volného prostoru. Přístroj nestavte blízko ke stěně. 

Přístroj v provozu nezdvihejte, nenaklánějte nebo nepřepravujte. 

Před spuštěním přístroje se ujistěte, že je trychtýř pro vhazování prázdný. 

Zapnutý přístroj nenechávejte nikdy bez dozoru. 

Při provozu dávejte pozor na to, aby se do přístroje nedostaly žádné cizí předměty (jako

kameny, sklo, kov, zemina, plast, atd.). Mohly by poškodit motor a ztupit nůž. 

Pokud by se do řezacího ústrojí dostaly cizí předměty nebo přístroj vydával nezvyklé zvuky

nebo nezvykle vibroval, okamžitě vypněte motor a nechte stroj doběhnout. 

Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda jsou nože správně namontované a pevně usazené. 

Nikdy nepoužívejte přístroj bez vkládacího trychtýře. 

Pokud je drtič ucpaný, nejprve přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a před

odstraněním ucpání počkejte na úplný klidový stav přístroje. Udržujte zapínač/vypínač čistý a 

bez cizích těles. 

Nikdy se nepokoušejte při pohybujícím se noži přidržovat nebo odstraňovat drcený materiál.

Zachy cený drcený materiál odstraňujte, pouze když je stroj vypnutý. 

Zabraňte přímému kontaktu s rotujícím nožem. Pokud je stroj v chodu, mějte ruce a nohy

mimo otvory. 

Nestrkejte ruce nebo jiné části těla nebo oblečení do plnicí komory, vyhazovacího kanálu

nebo do blízkosti jiných pohyblivých součástí. 

Drcený materiál vždy odstraňte z vyhazovací zóny, předtím než dojde k jeho nahromadění.

Tak se zabrání ucpání drtiče nebo tomu, aby se drcený materiál dostal zpětným rázem zase 

do plnicího trychtýře, a tím způsobil úrazy. 

V okruhu 3 m kolem pracovního prostoru, se nesmějí zdržovat jiné osoby nebo zvířata,

protože by je mohly zranit odmrštěné předměty. 

Nepoužívejte přístroj na dlážděné nebo betonové ploše. Drcený materiál by se mohl odrazit a

způ sobit zranění 

Symboly, které se nacházejí na Vašem přístroji, se nesmějí odstraňovat ani zakrývat.

Upozornění na přístroji, která už nejsou čitelná, musí být neprodleně nahrazena novými. 

6. MONTÁŽ 

Montáž noh 

Strana. 4, obrázek 2 

Nohy přišroubujte k nosné kostře pomocí šroubů M5 × 20 a podložek ø 5 mm. 

Montáž kol 

Strana. 4, obrázek 2 

Nasaďte nápravu do nosné kostry. 

Na nápravu nasuňte podložku ø 10 mm. 
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Na nápravu nasuňte kolo. 

Na závit nasuňte podložku ø 8 mm. 

Na závit našroubujte samopojistnou matici a pevně ji utáhněte přiloženým klíčem. 

Na kolo nasaďte kryt. 

Postup opakujte u druhého kola. 

Montáž drtiče 

Strana. 5, obrázek 3 

Nasaďte drtič na nosnou kostru tak, jak je znázorněno, a připevněte pomocí šroubů M5 × 35

a pod ložek ø 5 mm. 

Plnicí trychtýř (5) se závěrným šroubem (2) připevněte k tělesu drtiče. 

Nasuňte záchytnou nádobu (4) do nosné kostry. 

7. OBSLUHA 
POZOR! Před spuštěním stroj zkontrolujte!

POZOR! Nebezpečí poranění!

Přístroj se smí uvést do provozu jen tehdy, nebyly-li při kontrole zjištěny žádné závady. 

Je-li některá součást vadná, je nutno ji před dalším použitím bezpodmínečně vyměnit.

Zkontrolujte bezpečnostní zařízení a bezpečný stav přístroje:

Zkontrolujte, zda je plnicí trychtýř prázdný.

Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti pevně utaženy.

Zkontrolujte, jestli nejsou nějaké viditelné závady: prasklé díly, trhlinky atd.

Spuštění přístroje

Strana.6, obrázek4

Strana.6, obrázek5

POZOR! Poškození přístroje

Před spuštěním přístroje se přesvědčte, že v plnicím trychtýři není žádný materiál. 

Před přívodem materiálu počkejte, až drtič dosáhne svoji pracovní rychlost. 

Sklopte pojistku proti vytažení kabelu a připojte přístroj k síti.

Stiskněte tlačítko [1].

Přístroj se spustí.

Stiskněte tlačítko [0].

Přístroj se vypne.
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Ochrana proti přetížení

Poznámka: 

V případě přetížení zablokovaným nožem se pro ochranu motoru automaticky přeruší elek-
trický obvod.

Vypněte přístroj tak, aby byl bez napětí.
Odstraňte drcený materiál, který způsobil zablokování.

Poznámka: 
Nechte motor minimálně pět minut vychladnout!

Stiskněte vratné tlačítko(3).
Znovu obnovte napájení elektřinou.
Spusťte přístroj.

Vyprázdněte záchytnou nádobu

Strana.8, obrázek8

POZOR! Nebezpečí zranění!
Než vyjmete nebo nasadíte záchytnou nádobu, stiskněte tlačítko vypnutí [0] a přístroj odpojte 
ze sítě.

Poznámka: 
Zajišťovací páka(11) plní funkci bezpečnostního spínače a musí být při provozu přístroje v 
polozeA. 
Pokud by zajišťovací páka(11) správně nezaskakovala, musí se spolu se spínačem přístroje 
v případě potřeby vyčistit.

Záchytná nádoba se musí vyprázdnit vždy po ukončení práce na přístroji, nebo tehdy, pokud je 
plná:

Blokovací páku(11) přesuňte do polohyB.
Záchytnou nádobu(4) úplně vytáhněte z podstavce.
Záchytnou nádobu(4) vyprázdněte.
Záchytnou nádobu(4) zasuňte do podstavce až na doraz.
Dbejte na to, aby se blokování(11) záchytné nádrže nacházelo na přední straně.
Blokovací páku(11) přesuňte do polohyA.
Řezačka a záchytná nádoba jsou spojené.
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Pokyny pro drcení

Poznámka: 
Obtěžování hlukemí!

S drtičem se nesmí pracovat v obvyklé době klidu.

Organický zahradní odpad lze rozdrtit a použít na zahradě jako biologické hnojivo.

Biologicky odbouratelný materiál jako listy, malé větve a trávu vkládejte do plnicího 

trychtýře(5) v odměřeném množství, aby se neucpal.

Drcený materiál lze sbírat do záchytné nádoby(4).

Drťte střídavě větve a zahradní odpad, který byl již delší dobu skladovaný, a proto je zvadlý a

vlhký. Tím lze předcházet blokování válců nožů.

Měkké odpady, jako jsou kuchyňské odpady, neplňte do drtiče, ale kompostujte.

Silně rozvětvená větev s listy musí být nejprve úplně rozdrcena, než se naplní nový materiál.

Těžký materiál nebo větve způsobují při nepřetržitém řezání blokování drtiče. Trochu materiál

rukou vytáhněte, abyste problém odstranili.

Drcený materiál pečlivě kontrolujte. Drtič by se mohl těžce poškodit kameny, hřebíky a

podobnými předměty.

Silné vibrace drtiče znamenají poškozené nebo opotřebované nože. Případně nože vyměňte

(viz Výměna nožů).

8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
POZOR! Nebezpečí poranění!

Před veškerými pracemi čištění a údržby vypněte přístroj a vytáhněte síťovou zástrčku. 

Počkejte, až se pohyblivé součásti zcela zastaví a přístroj vychladne.

Čištění stroje

Pečlivé zacházení s přístrojem a jeho pravidelné čištění zajistí, že přístroj zůstane dlouho funkční 

a výkonný.

Hrubé nečistoty odstraňte kartáčem.

Stroj pak otřete lehce navlhčeným hadrem.

Nevystavujte nikdy přístroj styku s vodou nebo jej neostřikujte.

Pro čištění nikdy nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Mohly by přístroji způsobit

neopravitelné poškození. Umělohmotné součásti by mohly být rozežrány chemikáliemi.
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Čištění a údržba | Uložení, přeprava

Údržba - výměna nožů
Strana.6, obrázek6

Strana.7, obrázek7

Povolte závěrný šroub(2) a vyjměte plnicí trychtýř z tělesa drtiče.

Do otvoru(8) krytu nože zastrčte kombinovaný klíč, aby se aretoval kotouč nože

Pomocí klíče uvolněte šrouby s vnitřním šestihranem(9).

Otočte nebo vyměňte nůž(10).

Montáž v obráceném pořadí.

Poznámka: 
Nože lze také naostřit. Ostření by měl však provádět odborník, protože oba nože musí mít 

stejnou hmotnost, aby se nevytvořila nevyváženost. Nevyváženost nožů může způsobit 

poškození a zranění.

9. ULOŽENÍ, PŘEPRAVA
Uskladnění

POZOR! Nebezpečí poranění!

Zajistěte, aby ke stroji neměly přístup nepovolané osoby!

Před uskladněním nechte přístroj úplně vychladnout.

Stro ukládejte na suchém místě.

Přeprava

Stroj zajistěte proti sklouznutí.

Při zasílání poštou použijte pokud možno originální obal.
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10. MOŽNÉ PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ 

Když něco nefunguje…

POZOR! Nebezpečí poranění!
Neodborně provedené opravy mohou způsobit, že Váš stroj už nebude pracovat bezpečně. 
Tím byste ohrozili sebe i své okolí.

Často jsou to jen drobné závady, které vedou ke vzniku poruchy. Většinou je můžete snadno sami 
odstranit. Než se obrátíte na prodejnu , podívejte se do následující tabulky. Ušetříte si tím mnoho 
námahy a případně i výdajů.

ZÁVADA/PORUCHA MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Motor neběží. Je přítomno síťové napětí? Zkontrolujte kabel, zástrčku, 
zásuvku a pojistku.

Vadný přívodní kabel? Kontaktujte prodejnu.

Byla aktivovaná motorová 
ochrana?

Odstraňte všechny drcené kusy a 
stiskněte vratné tlačítko.

Neaktivuje se bezpečnostní 
spínač?

Zkontrolujte připojení plnicího 
trychtýře a krytu motoru.

Zajišťovací páka v polozeB? Posuňte zajišťovací páku do 
polohyA.

Drcený materiál není 
vtahován.

Ucpání materiálu? Odstraňte všechny drcené kusy 
z nožů.

Nejsou nože zablokované? Odstraňte všechny drcené kusy a 
stiskněte vratné tlačítko.

Nejsou nože opotřebované? Případně vyměňte nůž.

Nemůžete-li závadu sami odstranit, obraťte se přímo na prodejnu. Mějte na paměti, že při neod-
borné opravě zanikají nároky ze záruky a případně Vám mohou vzniknout i další výdaje.
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Technické údaje

11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí 230–240 V~/50 Hz

Jmenovitý příkon 2800 W

Třída ochrany I

Krytí IPX4

Otáčky volnoběhu 2850 min-1

Maximální průměr větví 45 mm

Hladina akustického tlaku (LPA)* 98 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LWA)* 108 dB(A)

Hmotnost 24,2 kg

*) 

Uvedené hodnoty jsou pouze emisními hodnotami, což neznamená, že jsou zároveň shodné 

s bezpečnými hodnotami na pracovišti. I když existuje určitá korelace mezi hladinami 

emisí a imisí, nedá se z toho spo lehlivě odvodit, zda jsou nebo nejsou potřebná dodatečná 

preventivní opatření. Faktory, které ovlivňují aktuální hladinu imisí na pracovišti, zahrnují 

zvláštnosti pracovního prostoru, jiné zdroje hluku, např. počet strojů a jiných sousedních 

pracovních operací. Povolené hodnoty na pracovišti se mohou rovněž odlišovat v závislosti 

na dané zemi. Tato informace má však uživatelovi umožnit lepší odhad ohrožení a rizika.

Návod k použití v originálním jazyce.
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12. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek / značka:  ELEKTRICKÝ DRTIČ / FIELDMANN

Typ / model: FZD 4001E  ........................................................................ 230V, 2800W, IPX4, 2850/min

Výrobek je v souladu s níže uvedenými předpisy:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12.prosince 2006 
o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených 
pro používání v určitých mezích napětí. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility 
a o zrušení směrnice 89/336/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 
o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 
o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických 
zařízeních.

a normami:
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Společnost FAST ČR, a.s. je oprávněna jednat jménem výrobce.

Výrobce:

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00   Praha 10, Česká republika
DIČ: CZ26726548

V Praze, 14.11.2013

Jméno: Ing. Zdeněk Pech
        Předseda představenstva                                                                             Podpis a razítka:
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Likvidace

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, 

že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 

komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 

výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské 

unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu 

prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto 

produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 

potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což 

by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si 

vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 

likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy 

uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné 

informace od svého prodejce nebo dodavatele. Likvidace v ostatních zemích 

mimo Evropskou unii Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento 

výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu 

likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj 

vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího 

upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

13. LIKVIDACE
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