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EN: Hopper
CZ: Násypka
SK: Násypka
PL: Zbiornik
HU: Szóróanyag tároló

EN: Transmission
CZ: Převodovka
SK: Prevodovka
PL: Przekładnia
HU: Hajtómű

EN: Setting control
CZ: Regulace otevření dvířek
SK: Regulácia otvorenia dvierok
PL: Regulacja wysypu
HU: Szórás szabályozó gomb

EN: Spreading plate
CZ: Rozmetací talíř
SK: Rozmetací tanier
PL: Obsypniku
HU: Szórólemez

EN: Control lever  
CZ: Páka otevření
SK: Páka otvorenia
PL: Dźwignia wysypu
HU: Szabályozó kar

EN: Handle  
CZ: Horní madlo
SK: Horné madlo
PL: Uchwyt
HU: Tolókar
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GARDEN SPREADER USERS˙ MANUAL

EN: Operating conditions
CZ: Provozní podmínky
SK: Prevádzkové podmienky
PL: Warunki użytkowania
HU: Működési hőmérséklet

-5°C – +35°C
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OBSAH|OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY|SPECIFICKÉ PODMÍNKY POUŽITÍ CZ

Zahradní rozmetadlo
NÁVOD K OBSLUZE

OBSAH

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

SPECIFICKÉ PODMÍNKY POUŽITÍ

Před prvním uvedením do provozu si prosím pozorně přečtěte  
tento návod k obsluze!

Tento návod má za účel především seznámit obsluhu s bezpečností, montáží, provozem,
údržbou, uskladněním výrobku, řešením případných problémů a poskytuje důležité infor-
mace. Proto jej dobře uschovejte, aby si v budoucnu mohli vyhledat informace i další 
uživatelé. Vzhledem k stálému vývoji a přizpůsobování nejnovějším náročným normám EU 
mohou být na výrobcích prováděny technické a optické změny bez předchozího upozor-
nění. Fotografie a nákresy v tomto návodu mohou být pouze ilustrativního charakteru. Ne-
lze tedy uplatňovat jakékoli právní nároky související s tímto návodem k obsluze, zejména 
pak s eventuálními, drobnými odchylkami od údajů v něm uvedených, pokud výrobek  
i nadále splňuje veškeré uvedené certifikace, normy a prohlášení.

Jestliže si všimnete poškození během dopravy nebo při vybalování, uvědomte okamžitě vašeho
dodavatele. NEUVÁDĚJTE DO PROVOZU.

Tento produkt je výhradně určen:
• k aplikaci hnojiv, osiv a posypové soli
• k použití odpovídajícímu popisům a bezpečnostním upozorněním, uvedeným v tomto návodu.
Jakékoli jiné použití neodpovídá určenému účelu.

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA ....................................................................................................................................................................................................2–3
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ZAŠKOLENÍ ................................................................................................................................................................................................................................9
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...................................................................................................................................................................................................9
POKYNY PRO PRÁCI......................................................................................................................................................................................................... 10
OBSLUHA ................................................................................................................................................................................................................................ 10
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ ................................................................................................................................................................................................ 10
LIKVIDACE.............................................................................................................................................................................................................................. 11

Pokud je výrobek použit k jinému než určenému účelu nebo je na něm proveden
neautorizovaný zásah, zaniká zákonná záruka a zákonná odpovědnost z vad stejně
jako jakákoli odpovědnost ze strany výrobce. Nepřetěžujte produkt – používejte jej pouze v rámci 
výkonů, pro které byl zkonstruován.
Produkt, který byl pro danou práci konstruován, ji vykoná lépe a bezpečněji než ten, který má 
funkci podobnou. Proto na daný úkol vždy použijte správný produkt. Dbejte prosím na to, že 
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CZ

UPOZORNĚNÍ!

1. ZAŠKOLENÍ

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Produkt nikdy nepoužívejte, jsou-li v blízkosti osoby, zvláště pak děti či domácí
zvířata. Uživatel ručí za všechny škody způsobené třetím osobám a jejich majetku.
Tento návod uchovejte tak, abyste jej měli v dosahu vždy, když budete potřebovat
další informace. Jestliže některým pokynům neporozumíte, kontaktujte svého
prodejce. V případě předání produktu další osobě je nutné předat i tento  
Návod k obsluze.   

Pokyny si pozorně prostudujte a uschovejte k pozdějšímu nahlédnutí v případě, kdy si nebudete 
jisti správnou obsluhou.
•  Nikdy nedovolte používání dětmi nebo osobami, které nejsou obeznámeny s těmito pokyny. 

Místní předpisy mohou určovat věkovou hranici provozovatele.
•  Produkt není určený k používání osobami (včetně dětí) se sníženou tělesnou, smyslovou nebo 

mentální kapacitou nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud nejsou pod dozorem 
osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba nepoučila o použití.

•  Nedovolte nikomu provozovat rozmetací vozík bez řádných instrukcí.
•  Nedovolte dětem, aby si s rozmetačem hrály.
•  Výrobek nesmí používat: unavení lidé, lidé pod vlivem alkoholu, lidé, kteří berou léky nebo jiné 

látky snižující pozornost, těhotné ženy, osoby se špatnou fyzickou kondicí, lidé, kteří kteří si nepře-
četli návod k použití, děti.

•  Při manipulování nebo použití trávníkové nebo zahradní chemie používejte ochranu očí a rukou.
•  Přečtěte si pokyny na štítcích hnojiv a upozornění pro manipulaci a použití zahradní chemie, 

kterou se chystáte rozmetat.
•  Nikdy nepoužívejte rozmetač ve větrném počasí.
•  Nepoužívejte výrobek v místech, kde nemáte stabilní pozici a oporu pro nohy, jako např.  

v prudkých svazích nebo po dešti. Takováto místa mohou být kluzká a nebezpečná.
•  Stroj může obsluhovat pouze jedna osoba.
•  S přístrojem neběhejte. Při manipulaci s vozíkem noste pevné uzavřené boty. Dávejte pozor na 

kluzkých plochách či mokré trávě.
•  Udržujte všechny matice, šrouby a vruty utažené, aby jste měli jistotu, že zařízení je v bezpečném 

provozním stavu.
•  Postupujte podle pokynů pro údržbu a mazání, jak je uvedeno v tomto návodu.
•  Ruce a nohy udržujte mimo dosah pohyblivých částí.
•  Nikdy rozmetač nepřipojujte za motorové vozidlo.
•  Nikdy nepřekračujte max. nosnost rozmetače.
•  Poškozené nebo opotřebované díly nahraďte nebo opravte ihned.

naše produkty nebyly podle svého účelu určení konstruovány pro živnostenské, řemeslnické 
nebo průmyslové použití. Nepřebíráme žádné ručení, pokud je produkt v těchto či srovnatelných 
podmínkách používán.
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POKYNY PRO PRÁCI|OBSLUHA|ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍCZ

3. POKYNY PRO PRÁCI

4. OBSLUHA

5. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

1. Zkontrolujte, zda jsou všechny části pevně smontovány.
2. Zkontrolujte, zda přístroj není nijak poškozený. Poškozené části neprodleně vyměňte za nové.
3. Ujistěte se, že je rozmetání vypnuto – ovládací páčka je uvolněná.
4.  Naplňte zásobník. Vždy naplňujte rozmetač na příjezdové cestě či chodníku – nikdy ne na 

trávníku (případně vysypané osivo nelze posbírat a vysypáním hnojiva hrozí spálení trávníku).
5.  Nastavte požadovanou hodnotu rozmetání otáčením nastavovacího šroubu (obr.1 pozice 2). 

Nastavení zvolte vždy s ohledem na materiál, který budete rozmetat.
6.  Teď je rozmetač připraven. Rozejděte se a stiskněte ovládací páku abyste otevřeli výstupní ot-

vor. Vždy při rozmetání tlačte rozmetač směrem vpřed. Pokud by byl otevřený a vy jste jej táhli 
dozadu, mohl by aplikovat nadměrné množství hnojiva a poškodit tak Váš trávník.

POZNÁMKA: Vzhledem k široké škále hnojiv, jejich rozdílné granuláži a měrné hmotnosti nelze 
udávat obecné nastavení. Pro nejvhodnější nastavení použijte pokyny uvedené níže: Nasypte do 
rozmetače výrobcem doporučené množství na 100 m2. Nastavte rozmetání na nejnižší hodnotu  
a rozmeťte produkt na 100 m2, (např. na místě 10 × 10 metrů) Podle toho, kolik gramů produktu 
v zásobníku zbylo, zvyšte potom hodnotu rozmetání. Pamatujte na to, že je bezpečnější po-
hnojit trávník při testu méně a pak množství zvýšit. Některá hnojiva při přehnojení mohou Váš 
trávník spálit!

•  Rozmetač uveďte do pohybu dříve, než ovládací pákou otevřete sypání.
•  Rozmetač zastavte až poté, co jste uvolněním ovládací páky zavřeli sypání.
•   Vyčistěte rozmetací talíř po každém použití. Hnojivo přilepené na lopatkách rozmetacího 

talíře způsobí nerovnoměrné rozložení.
•   Váš rozmetač je navržen tak, aby byl tlačen rychlostí cca 5,5 km/hod. (3 míle za hodinu), což 

je rychlá chůze. Pomalejší nebo rychlejší chod změní rozprostření posypu.
•   Vyčistěte rozmetač důkladně po každém použití. Umyjte prostor mezi uzavírací deskou  

a spodní částí zásobníku.

•  Nikdy neponechávejte materiál v rozmetači. Zbylý materiál nasypte zpět do originálního obalu 
a pečlivě uzavřete.

•  Po každém použití přístroj důkladně omyjte a odstraňte veškerý ulpělý materiál. K odstranění 
zatvrdlých zbytků použijte horkou vodu. Po umytí nechejte přístroj důkladně vyschnout.

•  Po omytí a před uskladněním kovové součásti otřete hadříkem napuštěným konzervačním olejem.
•  Přístroj skladujte na suchém a čistém místě.
•  Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů.
•  Alespoň 1x ročně očistěte a lehce promažte pohyblivé části.
•  Poškrábané nebo opotřebované nalakované kovové povrchy opravte antikorozním lakem.
•  Nikdy nepřekračujte povolenou nosnost, jinak dojde k poškození rozmetače.
•  Nikdy nedovolte, aby materiál zůstal v zásobníku delší dobu.
•  Před uložením se ujistěte, že rozmetač je čistý a suchý pro další bezproblémový provoz.
•  V nepříznivém počasí a v zimních měsících skladujte v interiéru nebo na suchém chráněném místě.



FZO 4030

GARDEN SHREDDER USER’S MANUAL

11LIKVIDACE CZ

NÁVOD K OBSLUZEZAHRADNÍ ROZMETADLO

6. LIKVIDACE
•  Stroj, příslušenství a obal odevzdejte v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí 

do recyklační sběrny.
•  Tento stroj nepatří do domácího odpadu. Zlikvidujte jej způsobem šetrným k životnímu 

prostředí, odevzdejte jej na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Podrobnosti 
si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa nebo vašeho prodejce. Nesprávná 
likvidace může být trestána podle národních předpisů.

•  Zbytky chemikálií nebo kontaminované oplachovací roztoky nikdy neodhazujte ani nevylívejte 
do vodních toků, odpadů, stok, pouliční kanalizace nebo šachet. Dodržujte bezpečnostní 
pokyny výrobce chemikálií.

•  Prázdné obaly od chemikálií likvidujte jako nebezpečný odpad (viz. doporučení výrobce 
přípravku). Nikdy obaly nedávejte do domácího odpadu.
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2310, Szigetszentmiklós 
Kántor u. 10

A FAST Hungary Kft. (2310, Szigetszentmiklós, 
Kántor u. 10) mint a termék magyarországi im-
portőrea jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyár-
tási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók 
számára az alábbi feltételek szerint:




