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

-5°C – +35°C
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TARTALOM|ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK|KÜLÖNLEGES HASZNÁLATI FELTÉTELEKHU

Magvető, műtrágyázó szórókocsi
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

TARTALOM

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

KÜLÖNLEGES HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A készülék első üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa  
el ezt a használati útmutatót!

Ennek az útmutatónak elsősorban az a célja, hogy megismertesse a kezelőt a termék biztonsági 
előírásaival,összeszerelésével, üzemeltetésével, karbantartásával, tárolásával, az előforduló 
problémák kezelésével és egyéb fontos információkat is tartalmaz. Ezért tartsa meg, hogy 
a jövőben is, más használók ki tudják keresni ezeket az információkat. Tekintettel az állandó 
fejlődésre és a legújabb EU szabványoknak való megfelelésre, a termékeken műszaki és a 
megjelenést érintő változásokat eszközölhetünk, előzetes figyelmeztetés nélkül. Az ebben az 
útmutatóban található fotók és ábrák csak illusztrációk. Ezért semmilyen olyan jogi lépés, ami 
ezzel az útmutatóval függ össze, nem érvényesíthető, ami a benne feltüntetett kisebb adatbeli 
eltérésekre vonatkozik, amíg a termék továbbra is megfelel a feltüntett tanúsítványoknak, szab-
ványoknak és megfelőségi nyilatkozatnak, és úgy működik, ahogy az fel van tüntetve és le van 
írva. Ha bizonytalan, vegye fel a kapcsolatot az impotőrrel vagy az eladóval.

Ha a szállítás vagy kicsomagolás folyamán sérülést észlel, azonnal értesítse a szállítót.  
NE ÜZEMELJE BE.

A termék kizárólag csak:
• a műtrágya, magvak és a só szórására használandó.
•  e berendezést csak e használati útmutatóban ismertetett módon és biztonsági figyelmeztetések-

nek megfelelően használja.
Bármilyen más használat nem minősül rendeltetésszerű használatnak.
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Ha a terméket nem a rendeltetésének megfelelően használják, vagy illetéktelen
beavatkozás történik rajta, a meghibásodás miatti törvényi jótállás és bármilyen
gyártót érintő felelőség hatályát veszti.
Ne terhelje túl! A berendezést csak arra a célra használja, amelyre gyártották.
Az adott munkára elkészített termék azt jobban és biztonságosabban végzi, mint amelyik hasonló 
funkcióval rendelkezik. Ezért az adott feladatra mindig a megfelelőt használja. Kérjük ügyeljen arra, 
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VIGYÁZAT!

1. BETANÍTÁS

2. A GÉPRE VONATKOZÓ SPECIFIKUS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A terméket sose használja, ha a közelben személyek, főleg gyermekek és háziálla-
tok tartózkodnak. A felhasználó felel valamennyi harmadik személynek illetve har-
madik személy vagyonában okozott valamennyi kárért. Ezt az útmutatót úgy őrizze 
meg, hogy kéznél legyen, ha információra lesz szüksége. Ha bizonyos utasítások 
nem érthetők, forduljon a forgalmazójához. Abban az esetben, ha tovább értékesíti  
a gépet egy harmadik személynek, ezt a Használati útmutatót is át kell adni.

Az utasításokat figyelmesen tanulmányozza és őrizze meg a későbbiekben arra az esetre,  
ha elbizonytalanodna a megfelelő kezelés tekintetében.
•  Soha ne engedje a berendezés használati utasítását nem ismerő gyermekeknek vagy 

személyeknek a berendezés használatát. A helyi előírások meghatározhatják az üzemeltető 
életkorának határát. 

•  Ezt a terméket nem használhatják gyermekek, továbbá csökkentett szellemi, fizikai és érzékelő 
képességekkel rendelkező személyek biztonságukért felelős személy felügyelete nélkül, vagy 
ha e személy nem oktatta ki őket a berendezés használatára. 

•  Senkinek se engedje meg a szórókocsi üzemeltetését, a megfelelő útmutatók nélkül.
•  Ne engedje meg a gyermeknek, hogy a szóró berendezéssel játszanak.
•  A terméket nem használhatják: fáradt személyek, alkohol, gyógyszer vagy más figyelemcsökkentő 

szer hatása alatt lévő személyek, állapotos nők, rossz fizikai állapotban lévők, aki nem olvasta el a 
használati útmutatót és gyerekek.

•  A gyepi vagy a kerti vegyszerek kezelésénél vagy felhasználásánál, használjon szem - és kézvédőt is.
•  Olvassa el az útmutatót a műtrágyák címkéin és a figyelmeztetést azon kerti vegyszerek kezelésére és 

felhasználására, amelyeket el szeretne szórni.
•  Sose használja a szóró berendezést szeles időben.
•  A gépet ne használja olyan helyen, ahol nam tudja stabilan megvetni a lábát, pl. meredek lejtőkön 

vagy eső után. Ezek a helyek csúszósak és veszélyesek lehetnek.
•  A berendezést csak egy személy kezelheti.
•  A készülékkel ne fusson. A kocsi használatakor viseljen stabil, zárt cipőt. Legyen elővigyázatos a 

csúszós felületeken vagy a vizes füvön.
•  Tartsa az összes anyát, csavart és fejes csavart meghúzott állapotban, hogy biztos lehessen abban, 

hogy a berendezés biztonságos üzemi állapotban van.
•  A karbantartási és kenési utasítások alapján járjon el, ahogy az ezen útmutatóban fel van tüntetve.
•  A kezeit és a lábait tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
•  A szóró berendezést sose csatlakoztassa gépjármű után.
•  Sose lépje túl a szóró berendezés max. teherbírását.
•  A károsodott alkatrészeket azonnal javítsa, vagy cserélje ki.

hogy termékünket nem szánták vállalkozói, kis üzemi vagy ipari felhasználásra. Semmilyen garanciát 
nem vállalunk, amennyiben a terméket ilyen vagy ezekhez hasonló körülménye között használják.
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3. ÚTMUTATÓ A BERENDEZÉSSEL TÖRTÉNŐ MUNKÁHOZ

4. KEZELÉS

5. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

1.  Ellenőrizze, hogy minden rész stabilan össze van-e szerelve. Ellenőrizze, hogy a berendezés nincs-e más 
módon károsítva. A károsodott részeket halogatás nélkül cserélje ki újakra.

2.  Bizonyosodjon meg róla, hogy a szórás ki van kapcsolva, a kezelőkar (ábr.1 position 2 ) fel van engedve.
3.  Töltse fel a tartályt. A szóró berendezést mindig az úton vagy a járdán töltse fel – sose a pázsiton (az esetlege-

sen szétszórt magokat nem lehet összegyűjteni, a műtrágya kiszórása által pedig fennáll a pázsit kiégésének 
az esélye).

4.  Állítsa be a szórás igényelt értékét, a beállítási csavar tekerése által.
5.  Most a szóró berendezés már munkára készen áll. Induljon el, és nyomja meg a kezelőkart, hogy megnyissa a 

tolózár ablakait. A szórásnál, a szóró berendezést mindig előre tolja. Ha a tolózár nyitva lenne, Ön pedig hátra-
fele húzná a berendezést, nagymértékű műtrágya kiszórására kerülhetne sor, amely károsítaná a pázsitot.

RENDELKEZÉS: Tekintettel a műtrágyák széles skálájára, a különböző szemcsézettségükre és a fajsúlyukra, 
nem lehetséges általános beállítások megadása. A legmegfelelőbb beállításhoz használja a lejjebb feltüntetett 
útmutatást: Szórja a szóró berendezésbe, a gyártó által javasolt mennyiséget, 100 m2-re. Állítsa be a szórást 
a legalacsonyabb értékre és szórja el a terméket, 100 m2-en (pl.10 × 10 méteres területen). Az alapján, hány 
gramm termék maradt a tartályban, növelheti az elszórás értékeit. Tartsa észben, hogy biztonságosabb a pázsit, 
tesztelés során kivitelezett alacsonyabb mértékű szórása, majd a mennyiség további növelése. Néhány típusú 
műtrágya, a túlzott trágyázás esetén kiégetheti a pázsitját. 

•   A szóró berendezést, kezdje el hamarabb mozgatni, mint ahogy a kezelőkar által megnyitná a szórást.
•   A szóró berendezést állítsa le azután, hogy a kezelőkar feloldása után bezárná a szórást.
•   A szóró tányért minden felhasználás után tisztítsa ki. A tányérlapokra ragadt műtrágya egyenetlen elosztást okoz.
•   Az Ön szóró berendezése úgy lett megtervezve, hogy cca. 5,5 km/óra (3 mérföld per óra) sebességgel legyen 

megtolva, ami egy gyors sétának felel meg. Lassúbb vagy gyorsabb séta, megváltoztatja a szórás elterítését. 
•   A szóró berendezést minden felhasználás után alaposan tisztítsa ki. Mossa ki a lezáró lap és a tartály alsó része 

közti területet.

•  Sose hagyja a szórt anyagot a szóró berendezésben. A megmaradt anyagot öntse vissza az eredeti 
csomagolásba, és gondosan zárja le azt.

•  A berendezést minden felhasználás után alaposan mossa meg, és távolítsa el az összes megmaradt 
anyagot. A megkeményedett maradékok eltávolításához használjon forró vizet. A mosás után, hagyja 
a gépet alaposan kiszáradni.

•  A mosás után és az elraktározás előtt, a berendezés fém részeit kenje meg tartósító olajjal átitatott törlővel.
•  A berendezést száraz és tiszta helyen tárolja.
•  Rendszeresen ellenőrizze az összes csavar megfelelő rögzítését.
•  Legalább 1x egy évben tisztítsa meg, és vékonyan zsírozza be a berendezés forgó alkatrészeit.
•  A megkarcolt vagy az elhasználódott, bevont fém felületeket, javítsa ki rozsdásodás ellenes lakkal.
•  Sose lépje túl az engedélyezett teherbírást, más esetben a szóró berendezés károsítására kerülhet sor.
•  Sose engedje, hogy a szórt anyag hosszabb ideig a tartályban maradjon.
•  A berendezés eltárolása előtt, bizonyosodjon meg arról, hogy a szóró berendezés tiszta és száraz a 

következő problémamentes üzemhez.
•  Kedvezőtlen időjárás és a téli hónapok alatt, a berendezést raktározza a belső térben, vagy száraz és 

védett helyen.
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6. MEGSEMMISÍTÉS
•  A gépet és tartozékait, valamint a csomagolóanyagokat az anyaguk szerint kell megsemmisíteni 

(kidobni a megfelelő konténerbe vagy leadni a kijelölt gyűjtőhelyeken).
•  A gépet a háztartási hulladékok közé kidobni tilos! A gépet és alkatrészeit környezetvédelmi 

szempontból biztonságos módon kell újrahasznosítani, ezért a gépet kijelölt gyűjtőhelyen adja le. 
A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad 
tájékoztatást. A hulladékok nem megfelelő módon történő kezelése és megsemmisítése esetén a 
helyi előírások szerint bírság is kiszabható.

•  Vegyszer maradékokat és szennyezett öblítő vizet tilos folyó vagy álló vizekbe, szennyvíz csator-
nákba vagy pöcegödrökbe kiönteni. Tartsa be a vegyszer gyártójának az utasításait.

•  A vegyszerek csomagolóanyagait veszélyes hulladékként kell kezelni (lásd a gyártó utasításait is). 
Vegyszerek csomagolóanyagait a háztartási hulladékok közé kidobni tilos.
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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:




