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

2 EN: Setting control

3 EN: Control lever

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

4 EN: Handle

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

CZ: Horní madlo
SK: Horné madlo
PL: Uchwyt
HU: Tolókar
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5
5 EN: Transmission

6 EN: Spreading plate

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

CZ: Rozmetací talíř
SK: Rozmetací tanier
PL: Obsypniku
HU: Szórólemez
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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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Rozsiewacz pchany
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi!
Poniższa instrukcja ma na celu zapoznać użytkownika z zasadami bezpieczeństwa, montażem, użytkowaniem, konserwacją, przechowywaniem produktu, rozwiązywaniem ewentualnych problemów, a także zawiera ważne informacje. Z tego powodu zachowaj ją, aby
w przyszłości kolejni użytkownicy mogli z niej skorzystać. Biorąc pod uwagę stały rozwój i
dostosowywanie się do najnowszych, wymagających norm UE w produktach mogą zostać
dokonane techniczne i wizualne zmiany bez wcześniejszej informacji. Fotografie i schematy
w poniższej instrukcji mają charakter wyłącznie ilustracyjny. Nie można w związku z tym mieć
żadnych roszczeń prawnych związanych z poniższą instrukcją obsługi, a zwłaszcza z ewentualnymi, niewielkimi odstępstwami od danych w niej zawartych, jeśli wyrób nadal spełnia
wszelkie certyfikacje, normy i deklaracje oraz działa tak, jak zostało to przedstawione i opisane. W przypadku niejasności skontaktuj się z importerem lub sprzedawcą.
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OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
W przypadku zauważenia uszkodzeń powstałych w transporcie lub po rozpakowaniu, natychmiast powiadom twojego dostawcę. NIE NADAJE SIĘ DO PRACY.

WARUNKI KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA
Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do:
• do aplikacji nawozów, nasion oraz soli posypowej
• użytku odpowiadającemu opisowi oraz instrukcji bezpieczeństwa zawartej w instrukcji obsługi.
Każde inne użycie jest niezgodne z przeznaczeniem.
Jeśli produkt jest używany w innym celu niż zamierzonym lub w przypadku
nieautoryzowanej ingerencji, przestaje obowiązywać ustawowa gwarancja
i odpowiedzialność prawna za wady i odpowiedzialność ze strony producenta.
Nie przeciążaj! Produkt używaj w ramach pracy, do której został skonstruowany.
Produkt, który został zaprojektowany do danej pracy, działa lepiej i bezpieczniej niż taki, który
jest tylko podobny i ma tylko podobne funkcję. Dlatego należy zawsze używać odpowiedniego
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sprzętu. Należy pamiętać, że nasze produkty nie zostały zaprojektowane do użytku komercyjnego lub przemysłowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności, jeśli produkt jest w takich lub
porównywalnych warunkach stosowany.

PRZESTROGA!
Nigdy nie używaj produkt, jeśli jesteś blisko ludzi, zwłaszcza dzieci i zwierząt. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim
oraz ich własności. Instrukcję należy przechowywać tak, by mieć ją pod ręką ilekroć
potrzebujemy dodatkowych informacji. Jeśli nie rozumiemy czegoś opisanego w
instrukcji, należy skontaktować się ze sprzedawcą. W przypadku przekazania urządzenia innej osobie, koniecznie przekaż jej również instrukcje obsługi.

1. SZKOLENIE
Uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania w przypadku,
gdy nie masz pewności co do prawidłowej obsługi.
• Nigdy nie pozwalaj używać dzieciom lub osobom nie zaznajomionymi z tymi wytycznymi.
Lokalne przepisy mogą regulować limit wiekowy operatora.
• Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej
zdolności ﬁzycznej, czuciowej lub psychicznej lub też braku doświadczenia i wiedzy, chyba że
będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo która zaznajomiła się z instrukcją.

2. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
• Nie pozwól nikomu pracować z wózkiem do rozsypywania bez odpowiednich instrukcji.
• Nie pozwól bawić się dzieciom z wózkiem do rozsypywania.
• Produkt nie można stosować w sytuacji, kiedy pracownik jest zmęczony albo znajduje się pod

wpływem narkotyków, alkoholu lub leków, kobietom ciężarnym, osobom o słabej kondycji ﬁzycznej,
osobą które nie czytają instrukcji obsługi, dziecią.
• Podczas manipulacji lub pracą z trawnikową lub ogrodową chemicznych należy nosić okulary
ochronne i rękawice.
• Zapoznaj się z instrukcjami na etykietach nawozów oraz z uwagami dotyczące manipulacji i stosowania chemii ogrodowej, którą chcemy rozsypywać.
• Nigdy nie należy używać wózka do rozsypywania podczas wietrznej pogody.
• Nie należy używać produktu w miejscach, gdzie nie ma stabilnej pozycji i wsparcie dla stóp, takich
jak strome zbocza lub po deszczu. Takie obszary mogą być śliskie i niebezpieczne.
• Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez jedną osobę.
• Nie biegaj z urządzeniem. Podczas obsługi rozrzutnika nosić solidne zamknięte buty. Uważaj na
oblodzonych powierzchniach lub mokrej trawie.
• Utrzymuj wszystkie nakrętki, śruby i wkręty, mocno dokręcone, aby mieć pewność, że urządzenie
jest bezpieczne.
• Dotrzymuj zgodnie instrukcje dotyczące konserwacji i smarowania, jak podaje niniejsza instrukcja.
• Dłonie i stopy należy trzymać z dala od ruchomych części.
• Nigdy nie podłączaj wózka do pojazdu silnikowego.
• Nigdy nie należy przekraczać maksymalne obciążenie wózka.
• Uszkodzone lub zużyte części należy wymienić lub natychmiast naprawić.
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3. INSTRUKCJA KORZYSTANIA
1. Upewnij się, że wszystkie części są ze sobą ściśle połączone.
2. Upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone. Natychmiast wymienić uszkodzone części na nowe.
3. Upewnij się, że dźwignia sterująca rozsiewacza (rys 1 position 2. ) jest zwolniona.
4. Napełnij zasobnik. Zawsze napełniaj rozsiewacz na podjeździe lub chodnika - nigdy na trawniku (rozsypane nasiona lub nawóz należy niezwłocznie pozbierać ponieważ grozi spaleniu
trawnika).
5. Ustaw żądaną wartość przez obrócenie śruby regulacyjnej
6. Teraz rozsiewacz jest gotowy. Poruszaj się wzdłuż i naciśnij dźwignię aby rozpocząć rozsiewanie. Dźwignię naciskamy tylko podczas rozsiewania w przód. Jeżeli dźwignia będzie otwarta podczas pchania do tyłu może dojść do nadmiernego nawożenia i uszkodzenia trawnika.
UWAGA: Ze względu na szeroką gamę nawozów i ich różną granulację oraz gęstość wskazywane
ustawienia mogą być niewłaściwe. Dla poprawnego ustawienia stosuj się do poniższej instrukcji.
Nasyp do rozsiewacza nawóz w ilości zalecanej przez producenta na obszar 100 m2. Ustaw
rozsiewanie na najniższej wartości a następnie rozsiej nawóz na 100 m2 (np. 10 × 10 m). Jeżeli
produkt pozostał w zbiorniku należy zwiększyć rozsiewanie i powtórzyć rozsiewanie. Nadmierne
nawożenie trawnika może uszkodzić jego strukturę.

4. OBSŁUGA
• Wózek rozsypujący należy wprowadzić do ruchu przed otwarciem dźwignią sterującą sypanie!
• Wózek rozsypujący należy zatrzymać dopiero po wyłączeniu dźwigni sterującej sypanie!
• Wyczyść tarczę do rozsypywania po każdym użyciu. Naklejony nawozów na łopatkach tarczy

rozsypującej spowoduje nierównomierny rozkład.
• Podczas pracy należy poruszać się z prędkością około 5,5 km / h. (3 mile na godzinę), szybki

spacer. Szybsze lub wolniejsze poruszanie może zmieniać ilość rozsypu.
• Czyść rozsiewacz dokładnie po każdym użyciu. Umyć obszar pomiędzy płytą rozsiewacz oraz zbiornik.

5. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
• Nie wolno przechowywać materiału w rozrzutniku. Pozostały materiał, należy z powrotem wsypać

w oryginalne opakowanie i szczelnie zamknąć.
• Po każdym użyciu dokładnie umyj urządzenie i usuń materiał przylegający. Aby usunąć stwardnia-

łe resztki, użyj gorącej wody. Po umyciu, pozostaw urządzenie do wyschnięcia.
• Po umyciu i przed przechowywaniem części metalowe, przetrzyj szmatką nasączoną olejem

konserwującym.
• Urządzenie należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.
• Regularnie sprawdzaj dokręcenie wszystkich śrub.
• Co najmniej 1 raz w roku wyczyść i lekko smaruj ruchome części.
• Porysowane lub zużyte pomalowane powierzchnie metalowe, napraw lakierem w aerozolu.
• Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnej nośności, w przeciwnym wypadku dojdzie do uszkodzenia

rozrzutnika.
• Nigdy nie pozostawiaj materiału w zbiorniku przez dłuższy czas.
• Przed przechowywaniem sprawdź, czy rozsiewacz jest czysty i suchy do dalszej niezawodnej

eksploatacji.
• W złą pogodę oraz w zimowych miesiącach magazynuj urządzenie w pomieszczeniach we-

wnętrznych lub w suchym chronionym miejscu.
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6. LIKWIDACJA
• Maszyny, akcesoria i opakowania należy usuwać zgodnie z wymogami ochrony środowiska w

punktach zbiórki surowców wtórnych.
• Urządzenie nie należy do odpadów z gospodarstw domowych. Dokonaj likwidacji w sposób przy-

jazny dla środowiska, oddaj go w wyznaczonym punkcie zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatne.
Szczegółowe informacje można uzyskać w urzędzie lokalnym lub najbliższym punkcie zbiórki.
Niewłaściwa utylizacja może zostać ukarana zgodnie z przepisami krajowymi.
• Pozostałości środków chemicznych lub zanieczyszczone roztwory do płukania nie powinny być
wyrzucane do zbiorników wodnych, kanalizacji, ścieków lub studzienek ulicznych. Postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa chemikaliów producenta.
• Puste pojemniki po chemikaliach utylizować tak, jak niebezpieczny odpad (patrz zalecenia producenta produktu). Nigdy nie wkładaj pojemników do odpadów domowych.
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A FAST Hungary Kft. (2310, Szigetszentmiklós,
Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőrea jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók
számára az alábbi feltételek szerint:

2310, Szigetszentmiklós
Kántor u. 10

