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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|VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY|ŠPECIFICKÉ PODMIENKY POUŽITIASK

Záhradný rozmetávač
NÁVOD NA OBSLUHU

OBSAH

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

ŠPECIFICKÉ PODMIENKY POUŽITIA

Pred prvým uvedením do prevádzky si prosím pozorne prečítajte  
návod na obsluhu!

Tento návod má za účel predovšetkým zoznámiť obsluhu s bezpečnosťou, montážou, 
prevádzkou, údržbou, uskladnením výrobku, riešením prípadných problémov a poskytuje 
dôležité informácie. Preto ho dobre uschovajte, aby ich v budúcnosti mohli vyhľadať aj ďalší 
užívatelia. Vzhľadom k stálemu vývoju a prispôsobovaniu najnovším náročným normám EU 
môžu byť na výrobkoch vykonávané technické a optické zmeny bez predchádzajúceho 
upozornenia. Fotografie a nákresy v tomto návode môžu byť len ilustračného charakteru. Nie 
je teda možné uplatňovať akékoľvek právne nároky súvisiace s týmto návodom k obsluhe, 
hlavne potom s eventuálnymi, drobnými odchýlkami od údajov v ňom uvedených, pokiaľ 
výrobok i naďalej spĺňa všetky uvedené certifikácie, normy a vyhlásenia, a poskytuje funkcie 
tak, ako je uvedené a popísané. V prípade nejasností kontaktujte dovozcu alebo predajcu.

Ak si všimnete poškodenie počas prepravy alebo pri vybaľovaní, uvedomte okamžite Vášho
dodávateľa. NEUVÁDZAJTE DO PREVÁDZKY.

Tento produkt je výhradne určený:
• k aplikácii hnojív, osív a posypovej soli
•  na použitie zodpovedajúce popisom a bezpečnostným upozorneniam uvedeným v tomto návode 

na obsluhu.
Akékoľvek iné použitie nezodpovedá určenému účelu.

OBRAZOVÁ PRÍLOHA ....................................................................................................................................................................................................2–3
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY ................................................................................................................................................................. 12
ŠPECIFICKÉ PODMIENKY POUŽITIA ....................................................................................................................................................................12–13
ZAŠKOLENIE .......................................................................................................................................................................................................................... 13
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ............................................................................................................................................................................................... 13
POKYNY PRE PRÁCU ........................................................................................................................................................................................................ 14
OBSLUHA ................................................................................................................................................................................................................................ 14
ÚDRŽBA A SKLADOVANIE .............................................................................................................................................................................................. 14
LIKVIDÁCIA ............................................................................................................................................................................................................................ 15

Pokiaľ je výrobok používaný k inému ako určenému účelu alebo je na ňom vykonaný
neautorizovaný zásah, zaniká zákonná záruka a zákonná zodpovednosť z vád rovnako
ako akákoľvek zodpovednosť zo strany výrobcu.
Nepreťažujte! Produkt používajte len v rámci výkonov, pre ktoré bol skonštruovaný.
Produkt, ktorý bol pre danú prácu konštruovaný, ju vykoná lepšie a bezpečnejšie, než ten, ktorý 
má funkciu podobnú. Preto na danú úlohu vždy použite správny.
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ZÁHRADNÝ ROZMETÁVAČ NÁVOD NA OBSLUHU

UPOZORNENIE!

1. ZAŠKOLENIE

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Produkt nikdy nepoužívajte, ak sú v blízkosti osoby, najmä deti, či domáce zviera-
tá. Užívateľ ručí za všetky škody spôsobené tretím osobám a ich majetku. 
Tento návod uchovajte tak, aby ste ho mali v dosahu vždy, keď budete potrebovať 
ďalšie informácie. Ak niektorým pokynom neporozumiete, kontaktujte svojho
predajcu. V prípade predania produktu ďalšej osobe je nutné odovzdať aj tento
Návod na použitie.

Pokyny si pozorne preštudujte a uschovajte k neskoršiemu nahliadnutiu v prípade, keď si
nebudete istí správnou obsluhou. 
•  Nikdy nedovoľte používanie deťmi alebo osobami, ktoré nie sú oboznámené s týmito pokynmi. 

Miestne predpisy môžu určovať vekovú hranicu prevádzkovateľa. 
•  Produkt nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženou telesnou, zmyslovou 

alebo mentálnou kapacitou alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak nie sú pod dozo-
rom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba nepoučila o použití.

•  Nedovoľte nikomu prevádzkovať rozmetací vozík bez riadnych inštrukcií.
•  Nedovoľte deťom, aby si s rozmetačom hrali.
•  Výrobok nesmú používať: unavení ľudia, ľudia pod vplyvom alkoholu, ľudia, ktorí berú lieky 

alebo iné látky znižujúce pozornosť, tehotné ženy, osoby so zlou fyzickou kondíciou, ľudia, ktorí 
si neprečítali návod na použitie, deti.

•  Pri manipulovaní alebo pri použití trávnikové alebo záhradné chémie používajte ochranu očí a rúk.
•  Prečítajte si pokyny na štítkoch hnojív a upozornenia pre manipuláciu a použitie záhradnej 

chémie, ktorú sa chystáte rozmetať.
•  Nikdy nepoužívajte rozmetač vo veternom počasí.
•  Nepoužívajte výrobok v miestach, kde nemáte stabilnú pozíciu a oporu pre nohy, ako napríklad 

v prudkých svahoch alebo po daždi. Takéto miesta môžu byť klzké a nebezpečné.
•  Stroj môže obsluhovať iba jedna osoba.
•  S prístrojom nebežte. Pri manipulácii s vozíkom noste pevné uzavreté topánky. Dávajte pozor 

na klzkých plochách či mokrej tráve.
•  Udržujte všetky matice, skrutky a skrutky utiahnuté, aby ste mali istotu, že zariadenie je v bez-

pečnom prevádzkovom stave.
•  Postupujte podľa pokynov pre údržbu a mazanie, ako je uvedené v tomto návode.
•  Ruky a nohy udržujte mimo dosahu pohyblivých častí.
•  Nikdy rozmetač nepripájajte za motorové vozidlo.
•  Nikdy neprekračujte max. nosnosť rozmetača.
•  Poškodené alebo opotrebované diely nahraďte alebo opravte ihneď.

Dbajte prosím na to, že naše produkty neboli svojim určením konštruované na profesionálne, 
remeselnícke alebo priemyselné použitie. Nepreberáme žiadne ručenie, ak je produkt v týchto, či 
porovnateľných podmienkach používan.
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POKYNY PRE PRÁCU|OBSLUHA|ÚDRŽBA A SKLADOVANIESK

3. POKYNY PRE PRÁCU

4. OBSLUHA

5. ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

1.  Skontrolujte, či sú všetky časti pevne zmontované. 
2.  Skontrolujte, či prístroj nie je nijako poškodený. Poškodené časti okamžite vymeňte za nové.
3.  Uistite sa, že je rozmetanie vypnuté – ovládacia páčka je uvoľnená.
4.  Naplňte zásobník. Vždy naplňte rozmetač na príjazdovej ceste či chodníku – nikdy nie na 

trávniku (prípadne vysypané osivo nie je možné pozbierať a vysypaním hnojivá hrozí spálenie 
trávnika).

5.  Nastavte požadovanú hodnotu rozmetania otáčaním nastavovacej skrutky (obr. 1 pozice 2).
6.  Teraz je rozmetač pripravený. Rozíďte sa a stlačte ovládaciu páku aby ste otvorili okienka 

dávkovača. Vždy pri rozmetaní tlačte rozmetač smerom vpred. Ak by bol otvorený a vy ste ho 
ťahali dozadu, mohol by aplikovať nadmerné množstvo hnojiva a poškodiť tak Váš trávnik.

POZNÁMKA: Vzhľadom k širokej škále hnojív, ich rozdielne granuláži a mernej hmotnosti nie je 
možné udávať všeobecné nastavenie. Pre najvhodnejšie nastavenie použite pokyny uvedené niž-
šie: Nasypte do rozmetače výrobcom odporúčané množstvo na 100 m2. Nastavte rozmetanie na 
najnižšiu hodnotu a rozmetajte produkt na 100 m2, (napr. na mieste 10 × 10 metrov) Podľa toho, 
koľko gramov produktu v zásobníku zostalo, zvýšte potom hodnotu rozmetania. Pamätajte na to, 
že je bezpečnejšie pohnojiť trávnik pri teste menej a potom množstvo zvýšiť. Niektoré hnojivá pri 
prehnojení môžu Váš trávnik spáliť.

•  Rozmetač uveďte do pohybu skôr, než ovládacou pákou otvoríte sypanie.
•  Rozmetač zastavte až potom, čo ste uvoľnením ovládacej páky zavreli sypanie.
•  Vyčistite rozmetací tanier po každom použití. Hnojivo prilepené na lopatkách rozmetacieho taniera 

spôsobí nerovnomerné rozloženie.
•  Váš rozmetač je navrhnutý tak, aby bol tlačený rýchlosťou cca 5,5 km/hod. (3 míle za hodinu), čo 

je rýchla chôdza. Pomalší alebo rýchlejší chod zmení rozprestretie posypu.
•  Vyčistite rozmetač dôkladne po každom použití. Umyte priestor medzi uzatváracou doskou a 

spodnou časťou zásobníka.

•  Nikdy nenechávajte materiál v rozmetači. Zvyšný materiál nasypte späť do originálneho obalu a 
starostlivo uzavrite.

•  Po každom použití prístroj dôkladne umyte a odstráňte všetok prilepený materiál. Na odstránenie 
zatvrdnutých zvyškov použite horúcu vodu. Po umytí nechajte prístroj dôkladne vyschnúť.

•  Po umytí a pred uskladnením kovové súčasti utrite handrou napustenou konzervačným olejom.
•  Prístroj skladujte na suchom a čistom mieste.
•  Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek.
•  Aspoň 1x ročne očistite a ľahko premažte pohyblivé časti.
•  Poškriabané alebo opotrebované nalakované kovové povrchy opravte antikorózným lakom.
•  Nikdy neprekračujte povolenú nosnosť, inak dôjde k poškodeniu rozmetača.
•  Nikdy nedovoľte, aby materiál zostal v zásobníku dlhšiu dobu.
•  Pred uložením sa uistite, že rozmetač je čistý a suchý pre ďalšiu bezproblémovú prevádzku.
•  V nepriaznivom počasí a v zimných mesiacoch skladujte v interiéri alebo na suchom chránenom 

mieste.
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SK

6. LIKVIDÁCIA
•  Stroj, príslušenstvo a obal odovzdajte v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia 

do recyklačnej zberne.
•  Tento stroj nepatrí do domáceho odpadu. Zlikvidujte ho spôsobom šetrným k životnému pros-

trediu, odovzdajte ho na určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo. Podrobnosti si 
vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta alebo Vášho predajcu. Nesprávna 
likvidácia môže byť trestaná podľa národných predpisov.

•  Zvyšky chemikálií alebo kontaminované oplachovacie roztoky nikdy neodhadzujte ani nevylievajte 
do vodných tokov, odpadov, stôk, pouličných kanalizácií alebo šácht. Dodržiavajte bezpečnostné 
pokyny výrobcu chemikálií.

•  Prázdne obaly od chemikálií likvidujte ako nebezpečný odpad (viď. odporúčania výrobcu príprav-
ku). Nikdy obaly nedávajte do domáceho 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:




