Sypací vozík
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Bezpečnostní pokyny
Sypací vozík hnojiva není hračka a měl by být
skladován mimo dosah dětí.
Hnojiva, herbicidy a ostatní chemikálie mohou
být jedovaté.
Skladujte je mimo dosah dětí. Dodržujte
pokyny výrobce. Během používání sypače je
zakázáno kouření, jíst nebo pít. Používejte
vždy příslušné ochranné vybavení. Po
ukončení práce si řádně omyjte ruce.
Plňte sypací vozík pouze chladným
materiálem. Neplňte jej horkým nebo
rozehřátým materiálem.
Po každém použití nebo před použitím jiného
materiálu vozík důkladně vyprázdněte a
vyčistěte.

Technická data
Objem:
Šířka záběru:
Rozměry:
Počet stupňů
nastavení:

cca 12 litrů
45 cm
570 x 200 x 1100 mm
10

Seznam dílů
1.
2.
3.
4.
5.

Rukojeť
Spodní rukojeť
Kolečka
Nastavovací páčka
Podpěrná nožička

Postup namontování rukojetí je následující:
Zasuňte silný konec trubek do otvorů na
sypacím vozíku. Ujistěte se, že jsou řádně
zasunuty.
Umístěte horní díl rukojeti na spodní rukojeť.
Ujistěte se, že je správně zasunuta.
Sypací vozík je nyní připraven k použití.

Použití
Sypač hnojiv je určen k rozhozu jemného
štěrku, soli, hnojiva, herbicidních prostředků a
podobných látek na trávnících, cestách a
vchodech. Nepoužívejte k jiným účelům.

Sestavení
Sypací vozík hnojiv je z větší části připraven
pro použití při dodání. Kolečka a nastavovací
páčka jsou namontovány již u výrobce.
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Nastavení sypacího vozíku
Sypací vozík je vybaven 10-ti stupňovým
systémem, který reguluje množství
rozmetaného materiálu.

Plnění
Nastavte páčku na stupnici na „0“, aby se
zabránilo během plnění samovolného sypání
materiálu z vozíku.
Naplňte vozík požadovaným materiálem.

„0“ je nejnižší nastavení (žádný rozsev) a „10“
je nejvyšší nastavení.
Vyberte si stupeň nastavení pomocí páčky
nastavením na příslušné číslo na vozíku.

Použití
Umístěte sypací vozík na místo, odkud chcete
začít hnojit a nastavte požadované množství
rozsévaného materiálu.
Opatrně tlačte sypač přes ošetřovanou plochu.
Dokud je vozík v pohybu, otáčející se náprava
rozsévá materiál z vozíku.

Pro většinu trávníků a / nebo odstraňovačů
plevelů a mechů je ideální nastavení na číslech
3-4.
Skutečné sypané množství je závislé na
různých faktorech a může být měřeno pouze v
praxi.
Množství sypaného materiálu závisí na
velikosti zrna a povaze materiálu.
Doporučujeme provést zkušební provoz, který
správně upraví sypač hnojiva.
Postupujte následovně:
1. Zjistěte, jaké množství hnojiva výrobce
doporučuje. Je to obyčejně uvedeno na
balení (v gramech na metr čtvereční,
g/m2).
2. Odvažte 200 gramů materiálu a nasypte
ho do sypacího vozíku.
3. Použijte materiál na trávníku. Označte si,
kde jste začali a kde jste skončili.
4. Změřte a spočítejte si celkovou plochu,
kterou jste materiálem pokryli. 0,45 m
(šířka rozsevu) x délka pokrytí, např.
0,45 x 10 m = 4,5 m2.
5. Vydělte množství materiálu (v tomto
případě 200 g) pokrytou plochou (4,5 m2).
Pokud je skutečné množství rozptýleného
materiálu v rozmezí 10% od doporučeného
množství výrobcem, je nastavení v pořádku.
Pokud tomu tak není, je třeba zvolit jiné
nastavení a opakovat postup měření, dokud
není výsledek na požadované hodnotě.

3

SK

Bezpečnostné pokyny
Sypací vozík hnojiva nie je hračka a mal by byť
skladovaný mimo dosahu detí.
Hnojivá, herbicídy a ostatné chemikálie môžu
byť jedovaté.
Skladujte ich mimo dosahu detí. Dodržiavajte
pokyny výrobcu. Počas používania sypača je
zakázané fajčenie, jedenie alebo pitie.
Používajte vždy príslušné ochranné vybavenie.
Po ukončení práce si vždy poriadne umyte
ruky.
Napĺňajte sypací vozík len chladným
materiálom. Nenapĺňajte ho horúcim alebo
rozhorúčeným materiálom.
Po každom použití alebo pred použitím iného
materiálu vozík dôkladne vyprázdnite a
vyčistite.

Technické údaje
Objem:
Šírka záberu:
Rozmery:
Počet stupňov
nastavení:

cca 12 litrov
45 cm
570 x 200 x 1100 mm
10

Zoznam dielov
1.
2.
3.
4.
5.

Postup namontovania rukovätí je nasledovný:
Zasuňte silný koniec rúrok do otvorov na
sypacom vozíku. Uistite sa, že sú poriadne
zasunuté.
Umiestnite horný diel rukoväte na spodnú
rukoväť. Ubezpečte sa, že je správne zasunutá.
Sypací vozík je teraz pripravený na použitie.

Rukoväť
Spodná rukoväť
Kolieska
Nastavovacia páčka
Podporná nožička

Použitie
Sypač hnojív je určený na rozhadzovanie
jemného štrku, soli, hnojiva, herbicídnych
prostriedkov a podobných látok na trávnikoch,
cestách a vo vchodoch. Nepoužívajte ho na iné
účely.

Nastavenie
Sypací vozík hnojív je z väčšej časti pripravený
na použitie pri dodaní. Kolieska a nastavovacia
páčka sú namontované už u výrobcu.
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Nastavenie sypacieho vozíka

Pokyny

Sypací vozík je vybavený 10-stupňovým
systémom, ktorý reguluje množstvo
rozosievaného materiálu.

Napĺňanie
Nastavte páčku na stupnici na „0“, aby sa
zabránilo počas plnenia samovoľné sypanie
materiálu z vozíka.
Naplňte vozík požadovaným materiálom.

„0“ je najnižšie nastavenie (žiadne
rozosievanie) a „10“ je najvyššie nastavenie.
Vyberte si stupeň nastavenia pomocou páčky
nastavením na príslušné číslo na vozíku.

Použitie
Umiestnite sypací vozík na miesto, odkiaľ
chcete začať hnojiť a nastavte požadované
rozsievané množstvo.
Opatrne tlačte sypač cez ošetrovanú plochu.
Kým je vozík v pohybe, otáčajúca sa náprava
rozosieva materiál z vozíka.

Pre väčšinu trávnikov a / alebo odstraňovačov
buriny a machu je ideálne nastavenie na
číslach 3-4.
Skutočne rozosievané množstvo je závislé na
rôznych faktoroch a môže byť merané len v
praxi.
Množstvo rozosiateho materiálu závisí na
veľkosti zrna a povahe materiálu.
Odporúčame vykonať skúšobnú prevádzku,
ktorá správne upraví rozsievač hnojiva.
Postupujte nasledovne:
1. Zistite, aké množstvo hnojiva výrobca
odporúča. Zvykne to byť uvedené na
balení (v gramoch na meter štvorcový,
g/m2).
2. Odvážte 200 gramov materiálu a nasypte
ho do sypacieho vozíka.
3. Použite materiál na trávniku. Označte si,
kde ste začali a kde ste skončili.
4. Zmerajte a spočítajte si celkovú plochu,
ktorú ste materiálom pokryli. 0,45 m
(šírka rozsievania) x dĺžka pokrytia, napr.
0,45 x 10 m = 4,5 m2.
5. Vydeľte množstvo materiálu (v tomto
prípade 200 g) pokrytou plochou (4,5 m2).
Ak je skutočné množstvo rozptýleného
materiálu v rozmedzí 10% od odporúčaného
množstva od výrobcu, je nastavenie
v poriadku. Ak tomu tak nie je, je potrebné
zvoliť iné nastavenie a opakovať postup
merania, pokým nie je výsledok na
požadovanej hodnote.
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