
GC-SR 12

Art.-Nr.: 34.152.38  I.-Nr.: 11018

4

D Originalbetriebsanleitung 
Streuwagen

SLO  Originalna navodila za uporabo 
Voziček za posipavanje

H   Eredeti használati utasítás 
Szórókocsi

CZ   Originální návod k obsluze 
Sypací vozík

SK  Originálny návod na obsluhu 
Sypací vozík
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Gefahr!
Beim Benutzen von Geräten müssen einige Si-
cherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um 
Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen 
Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshin-
weise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie die-
se gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit 
zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an an-
dere Personen übergeben sollten, händigen Sie 
diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise 
bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für 
Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten 
dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen 
entstehen.

1. Sicherheitshinweise 

• Beachten Sie die Einstellungshinweise in der 
Anleitung und den Hinweisaufkleber auf dem 
Gerät. Beachten Sie auf jeden Fall die Hin-
weise auf den Dünger/Saatgut Verpackungen.

• Um das Ausbrennen des Rasens (Über-
düngung) durch verschüttetes Streugut zu 
vermeiden, befüllen Sie niemals den Streu-
wagen direkt auf dem Rasen.

 2. Gerätebeschreibung und 
Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2)
1. Schubbügel
2. Stellhebel für Streumengenregulierung
3. Streugutbehälter
4. Rad
5. Standfuß
6. Schubstangen

2.2 Lieferumfang
•  Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie 

das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
•  Entfernen Sie das Verpackungsmaterial so-

wie Verpackungs-/ und Transportsicherungen 
(falls vorhanden).

•  Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollstän-
dig ist.

•  Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehör-
teile auf Transportschäden.

•  Bewahren Sie die Verpackung nach Möglich-
keit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!
Gerät und Verpackungsmaterial sind kein 
Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit 
Kunststoff beuteln, Folien und Kleinteilen 
spielen! Es besteht Verschluckungs- und Er-
stickungsgefahr!

• Streuwagen
•  Originalbetriebsanleitung

3. Bestimmungsgemäße 
Verwendung

Der Streuwagen ist zur Ausbringung von Dünger, 
Samen, Splitt, Salz und Winterstreugut bestimmt.

Das Gerät darf nur nach ihrer Bestimmung ver-
wendet werden. Jede weitere darüber hinausge-
hende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. 
Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verlet-
zungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und 
nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestim-
mungsgemäß nicht für den gewerblichen, hand-
werklichen oder industriellen Einsatz konstruiert 
wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, 
wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder 
Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden 
Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Streubreite:  ................................................45 cm
Behältervolumen max.:  ............................12 Liter
Rad Ø:  ........................................................20 cm
Gewicht (leer) ca.:  ......................................2,6 kg
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5. Vor Inbetriebnahme

5.1 Montage

Schubbügel
•  Schubstangen in Streubehälter stecken 

(Abb.  3).
• Schubbügel auf Schubstangen stecken 

(Abb.  4).

Stellhebel 
Stellhebelgriff  (Abb. 2/Pos. 2) auf Stellhebel 
(Abb. 5/Pos. A) aufstecken.

Standfuß
• Schraube (Abb. 7/Pos. B) entfernen.
• Standfuß (Abb. 8/Pos. 5) einstecken und  

festschrauben.

Räder
• Radkappen von Rädern entfernen (Abb. 9).
• Schrauben (Abb. 10/Pos. E) entfernen  

(beidseitig).
• Räder (Abb. 11/Pos. D) aufstecken und  

festschrauben.
• Radkappen anbringen.

5.2 Befüllung 
• Messen Sie den zu streuenden Bereich ab 

und ermitteln Sie die Quadratmeterzahl. Stel-
len Sie den Bedarf an Streugut anhand der 
auf den Dünger/Saatgut Verpackungen ange-
gebenen Mengen fest. 

• Stellen Sie sicher, dass der Streugutbehälter 
trocken und sauber ist. 

• Stellen Sie den Stellhebel (Abb. 6 / Pos. 2) auf 
Position „0“.

• Breiten Sie Zeitungspapier auf festem, 
trockenen Untergrund aus. Stellen Sie den 
Streuwagen darauf und befüllen Sie den 
Streugutbehälter sorgfältig. Vermeiden Sie ein 
Überlaufen des Streugutbehälters oder das 
Verschütten des Streugutes. Befüllen Sie den 
Streugutbehälter nie direkt auf der Rasenflä-
che, weil verschüttetes Streugut den Rasen 
durch Überdüngung ausbrennt.

• Stellen Sie sicher, dass die schwarze Streu-
walzenabdeckung gleichmäßig mit Streugut 
bedeckt ist. Nur so ist ein gleichmäßiges 
Ausbringen des Düngers über die gesamte 
Streubreite gewährleistet. 

5.3 Streueinstellung ermitteln (Abb. 12)
Streuprodukte wie Rasensaat, Dünger und an-
dere Pfl egeprodukte unterscheiden sich stark in 
Ausbringungsmenge, Granulierung und Gewicht 
voneinander, sodass die Angabe einer univer-
sellen Einstellung nicht möglich ist.  Die Streu-
wageneinstellung lässt sich auf einfache Weise 
ermitteln.
• Füllen Sie den Behälter halbvoll mit Streugut 

(s. 5.2). 
• Legen Sie trockene, saubere Folie auf einer 

ebenen, glatten Fläche (z.B. Garage) aus. 
• Wir empfehlen zu Beginn der Ermittlung den 

Stellhebel auf „4“ zu stellen. Fahren Sie eine 
Länge von 2,3 m ab. Bei einer Streubreite von 
45 cm macht dies eine Fläche von 
ca. 1 m² aus. 

• Kehren Sie das Streugut zusammen, wie-
gen Sie es auf einer Haushaltswaage ab 
(Streumenge pro m²) und vergleichen Sie 
das Gewicht mit der Herstellerangabe auf der 
Streugutverpackung (z.B. 30 g/m²). Stellen 
Sie den Stellhebel auf eine größere Stufe, 
falls zu wenig bzw. auf eine kleinere Stufe, 
falls zu viel ausgebracht wurde. 

• Notieren Sie sich die ermittelten Werte, um 
sie bei Bedarf erneut verwenden zu können. 

6. Bedienung

Wichtig! Bei Verwendung in nassem, feuchtem 
oder sehr hohem Rasen (mehr als 60mm Rasen-
höhe) kann das Streugut feucht werden und die 
Ausbringung blockieren. Dies kann zu Über- oder 
Unterdosierung des Streuguts führen. 

6.1 Streueinstellungen
Wählen Sie die zuvor ermittelte Streueinstellung 
(s. 5.3). Beachten Sie auf jeden Fall die Hinweise 
auf den Dünger/Saatgut Verpackungen.

6.2 Streuen
• Nach der Befüllung mit Streugut (siehe Ab-

schnitt 5.2) stellen Sie den Stellhebel auf die 
ermittelte Position (s. 5.3) und beginnen Sie 
mit dem Bestreuen der Fläche. 

• Es wird empfohlen die äußeren 2-3 Bahnen 
in Längs- und Querrichtung auszustreuen. 
Die restlichen Bahnen können Sie in Längs-
richtung bestreuen. Streuen Sie überlappend 
und achten Sie darauf, dass keine Teilfläche 
unbestreut bleiben. 

• Bearbeiten (z.B. wässern) Sie anschließend 
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die bestreute Fläche entsprechend den 
Hinweisen auf den Dünger/Saatgut Verpa-
ckungen. 

7. Reinigung und 
Ersatzteilbestellung

7.1 Reinigung
• Füllen Sie nach jeder Nutzung Streugutreste 

aus dem Streugutbehälter wieder in die jewei-
lige Streugutverpackung. 

• Stellen Sie den Stellhebel auf Position „8“ und 
reinigen Sie die Streuöffnungen und die Ab-
deckschiene gründlich mit einer Bürste. 

• Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen 
Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei 
niedrigem Druck aus.

• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem 
feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reini-
gungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die 
Kunststoffteile des Gerätes angreifen. 

7.2 Ersatzteilbestellung:
Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende An-
gaben gemacht werden;
•  Typ des Gerätes
•  Artikelnummer des Gerätes
•  Ident-Nummer des Gerätes
•  Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatz-

teils
Aktuelle Preise und Infos fi nden Sie unter 
www.isc-gmbh.info

8. Entsorgung und 
Wiederverwertung

Das Gerät befi ndet sich in einer Verpackung um 
Transportschäden zu verhindern. Diese Verpa-
ckung ist Rohstoff  und ist somit wieder verwend-
bar oder kann dem Rohstoff kreislauf zurückge-
führt werden. Das Gerät und dessen Zubehör 
bestehen aus verschiedenen Materialien, wie 
z.B. Metall und Kunststoff e. Defekte Geräte ge-
hören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten 
Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten 
Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen 
keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei 
der Gemeindeverwaltung nachfragen. 

9. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an 
einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die 
optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 
30 ˚C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der 
Originalverpackung auf.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von 
Dokumentation und Begleitpapieren der Produk-
te, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher 
Zustimmung der iSC GmbH zulässig.

 Technische Änderungen vorbehalten
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 Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht 
einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter 
der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefo-
nisch über die angegebene Servicerufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantiean-
sprüchen gilt folgendes:
1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, 

die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit 
nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. 
Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre 
gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garan-
tieleistung ist für Sie kostenlos.

2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neu-
en Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach 
unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes be-
schränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, 
handwerklichen oder berufl ichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht 
zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebe-
trieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.

3. Von unserer Garantie ausgenommen sind: 
- Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fach-
gerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine 
falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestim-
mungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde 
Pfl ege und Wartung entstanden sind.
- Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Über-
lastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör),  
Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), 
Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden 
sind.
- Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder 
sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.

4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprü-
che sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt 
haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Ga-
rantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer 
Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät 
oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-
Services.

5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: 
www.isc-gmbh.info. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neu-
geräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet wer-
den, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. 
Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repa-
riertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom 
Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Service-
adresse.
Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie ge-
mäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

iSC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
um Ihnen noch mehr Service zu bieten, haben Sie die Möglichkeit auf unserem Onlineportal weitere 
Informationen abzurufen.

Sollten einmal Probleme oder Fragen zu Ihrem Produkt auftreten, können Sie schnell und einfach unter 
www.isc-gmbh.info viele Aktionen durchführen. Hier einige Beispiele:

• Ersatzteile bestellen
• Aktuelle Preisauskünfte
• Verfügbarkeiten der Ersatzteile
• Servicestellen Vorort für Benzingeräte
• Defekte Geräte anmelden
• Garantieverlängerungen (nur bei bestimmten Geräten)
• Bestellverfolgung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch online unter www.isc-gmbh.info!

Telefon: 09951 / 95 920 00 ·Telefax: 09951/95 917 00
E-Mail: info@einhell.de · Internet: www.isc-gmbh.info

iSC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)

Anl_GC_SR_12_SPK4.indb   9Anl_GC_SR_12_SPK4.indb   9 05.07.2018   09:56:4905.07.2018   09:56:49



SLO

- 10 -

Nevarnost!
Pri uporabi naprav je potrebno upoštevati nekaj 
varnostnih ukrepov, da bi preprečili poškodbe 
in materialno škodo. Zato skrbno preberite ta 
navodila za uporabo/varnostne napotke. Le-te 
dobro shranite tako, da boste imeli zmeraj pri 
roki potrebne informacije. Če bi napravo izročili 
drugim osebam, Vas prosimo, da jim izročite tudi 
ta navodila za uporabo/varnostne napotke. Ne 
prevzemamo nobene odgovornosti za nezgode 
ali škodo, ki bi nastale zaradi neupoštevanja teh 
navodil za uporabo in varnostnih napotkov.

1. Varnostni napotki

• Upoštevajte nastavitvena navodila in nalepko 
z napotki na napravi. V vsakem primeru 
upoštevajte navodila na gnojilu/semenih.

• Da preprečite ožig trate (premočno gnojenje) 
s posipanim materialom, trosilnega vozička 
nikoli ne polnite neposredno na trati.

2. Opis naprave na obseg dobave 

2.1 Opis naprave (Slika 1/2)
1.  Potisni ročaj
2.  Nastavni vzvod za regulacijo količine 

posipanja
3.  Posoda za material za posipanje
4.  Kolo
5.  Podstavek
6.  Potisne palice

2.2 Obseg dobave
S pomočjo opisanega obsega dobave preverite, 
ali je artikel popoln. Če deli manjkajo, se naj-
kasneje v 5 delovnih dnevih po nakupu izdelka 
obrnite na naš servisni center ali na prodajno 
mesto, kjer ste napravo kupili, in predložite račun. 
Upoštevajte preglednico garancijskih storitev ob 
koncu tega navodila.
•  Odprite embalažo in previdno vzemite napra-

vo iz embalaže.
•  Odstranite embalažni material in embalažne 

in transportne varovalne priprave (če obstaja-
jo).

•  Preverite, če je obseg dobave popoln.
•  Preverite morebitne poškodbe naprave in 

delov pribora, do katerih bi lahko prišlo med 
transportom.

•  Po možnosti shranite embalažo do poteka 
garancijskega roka.

Nevarnost! 
Naprava in embalažni material nista igrača za 
otroke! Otroci se ne smejo igrati s plastičnimi 
vrečkami, folijo in malimi deli opreme! Obsta-
ja nevarnost zadušitve in zaužitja takšnih 
delov materiala!

•  Trosilni voziček 
• Originalna navodila za uporabo 

3. Predpisana namenska uporaba

Trosilni voziček je namenjen trošenju gnojil, 
semen, drobirja, soli in zimskega materiala za 
posipanje.

Ta stroj se lahko uporablja le v skladu z njeg-
ovo namembnostjo. Vsaka druga uporaba šteje 
kot nenamenska nedovoljena uporaba. Za 
kakršnekoli poškodbe ali škodo, ki bi nastale 
zaradi nedovoljene uporabe, nosi odgovornost 
uporabnik/upravljalec in ne proizvajalec.

Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso 
bile konstruirane za namene uporabe v obrtništvu 
ali industriji. Ne prevzemamo nobene odgovor-
nosti, če je bila naprava uporabljana v obrtništvu 
ali industriji ter v podobnih dejavnostih.

4. Tehnični podatki

Širina posipa:  ............................................45 cm.
Prostornina vsebnika največ:  .................. 12 litrov
Ø kolesa:  ...................................................20 cm.
Teža (prazna) pribl.:  ...................................2,6 kg
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5. Pred uporabo

5.1 Montaža 

Potisni ročaj
• Potisne palice vstavite v posodo za posipanje 

(Slika 3).
• Potisni ročaj vstavite v potisne palice (Slika 

4).

Nastavni vzvod
Ročaj nastavnega vzvoda (Slika 2/ Poz. 2) na-
mestite na nastavni vzvod (Slika 5/ Poz. A).

Podstavek
• Odstranite vijak (Slika 7/ Poz. B).
• Vstavite podstavek (Slika 8/ Poz. 5) in ga 

privijte.

Kolesa
• Odstranite kolesne pokrove s koles (Slika 9).
• Odstranite vijake (Slika 10/ Poz. E) (na obeh 

straneh).
• Namestite kolesa (Slika 11/ Poz. D) in jih 

privijte.
• Ponovno namestite kolesne pokrove.

5.2 Polnjenje
• Izmerite področje, ki ga želite posipati, 

in ugotovite število kvadratnih metrov. 
Na podlagi količin, navedenih na gnojilu/
semenu določite, koliko materiala za posip 
potrebujete.

• Prepričajte se, da je vsebnik za material za 
posipanje suh in čist.

• Nastavitveno ročico (sl. 6 / poz. 2) postavite 
na položaj »0«.

• Časopisni papir razgrnite na trdo in suho 
podlago. Trosilni voziček postavite nanj in 
vsebnik za material za posipanje previdno 
napolnite. Material iz vsebnika za material 
za posipanje ne sme padati; materiala za 
posipanje ne stresite. Vsebnika za material 
za posipanje nikoli ne polnite neposredno na 
trati, ker razsipan material za posip ožge trato 
zaradi pretiranega gnojenja.

• Prepričajte se, da je črni pokrov za 
posipalnega valja enakomerno prekrit z 
materialom za posip. Le tako je zagotovljeno 
enakomerno posipanje gnojila po vsej širini 
posipanja.

5.3 Določitev nastavitev posipanja (Slika 12)
Proizvodi za posip, na primer travnato seme, 
gnojilo in drugi izdelki za nego se močno 
razlikujejo glede na količino posipa, granulacijo 
in težo, zato navedba univerzalne nastavitve ni 
mogoča. Nastavitve trosilnega vozička je mogoče 
preprosto ugotoviti.
• Vsebnik napolnite z materialom za posip do 

polovice (gl. 5.2).
• Suho, čisto folijo položite na ravno in gladko 

površino (npr. v garaži).
• Priporočamo, da na začetku določanja 

nastavitveno ročico postavite na »4«. 
Prevozite dolžino 2,3 m. Če je širina posipa 
45 cm, to predstavlja pribl. površino 1 m².

• Pometite material za posip, stehtajte ga 
na hišni tehtnici (količina posipa na m²) in 
težo primerjajte z navedbo proizvajalca na 
embalaži materiala za posip (npr. 30 g/m²). 
Ročico prestavite na večjo stopnjo, če je 
posip premajhen ali na manjšo stopnjo, če je 
prevelik.

• Tako določene vrednosti zabeležite, da jih 
boste po potrebi lahko ponovno uporabili.

6. Upravljanje

Pomembno! Pri uporabi na mokri, vlažni ali zelo 
visoki trati (več kot 60 mm višina trate) lahko 
material za posip postane vlažen, kar onemogoča 
posipavanje. To lahko povzroči preveliko ali 
premajhno količino materiala za posip.

6.1 Nastavitve posipa
Izberite predhodno določeno nastavitev posipa 
(gl. 5.3). V vsakem primeru upoštevajte navodila 
na gnojilu/semenih.

6.2 Posipavanje
•  Po napolnitvi materiala za posip (glejte pogla-

vje 5.2) postavite nastavitveno ročico v želeni 
položaj (gl. 5.3) in začnite s posipavanjem 
površine.

• Priporočamo, da zunanje 2–3 proge posipate 
v vzdolžni in prečni smeri. Preostale proge 
lahko posipate v vzdolžni smeri. Posipavajte 
s prekrivanjem in pazite, da deli prog ne 
ostanejo brez posipa.

• Nato posipano površino ustrezno obdelajte 
(npr. zalijte) v skladu z navodili na ovojnini z 
gnojilom/semenom.
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7. Čiščenje in naročanje 
nadomestnih delov

7.1 Čiščenje
• Pred vsako uporabo materiala za posip 

ostanke iz vsebnika za material za posipanje 
spravite v embalažo materiala za posip.

• Nastavitveno ročico postavite na položaj 
»8« in krmilno odprtino in prekrivno tirnico 
temeljito očistite s ščetko.

•  Napravo obrišite s suho krpo ali s 
komprimiranim zrakom pod nizkim pritiskom.

•  Redno čistite napravo z vlažno krpo in nekaj 
milnice. Ne uporabljajte nobenih čistilnih ali 
razredčilnih sredstev; le-ta lahko poškodujejo 
plastične dele naprave. 

7.2 Naročanje nadomestnih delov:
Pri naročanju nadomestnih delov je potrebno na-
vesti naslednje navedbe:
•  Tip naprave
•  Art. številko naprave
•  Ident- številko naprave
•  Številka potrebnega nadomestnega dela
Aktualne cene in informacije najdete na spletni 
strani www.isc-gmbh.info

8. Odstranjevanje in ponovna 
uporaba

Naprava se nahaja v embalaži, da ne bi prišlo do 
poškodb med transportom. Ta embalaža je surovi-
na in s tem ponovno uporabna ali pa jo je možno 
reciklirati. Naprava in njen pribor sta izdelana iz 
različnih materialov kot npr. kovine in plastika. 
Okvarjene naprave ne sodijo med gospodin-
jske odpadke. Napravo odložite na ustreznem 
zbirališču, da bo pravilno odstranjena. Če ne poz-
nate primernih zbirališč, se pozanimajte pri svoji 
občinski upravi.

9. Skladiščenje

Napravo in pribor za napravo skladiščite na 
temnem, suhem in pred mrazom zaščitenem 
in za otroke nedostopnem mestu. Optimalna 
skladiščna temperature je med 5 in 30 ˚C. 
Električno orodje shranjujte v originalni embalaži.

 

Ponatis ali kakršnokoli razmnoževanje 
dokumentacije in spremljajočih papirjev o 
proizvodu, tudi po izvlečkih, je dovoljeno samo z 
izrecnim soglasjem ISC GmbH.

  Pridržana pravica do tehničnih sprememb
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 Garancijska listina  

Spoštovani uporabnik,
za naše izdelke izvajamo strogo končno kontrolo kakovosti. Če ta naprava kljub temu ne deluje brezhib-
no, to zelo obžalujemo in vas prosimo, da se obrnete na našo servisno službo na naslovu, ki je naveden 
na tej garancijski kartici. Z veseljem vam bomo svetovali tudi po telefonu na navedeni številki servisne 
službe. Za uveljavljanje garancijskih zahtevkov velja naslednje:
1. Ti garancijski pogoji so namenjeni izključno porabniku, tj. fi zičnim osebam, ki tega izdelka ne bodo 

uporabljale za svojo obrt ali druge samostojne dejavnosti. Ti garancijski pogoji urejajo dodatne 
garancijske storitve, ki jih spodaj navedeni proizvajalec zagotavlja svojim kupcem novih naprav do-
datno k zakonskemu jamstvu.Ta garancija ne vpliva na vaše zakonske garancijske zahtevke. Naše 
garancijske storitve so za vas brezplačne.

2. Garancijske storitve se nanašajo izključno na pomanjkljivosti na novih napravah zgoraj navedene-
ga proizvajalca, ki ste jih kupili, in so posledica materialnih ali tovarniških napak, in ki jih po lastni 
presoji odpravimo na tej napravi ali napravo nadomestimo z drugo.
Prosimo, upoštevajte, da naše naprave niso bile zasnovane za uporabo v poklicu, obrti ali za poklic-
no uporabo. Garancijska pogodba tako ne nastane, če napravo v garancijskem obdobju uporabljate 
za v obrtnih, rokodelskih ali industrijskih obratih ali če je bila izpostavljena obremenitvam, ki so temu 
enakovredna.

3. Iz garancije so izvzeti: 
- Škoda na napravi, ki je nastala zaradi neupoštevanja navodil za montažo ali zaradi nestrokovne 
inštalacije, neupoštevanja navodil za uporabo (kot npr. s priključitvijo na napačno omrežno napetost 
ali vrsto toka), neupoštevanja navodil za vzdrževanje in varnostnih določil ali zaradi izpostavitve na-
prave nenormalnim okoljskim pogojem ali zaradi neustrezne nege in vzdrževanja. 
- Škoda na napravi, ki je nastala zaradi nenamenske ali nestrokovne uporabe (npr. zaradi preobre-
menitve naprave ali uporabe v orodjih ali opremi, za katera ni odobrena), vdor tujkov v napravo (npr. 
peska, kamnov ali prahu, poškodb pri transportu), uporabe sile ali zunanje sile (npr. poškodbe pri 
padcih). 
- Škode na napravi ali delih naprave, ki je nastala kot posledica uporabe oz. običajne ali drugačne 
obrabe.

4. Garancijsko obdobje traja 24 mesecev in se začne z datumom nakupa naprave. Garancijske zah-
tevke je treba uveljaviti pred potekom garancijskega obdobja v roku dveh tednov, ko opazite okvaro. 
Uveljavljanje garancijskih zahtevkov po poteku garancijskega obdobja je izključeno. Popravilo ali 
menjava naprave ne podaljša garancijskega obdobja, niti ne predstavlja začetka novega garancijs-
kega obdobja za storitev, izvedeno na napravi ali za morebitne vgrajene nadomestne dele. To velja 
tudi pri servisih na kraju samem.

5. Za uveljavljanje vašega garancijskega zahtevka okvarjeno napravo prijavite na: www.isc-gmbh.info. 
Pripravite račun ali drugo dokazilo o vašem nakupu nove naprave. Naprave, poslane brez ustrez-
nega dokazila ali tipske tablice, so izključene iz garancijskih storitev, saj jih ni možno uvrstiti. Če je 
okvara zajeta v naših garancijskih storitvah, boste takoj prejeli popravljeno ali novo napravo.

Seveda bomo proti plačilu z veseljem odpravili tudi okvare na napravi, ki v garancijski obseg ne sodijo 
ali ne sodijo več. Napravo nam pošljite na spodaj naveden naslov servisa.

Opozarjamo na omejitve v okviru te garancije za obrabne, potrošne in manjkajoče dele v skladu s ser-
visnimi informacijami, opisanimi v teh navodilih za uporabo.
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Veszély!
A készülékek használatánál, a sérülések és a 
károk megakadályozásának az érdekébe be kell 
tartani egy pár biztonsági intézkedést. Ezért ezt 
a használati utasítást / biztonsági utasításokat 
gondosan átolvasni. Őrizze ezeket jól meg, azért 
hogy mindenkor a rendelkezésére álljanak az 
információk. Ha más személyeknek adná át a 
készüléket, akkor kérjük kézbesítse ki vele együtt 
ezt a használati utasítást / biztonsági utasításokat 
is. Nem vállalunk felelőséget olyan balesetekért 
vagy károkért, amelyek ennek az utasításnak és 
a biztonsági utasításoknak a fi gyelmen kívül ha-
gyásából keletkeznek.

1. Biztonsági utasítások

• Vegye figyelembe a beállítási utalásokat az 
utasításban és a készüléken levő utalási 
cimkéket. Minden esetre vegye figyelembe 
a trágya/vetőanyag csomagolásán levő 
utasításokat.

• Ahhoz, hogy elkerülje a kiöntött szórójav általi 
pázsit kiégetést (túltrágyázásának), ne töltse 
sohasem direkt a pázsiton fel a szórókocsit.

2. A készülék leírása és a szállítás 
terjedelme 

2.1 A készülék leírása (képek 1/2)
1.  Tolófül
2.  Beállítókar a szórómennyiség 

szabályozásához
3.  Szórótartály
4.  Kerék
5.  Állóláb
6.  Tolórudak

2.2 A szállítás terjedelme
Kérjük a leírott szállítási terjedelem alapján 
leellenőrizni a cikk teljességét. Hiányzó részek 
esetén forduljon a cikk vásárlása után legkésőbb 
5 munkanapon belül egy érvényes vásárlási 
igazolás felmutatása mellett a szervízközponthoz 
vagy a eladóhelyhez, ahol vette a készüléket. 
Kérjük vegye ehhez fi gyelembe az utasítás végén 
a szervíz-információkban található szavatossági 
táblázatot.
• Nyissa ki a csomagolást és vegye ki óvatosan 

a készüléket a csomagolásból.
•  Távolítsa el a csomagolási anyagot valamint 

a csomagolási- / és szállítási biztosítékot (ha 

létezik).
•  Ellenőrizze le, hogy teljes a szállítás terjedel-

me.
•  Ellenőrizze le a készüléket és a tartozékrés-

zeket szállítási károkra.
•  Ha lehetséges, akkor őrizze meg a csomago-

lást a garanciaidő lejáratának a végéig.

Veszély!
A készülék és a csomagolási anyag nem 
gyerekjáték! Nem szabad a gyerekeknek a 
műanyagtasakokkal, foliákkal és aprórészek-
kel játszaniuk! Fennáll a lenyelés és a meg-
fulladás veszélye!

•  Szórókocsi 
• Eredeti használati utasítás 

3. Rendeltetésszerűi használat 

A szórókocsi az trágyák, magok, borsókavics, só 
és téli szórójavak kihordására van meghatározva.

A készüléket csak rendeltetése szerint szabad 
használni. Ezt túlhaladó bármilyen használat, 
nem számít rendeltetésszerűnek. Ebből adódó 
bármilyen kárért vagy bármilyen fajta sérülésért a 
használó ill. a kezelő felelős és nem a gyártó.

Kérjük vegye fi gyelembe, hogy a készülékeink 
rendeltetésük szerint nem az ipari, kézműipari 
vagy gyári használatra lettek konstruálva. Nem 
vállalunk szavatosságot, ha a készülék ipari, 
kézműipari vagy gyári üzemek területén valamint 
egyenértékű tevékenységek területén van hasz-
nálva.
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4. Technikai adatok

Szórószélesség:  .........................................45 cm
Tartály ürtartalom max.:  .............................12 liter
Kerék Ø:  .....................................................20 cm
Súly (üressen) cca.:  ...................................2,6 kg

5. Beüzemeltetés előtt

5.1  Összeszerelés 

Tolófül
• bedugni a tolórudakat a szórótartályba (3-es 

ábra)
• feldugni a tolófület a tolórúdakra (4-as ábra).

Beállítókar 
a beállítókarfogantyút (2-es ábra/poz. 2) feldugni 
a beállítókarra (5-es ábra/poz. A).

Állóláb
• eltávolítani a csavart (7-os ábra/poz. B).
• bedugni és feszesre csavarozni az állólábat 

(8-es ábra/poz. 5)

Kerekek
• levenni a keréksapkákat a kerekekről (9-as 

ábra).
• eltávolítani (mindkétoldalt) a csavarokat (10-

es ábra/poz. E).
• bedugni és feszesre csavarozni a kerekeket 

(11-es ábra/poz. D)
• felrakni a keréksapkákat.

5.2 Megtöltés
• Mérje le a beszórandó részleget és állapítsa 

meg a négyzetméterszámot. Állapitsa meg a 
trágya/vetőanyag csomagolásán megadottak 
alapján a megfelelő szükséges szórójav 
mennyiséget.

• Biztosítsa, hogy száraz és tiszta a szórójav 
tartálya.

• Állítsa az állítókart (6-os ábra/poz. 2) a „0“ 
pozícióra.

• Terítsen ki egy feszes, száraz alaptalajra 
újságpapírt. Állítsa rá a szórókocsit és töltse 
fel gondosan a szórójav tartályt. Kerülje el 
a szórójav tartályának a túlfolyását vagy a 
szórójav kiszórását. Ne töltse fel sohasem a 
szórójav tartályt direkt a pázsit felületen, mert 
a kiszórt szórójav a túltrágyázás által kiégeti 
a pázsitot.

• Biztosítsa, hogy a fekete szóróhenger 

burkolat egyenletesen be legyen fedve 
a szórójavval. Csak így van az egész 
szórószélességen a trágya egyenletes 
kihordása biztosítva. 

5.3. A szóróbeállítás megállapítása   
(12-es ábra)

Szórójavak mint a pázsit vetőmag, trágya és 
egyébb ápolótermékek nagyon különböznek 
egymástol a kihordandó menyiségben, granu-
lálásban és súlyban, úgyhogy egy univerzális 
beállítás megadása nem lehetséges.  A szórókoc-
si beállítását egyszerű módon ki lehet puhatolni.
• Töltse félig fel a tartályt a szórandó javval 

(lásd az 5.2-at).
• Tegyen le egy száraz, tiszta fóliát egy sík, 

sima felületre (mint például garázs).
• A kipuhatolás kezdeténél az állítókarnak a 

„4“-re való állítását ajánljuk. Hajtson egy 2,3 
m hosszú szakaszt le. Egy 45 cm szórási 
szélességnél ez 1 m²-ű területnek felel meg.

• Söpörje össze a szórójavat, mérje le egy 
háztartási mérlegen (szórómennyiség m²-
ként) és hasonlítsa össze a gyártó adataival 
a szórandó jav csomagolásán (mint például 
30 g/m²). Állítsa az állítási kart egy magasabb 
fokra, ha túl kevés ill. egy alacsonyabb fokra, 
ha túl sok lett kihordva.

• Jegyzetelje fel a megállapított értéket, azért 
hogy szükség esetén újbol fel tudja használni. 

6. Kezelés

Fontos! Nedves, nyírkos vagy nagyon magas 
fűnéli használatnál ( a fű magassága több mint 60 
mm) a szórandó jav nedves lehet és blokkolhatja 
a kihordást. Ez a szórandó jav túl magas vagy túl 
alacsony adagolásához vezethet.

6.1 Szórási beállításokVálassza ki az előtte 
megállapított szórási beállítást (lásd az 
5.3-at). Minden esetre vegye fi gyelembe 
a trágya/vetőanyag csomagolásain levő 
utasításokat.

6.2 Szórás
• A szórandó javval levő feltöltés után (lásd az 

5.2-es szakaszt), állítsa az állító kart a kívánt 
pozícióra (lásd az 5.2-at) és kezdje el a felület 
beszórását.

• Ajánlatos a külső 2-3 sávot hossz és 
kereszt irányba kiszórni. A többi sávot 
azt hosszirányban szórhatja be. Egymást 
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fedőn szórni be és ügyeljen arra, hogy ne 
maradjonak hátra nem beszórt részfelületek.

• Azután a beszórt felületet a trágya/
vetőanyag csomagolásán levő utasításoknak 
megfelelően megdolgozni (mint például 
megöntözni).

7. Tisztítás és pótalkatrész rendelés

7.1 Tisztítás
• Minden használat után a szórandó jav 

tartályából a szórandó jav maradékát ismét 
a megfelelő szórandó jav csomagolásába 
tölteni.

• Állítsa az állítókart a „8“-as pozicíóra 
és tisztítsa meg alaposan egy kefével a 
szórónyílásokat és a burkoló sínt.

•  Tartsa a védőberendezéseket, szellőztető 
réseket és a gépházat annyira por- és 
piszokmentesen, amennyire csak lehet. 

•  A készüléket rendszeresen egy nedves 
posztóval és egy kevés kenőszappannal 
megtisztítani. Ne használjon tisztító vagy oldó 
szereket; ezek megtámadhatják a készülék 
műanyagrészeit. 

7.2 A pótalkatrész megrendelése:
Pótalkatrész megrendésénél a következő adato-
kat kellene megadni:
•  A készülék típusát
•  A készülék cikk-számát
•  A készülék ident- számát
•  A szükséges pótalkatrész pótalkatrész 

számát
Aktuális árak és inforációk a www.isc-gmbh.info 
alatt találhatóak.

8. Megsemmisítés és 
újrahasznosítás

A szállítási károk megakadályozásához a készü-
lék egy csomagolásban található. Ez a csoma-
golás nyersanyag és ezáltal ismét felhasználható 
vagy pedig visszavezethető a nyersanyagi 
körforgáshoz. A készülék és annak a tartozé-
kai különböző anyagokból állnak, mint például 
fémből és műanyagokból. Defektes készülékek 
nem tartoznak a házi hulladékok közé. Szakszerű 
megsemmisítéshez le kellene adni a készüléket 
egy megfelelő gyűjtőhelyen. Ha nem ismer 
gyűjtőhelyeket, akkor érdeklődjön ütánna a köz-
ségi önkormányzatnál.

9. Tárolás

A készüléket és a készülék tartozékait egy sötét, 
száraz és fagymentes valamint gyerekek számára 
nem hozzáférhető helyen tárolni. Az optimális 
tárolási hőmérséklet 5 és 30 °C között van. Az 
elektromos szerszámot az eredeti csomagolás-
ban őrizni.

A termékek dokumentációjának és a 
kisérőpapírjainak az utánnyomtatása vagy 
egyébb sokszorosítása, kivonatosan is csak az 
iSC GmbH kihangsúlyozott beleegyezésével 
engedélyezett. 

Technikai változtatások jogát fenntartva
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 Garanciaokmány 

Tisztelt Vevő,
termékeink szigorú minőségi ellenőrzés alá vannak vetve. Ha ez a készülék mégis egyszer nem 
működne kifogástalanul, akkor azt nagyon sajnáljuk és kérjük Önt forduljon a szervízszolgáltatásunkhoz 
amely ebben a garanciakártyában megadott cím alatt található. Szívesen állunk a rendelkezésére telefo-
non is, az alul megadott szervízszám alatt. A garanciaigény érvényesítésével kapcsolatban a következő 
érvényes:
1. Ezek a garanciafeltételek csak kizárólagosan a fogyasztóknak szólnak, ez annyit jelent hogy ter-

mészetes személyeknek, akik nem szánják ezt a terméket sem üzemszerű sem egyébb önálló 
tevékenységeik körén belül használni. Ezek a garanciafeltételek szabályozzák a kiegészítő garan-
ciateljesítményeket, amelyeket a lent megnevezett gyártó a vásárlóknak az új készülékeire igér a 
törvényileg előírt garanciaszolgálathoz kiegészítően. A jogi szavatossági igényei, nincsennek ez a 
garnacia által érintve. A garanciateljesítményünk az Ön számára díjmentes.

2. A garanciateljesítmény csak kizárólagosan az Ön által, a lent megnevezet gyártótol megvásárolt új 
készüléken felmerülő olyan hibákra terjed ki, amelyek bebizonyíthatóan egy anyaghibán vagy egy 
gyári hibán alapszanak és korlátolva van választásunk szerint, vagy ezeknek a hibáknak az elhárí-
tására vagy a készülék kicserélésére.
Kérjük vegye fi gyelembe, hogy a készülékeink rendeltetésük szerint nem az ipari, kézműipari vagy 
szakmai használatra lettek konstruálva. Ezért a garanciaszerződés nem jön létre, ha a készülék 
a garancia ideje alatt kisipari, kézműipari vagy ipari üzemek területén lett használva vagy ha, 
egyenértékű igénybevételnek lett kitéve.

3. A szavatosságunk alol ki vannak véve: 
- olyan károk a készüléken, amelyek az összeszerelési utasítás fi gyelmen kívül hagyása vagy ame-
lyek a nem szakszerű felszerelés, a használati utasítás fi gyelmen kívül hagyása (mint például egy 
rossz hálózati feszültségre vagy áramfajtára való rákapcsolás), vagy a karbantartási és biztonsági 
határozatok fi gyelmen kívül hagyása vagy a készüléknek egy nem normális környezeti feltételeknek 
történő kitétele vagy egy hiányos ápolás és karbantartás által keletkeztek. 
- károk a készüléken, amelyek egy rossz bánásmód vagy nem szakszerű használatok (mint például 
a készülék túlterhelése vagy nem engedélyezett betétszerszámok vagy tartozékok használata), 
idegen testeknek a készülékbe levő behatolása (mint például homok, kövek és por, szállítási károk), 
erőszak kifejtése vagy idegenkezűség (mint például leesés általi károk) által jöttek létre. 
- károk a készüléken vagy a készülék részein, amelyek a használatnak megfelelő, szokásos vagy 
egyébb természetes elkopásra vezethetőek vissza.

4. A garancia időtartama 24 hónap és a készülék vásárlasi napjával kezdődik. Garanciaigényeket a 
garancia idő lejárata előtt kell, két héten belül, a defekt felismerése után érvényesíteni. Ki van zárva 
a garanciaigények érvényesítése a garanciaidő letelte után. A készülék javítása vagy kicserélése 
nem hosszabbítja meg a szavatosság idejét, se nem indul ez a teljesítmény által egy új garanciaidő 
a készülékre vagy az esetleg beépített pótalkatrészekre. Ez egy helyszíni szervíz esetében is érvé-
nyes.

5. A garanciajogának az érvénysítéséhez kérjük jelentse be a defektes készüléket a következő cím 
alatt: www.isc-gmbh.info. Kérjük tartsa készenlétben az új készülék ön általi vásárlásának a bizo-
nylatát vagy más igazolásait. Olyan készülékeket, amelyek megfelelő igazolás vagy típustábla nélkül 
kerülnek beküldésre, azok hiányzó hozzárendelési lehetőség miatt ki vannak zárva a garnciateljesít-
mény alol. Ha a készülék defektjére kiterjed a garnciateljesítményünk, akkor azonnal visszakap egy 
megjavított vagy egy új készüléket.

Magától érthetődő, hogy a költségek megtérítése ellenében szívesen megjavítsuk azokat a készüléken 
levő defekteket, amelyek nem esnek a garancia terjedelme alá vagy amelyeket már nem érinti a garan-
cia. Ehhez kérjük a készüléket a szervízcímünkre beküldeni.

Ennek a használati utasításnak a szervíz-információja szerint utalunk ennek a garanciának a gyorsan 
kopó részekkel, használati részekkel és hiányzó részekkel kapcsolatban fennálló fenntartásáira.
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Nebezpečí! 
Při používání přístrojů musí být dodržována určitá 
bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním 
a škodám. Přečtěte si proto pečlivě tento návod 
k obsluze / bezpečnostní pokyny. Dobře si ho/
je uložte, abyste měli tyto informace kdykoliv 
po ruce. Pokud předáte přístroj jiným osobám, 
předejte s ním prosím i tento návod k obsluze/
bezpečnostní pokyny. Nepřebíráme žádné ručení 
za škody a úrazy vzniklé v důsledku nedodržování 
tohoto návodu k obsluze a bezpečnostních 
pokynů. 

1. Bezpečnostní pokyny

• Dbejte pokynů pro nastavení v návodu a 
informační nálepky na přístroji. V každém 
případě dbejte pokynů na baleních hnojiva / 
osiva.

• Aby se předešlo spálení trávníku (přehnojení) 
rozsypaným hnojivem, nikdy neplňte sypací 
vozík přímo na trávníku.

2. Popis přístroje a rozsah dodávky  

2.1 Popis přístroje (obr. 1/2)
1.  Posuvné držadlo
2.  Stavěcí páčka pro regulaci sypaného 

množství
3.  Zásobník sypaného materiálu
4.  Kolečko
5.  Podstavec
6.  Vodicí tyče

2.2 Rozsah dodávky
Zkontrolujte prosím úplnost výrobku na základě 
popsaného rozsahu dodávky. V případě 
chybějících dílů se prosím obraťte nejpozději 
během 5 pracovních dnů po zakoupení výrobku 
za předložení platného dokladu o koupi na naše 
servisní středisko nebo prodejnu, kde jste přístroj 
zakoupili. Dbejte prosím na tabulku o záruce v 
servisních informacích na konci návodu.
•  Otevřete balení a přístroj opatrně vyjměte z 

balení.
•  Odstraňte obalový materiál a ochrany balení / 

dopravní pojistky (jsou-li k dispozici).
•  Překontrolujte, zda je rozsah dodávky úplný.
•  Zkontrolujte přístroj a příslušenství, zda neby-

ly při přepravě poškozeny.
•  Balení si pokud možno uložte až do uplynutí 

záruční doby.

Nebezpečí! 
Přístroj a obalový materiál nejsou dětská 
hračka! Děti si nesmějí hrát s plastovými 
sáčky, fóliemi a malými díly! Hrozí nebezpečí 
spolknutí a udušení!

•  Sypací vozík 
• Originální návod k obsluze 

3. Použití podle účelu určení

Sypací vozík je určen k rozsévání nebo rozptylu 
hnojiv, semen, kameniva, soli a zimního 
posypového materiálu.

Přístroj smí být používán pouze podle svého 
účelu určení. Každé další, toto překračující 
použití, neodpovídá použití podle účelu určení. Za 
z toho vyplývající škody nebo zranění všeho dru-
hu ručí uživatel/obsluhující osoba a ne výrobce. 

Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly 
podle svého účelu určení konstruovány pro 
živnostenské, řemeslnické nebo průmyslové 
použití. Nepřebíráme proto žádné ručení, pokud 
je přístroj používán v živnostenských, řemeslných 
nebo průmyslových podnicích a při srovnatelných 
činnostech.

4. Technická data

Šířka rozsypu:  ............................................45 cm
Objem zásobníku max.: ..................................12 l
Ø kol:  ..........................................................20 cm
Hmotnost (v prázdném stavu) cca:  .............2,6 kg

5. Před uvedením do provozu

5.1  Montáž 

Posuvné držadlo
• Rovné tyče nastrčit do zásobníku sypaného 

materiálu (obr. 3).
• Držadlo nastrčit na rovné tyče (obr. 4).

Stavěcí páčka
Rukojeť stavěcí páčky (obr. 2/pol. 2) nastrčit na 
stavěcí páčku (obr. 5/pol. A).
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Podpěra
• Šroub (obr. 7/pol. B) odstranit.
• Podpěru (obr. 8/pol. 5) nastrčit a utáhnout.

Kolečka
• Kryty koleček odstranit (obr. 9).
• Šrouby (obr. 10/pol. E) odstranit (na obou 

stranách).
• Kolečka (obr. 11/pol. D) nastrčit a utáhnout.
• Kryty koleček opět namontovat.

5.2 Plnění
• Změřte plochu, kterou chcete osévat / 

posypat a vypočtěte počet čtverečních metrů. 
Podle údajů na obalu hnojiva / osiva stanovte 
potřebné množství materiálu k rozsypu.

• Zajistěte, aby byl zásobník na rozsypávaný 
materiál suchý a čistý.

• Nastavovací páku (obr. 6 / pol. 2) nastavte do 
polohy „0“.

• Na pevný a suchý podklad rozprostřete 
novinový papír. Na něj postavte sypací 
vozík a opatrně naplňte zásobník. Zabraňte 
nadměrnému naplnění zásobníku nebo 
rozsypání materiálu kolem. Zásobník 
nikdy neplňte přímo na trávníku, protože 
rozsypané hnojivo způsobí „spálení“ trávníku 
přehnojením.

• Zajistěte, aby byl černý kryt sypacího válce 
rovnoměrně překryt materiálem. Jen tak 
dosáhnete rovnoměrného rozsypu hnojiva po 
celé šířce vozíku.

5.3 Stanovení nastavení rozsypu (obr. 12)
Produkty jako trávníkové osivo, hnojiva a jiné 
produkty pro péči o trávník se navzájem silně liší 
pokud jde o rozsypávané množství, granulaci 
a hmotnost, takže nelze uvést univerzální 
nastavení. Nastavení sypacího vozíku lze stanovit 
jednoduchým způsobem.
• Naplňte zásobník do poloviny požadovaným 

materiálem (viz 5.2).
• Na rovnou a hladkou plochu (např. podlahu 

garáže) rozložte suchou a čistou fólii.
• Doporučujeme začít proces stanovení s 

nastavovací pákou v poloze „4“. Ujeďte 
vzdálenost 2,3 m. Při šířce rozsypu 45 cm činí 
posypaná plocha cca 1 m².

• Materiál smeťte, zvažte ho na domácnostní 
váze (množství materiálu na m²) a porovnejte 
hmotnost s údajem výrobce na obalu (např. 
30 g/m²). Pokud je materiálu příliš málo, 
posuňte nastavovací páku na větší stupeň; 
pokud se vysypalo příliš mnoho materiálu, 
posuňte nastavovací páku na menší stupeň.

• Poznamenejte si zjištěné hodnoty, abyste je v 
případě potřeby mohli použít znovu.

6. Obsluha

Důležité! Při používání na mokrém, vlhkém nebo 
velmi vysokém trávníku (tráva vyšší než 60 mm) 
může rozsypávaný materiál zvlhnout a zablokovat 
výstupní část. To může vést k předávkování nebo 
k nedostatečnému dávkování materiálu.

6.1 Nastavení rozsypu
Zvolte předem stanovené nastavení rozsypu 
(viz 5.3). V každém případě dbejte pokynů na 
baleních hnojiva / osiva.

6.2 Provádění rozsypu
• Po naplnění materiálem (viz část 5.2) posuňte 

nastavovací páku do požadované polohy (viz 
5.3) a začněte s rozsypáváním na ploše.

• Doporučujeme provádět rozsyp na vnějších 
2–3 drahách v příčném i podélném směru. 
Zbývající pojížděné dráhy můžete posypávat 
v podélném směru. Rozsyp provádějte v 
překryvu jednotlivých drah a dbejte na to, aby 
žádná dílčí plocha nezůstala neposypaná.

• Následně posypanou plochu ošetřete (např. 
zalijte) v souladu s pokyny na balení hnojiva 
/ osiva. 

7. Čištění a objednání náhradních 
dílů

7.1 Čištění
• Po každém použití vraťte zbytek 

rozsypávaného materiálu ze zásobníku zpět 
do příslušného balení.

• Nastavovací páku posuňte do polohy „8“ a 
sypací otvory a krycí lištu důkladně vyčistěte 
kartáčem.

•  Otřete přístroj čistým hadrem nebo ho 
profoukněte stlačeným vzduchem při nízkém 
tlaku.

•  Pravidelně přístroj čistěte vlhkým hadrem 
a trochou mazlavého mýdla. Nepoužívejte 
čisticí prostředky nebo rozpouštědla; tyto by 
mohly narušit plastové díly přístroje. 
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7.2 Objednání náhradních dílů:
Při objednávce náhradních dílů je třeba uvést 
následující údaje:
•  Typ přístroje
•  Číslo artiklu přístroje
•  Identifikační číslo přístroje
•  Číslo požadovaného náhradního dílu
Aktuální ceny a informace naleznete na 
www.isc-gmbh.info

8. Likvidace a recyklace

Přístroj je uložen v balení, aby bylo zabráněno 
poškození při přepravě.  Toto balení je surovina a 
tím znovu použitelné nebo může být dáno zpět do 
cirkulace surovin. Přístroj a jeho příslušenství jsou 
vyrobeny z rozdílných materiálů, jako např. kov 
a plasty. Defektní přístroje nepatří do domovního 
odpadu. K odborné likvidaci by měl být přístroj 
odevzdán na příslušném sběrném místě. Pokud 
žádné takové sběrné místo neznáte, měli byste se 
informovat na místním zastupitelství. 

9. Skladování

Skladujte přístroj a jeho příslušenství na tmavém, 
suchém a nezamrzajícím místě a mimo dosah 
dětí. Optimální teplota skladování leží mezi 5 a 30 
˚C. Uložte elektrický přístroj v originálním balení.

Patisk nebo jiné rozmnožování dokumentace a 
průvodních listin, také ve výtažcích, je přípustný 
pouze s výslovným souhlasem fi rmy iSC GmbH. 

 Technické změny vyhrazeny
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 Záruční list 

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezvadně nefunguje, je 
nám to velice líto a prosíme Vás, abyste se obrátili na naši servisní službu na adrese uvedené na tomto 
záručním listu. Rádi Vám budeme k dispozici také telefonicky na uvedeném servisním telefonním čísle. 
Pro uplatňování požadavků poskytnutí záruky platí následující:
1. Tyto záruční podmínky jsou určeny výlučně pro spotřebitele, tzn. fyzické osoby, které tento výrobek 

nebudou používat ani v rámci své profesní, ani jiné výdělečně činné aktivity. Tyto záruční podmínky 
upravují dodatečné záruky, které níže uvedený výrobce poskytuje kupujícím nových přístrojů navíc 
k zákonné záruce. Vaše zákonem stanovené nároky na záruku zůstanou touto zárukou nedotčeny. 
Naše záruka je pro Vás bezplatná.

2. Záruka se vztahuje výhradně na nedostatky na vámi zakoupeném novém přístroji níže uvedeného 
výrobce, které jsou způsobené chybou materiálu nebo výrobní chybou, a podle našeho uvážení je 
omezena na odstranění těchto nedostatků na přístroji nebo výměnu přístroje.
Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle svého účelu určení konstruovány pro 
živnostenské, řemeslnické nebo odborné použití. Záruční smlouva se proto nenaplní, pokud byl 
přístroj během záruční doby používán v živnostenských, řemeslnických nebo průmyslových pod-
nicích nebo byl vystaven srovnatelnému zatížení. 

3. Z naší záruky jsou vyloučeny: 
- Škody na přístroji, které vznikly nedodržením montážního návodu nebo na základě neoborné 
instalace, nedodržením návodu k použití (jako např. připojení na chybné síťové napětí nebo druh 
el. proudu), nebo nedodržením pokynů k údržbě a bezpečnostních pokynů, vystavením přístroje 
nepřirozeným povětrnostním podmínkám nebo nedostatečnou péčí a údržbou.  
- Škody na přístroji, které vznikly neoprávněným nebo nesprávným použitím (jako např. přetížení 
přístroje nebo použití neschválených přídavných nástrojů nebo příslušenství), vniknutím cizích těles 
do přístroje (jako např. písek, kameny nebo prach, škody při přepravě), používáním násilí nebo cizím 
působením (jako např. škody způsobené pádem). 
- Škody na přístroji nebo na dílech přístroje, které jsou způsobeny běžným opotřebením 
přiměřeného použití nebo jiným přirozeným opotřebením.

4. Záruční doba činí 24 měsíců a začíná datem koupě přístroje. Požadavky poskytnutí záruky musí 
být uplatňovány před uplynutím záruční doby během dvou týdnů poté, co byla vada zjištěna. 
Uplatňování požadavků poskytnutí záruky po uplynutí záruční doby je vyloučeno. Oprava nebo 
výměna přístroje nevede ani k prodloužení záruční doby, ani nedojde tímto výkonem k zahájení nové 
záruční doby pro tento přístroj nebo pro jakékoli zabudované náhradní díly. To platí také při využití 
místního servisu.

5. Pro uplatňování požadavků na poskytnutí záruky nahlaste prosím váš defektní přístroj na: www.
isc-gmbh.info. Mějte připravenu nákupní účtenku nebo jiné doklady o vašem nákupu. Přístroje, které 
jsou zaslány bez odpovídajících dokladů a bez typového štítku, jsou ze záručního plnění vyloučeny 
z důvodu nedostatečné možnosti jednoznačného přiřazení. Pokud je defekt přístroje zahrnut v naší 
záruce, obdržíte obratem zpátky opravený nebo nový přístroj.

Samozřejmě Vám rádi odstraníme nedostatky na přístroji na Vaše náklady, pokud tyto nedostatky nej-
sou nebo už nejsou zahrnuty v rozsahu záruky. V takovém případě nám prosím zašlete přístroj na naší 
servisní adresu.

V případě rychle opotřebitelných dílů, spotřebních dílů a chybějících dílů poukazujeme na omezení této 
záruky podle servisních informací uvedených v tomto návodu k obsluze.
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Nebezpečenstvo! 
Pri používaní prístrojov sa musia dodržiavať 
príslušné bezpečnostné opatrenia, aby bolo 
možné zabrániť prípadným zraneniam a vecným 
škodám. Preto si starostlivo prečítajte tento ná-
vod na obsluhu/bezpečnostné pokyny. Následne 
ich starostlivo uschovajte, aby ste mali vždy k 
dispozícii potrebné informácie. V prípade, že 
budete prístroj požičiavať tretím osobám, prosím 
odovzdajte im spolu s prístrojom tento návod na 
obsluhu/bezpečnostné pokyny. Nepreberáme 
žiadne ručenie za nehody ani škody, ktoré vz-
niknú nedodržaním tohto návodu na obsluhu a 
bezpečnostných pokynov.

1. Bezpečnostné pokyny

• Prosím dodržiavajte pokyny na nastavovanie 
v návode na obsluhu a samolepky s 
upozorneniami na prístroji. V každom prípade 
dodržujte pokyny na obaloch použitých hnojív 
resp. osiva.

• Aby sa zabránilo vyhoreniu trávnika 
(prehnojeniu) kvôli rozsypanému 
posypovému materiálu, nikdy neplňte 
posypový vozík priamo na trávniku.

2. Popis prístroja a objem dodávky 

2.1 Popis prístroja (obr. 1/2)
1.  Posuvné držadlo
2.  Nastavovacia páka na reguláciu sypaného 

množstva 
3.  Zásobník na sypaný materiál
4.  Koleso
5.  Podstavcová noha
6.  Posuvné tyče

2.2 Objem dodávky
Prosím, skontrolujte kompletnosť výrobku na 
základe uvedeného objemu dodávky. V prípade 
chýbajúcich častí sa prosím obráťte najneskôr 
do 5 pracovných dní od zakúpenia výrobku s 
predložením platného dokladu o kúpe na naše 
servisné stredisko alebo na obchod, v ktorom ste 
prístroj zakúpili. Prosím, dbajte pritom na záručnú 
tabuľku uvedenú v servisných informáciách na 
konci návodu.
•  Otvorte balenie a opatrne vyberte prístroj von 

z balenia.
•  Odstráňte obalový materiál ako aj obalové/

transportné poistky (pokiaľ sú obsiahnuté).

•  Skontrolujte, či obsah dodávky kompletný.
•  Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu prístro-

ja a príslušenstva transportom.
•  Pokiaľ možno, uschovajte si obal až do konca 

záručnej doby.

Nebezpečenstvo! 
Prístroj a obalový materiál nie sú hračky! Deti 
sa nesmú hrať s plastovými vreckami, fóliami 
ani malými dielmi! Hrozí nebezpečenstvo 
prehltnutia a udusenia!

•  Posypový vozík 
• Originálny návod na obsluhu 

3. Správne použitie prístroja

Posypový vozík je určený na rozsypávanie 
hnojiva, semien, štrku, soli a zimného 
posypového materiálu.

Prístroj smie byť použitý len na ten účel, na ktorý 
bol určený. Akékoľvek iné odlišné použitie sa 
považuje za nespĺňajúce účel použitia. Za škody 
alebo zranenia akéhokoľvek druhu spôsobené 
nesprávnym používaním ručí používateľ / obslu-
hujúca osoba, nie však výrobca.

Prosím berte ohľad na skutočnosť, že naše príst-
roje neboli svojim určením konštruované na profe-
sionálne, remeselnícke ani priemyselné použitie. 
Nepreberáme žiadne záručné ručenie, ak sa 
prístroj bude používať v profesionálnych, reme-
selníckych alebo priemyselných prevádzkach ako 
aj na činnosti rovnocenné s takýmto použitím.

4. Technické údaje

Šírka sypania: .............................................45 cm
Ojem nádoby max.:  ................................. 12 litrov
Ø kolies:  .....................................................20 cm
Hmotnosť (prázdna) cca:  ...........................2,6 kg
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5. Pred uvedením do prevádzky

5.1  Montáž 

Posuvné držadlo
• Posuvné tyče nasunúť do zásobníka na 

sypaný materiál (obr. 3).
• Posuvné držadlo nasunúť na posuvné tyče 

(obr. 4).

Nastavovacia páka
Rukoväť nastavovacej páky (obr. 2/pol. 2) nasunúť 
na nastavovaciu páku (obr. 5/ pol. A).

Podpera
• Odstrániť skrutku (obr. 7/ pol. B).
• Podperu (obr. 8/ pol. 5) nasunúť a pevne 

priskrutkovať.

Kolesá
• Z kolies odobrať veká (obr. 9).
• Odstrániť skrutky (obr. 10/ pol. E) (na oboch 

stranách).
• Kolesá (obr. 11/ pol. D) nasunúť a pevne 

priskrutkovať.
• Nasadiť veká kolies.

5.2 Plnenie
• Odmerajte oblasť určenú na posypanie a 

zistite rozmer v metroch štvorcových. Zistite 
potrebu posypového materiálu pomocou 
množstva uvedeného na obaloch použitých 
hnojív resp. osiva.

• Postarajte sa o to, aby bola nádoba na 
posypový materiál suchá a čistá.

• Prepnite nastavovaciu páčku (obr. 6 / pol. 2) 
do polohy „0“.

• Rozprestrite novinový papier na pevnom, 
suchom podklade. Postavte naň posypový 
vozík a starostlivo naplňte nádobu na 
posypový materiál. Zabráňte pritom 
preplneniu nádoby na posypový materiál 
alebo rozsypaniu posypového materiálu. 
Nikdy neplňte nádobu na posypový materiál 
priamo na ploche trávnika, pretože prípadný 
rozsypaný posypový materiál môže zničiť 
trávnik kvôli prehnojeniu.

• Postarajte sa o to, aby bol čierny kryt 
posypového valca rovnomerne pokrytý 
posypovým materiálom. Iba tak je možné 
zaručiť rovnomerné dávkovanie hnojiva po 
celej šírke sypania.

5.3 Zistenie nastavenia sypania (obr. 12)
Posypové produkty ako trávnikové semeno, 
hnojivo a iné produkty na ošetrovanie trávnika, 
sa navzájom značne odlišujú v dávkovanom 
množstve, veľkosti granuliek a hmotnosti, preto 
nie je možné uvedenie jedného univerzálneho 
nastavenia. Nastavenie posypového vozíka sa dá 
zistiť jednoduchým spôsobom.
• Naplňte nádobu do polovice posypovým ma-

teriálom (pozri 5.2).
• Rozložte suchú, čistú fóliu na rovnú, hladkú 

plochu (napr. na podlahu garáže).
• Odporúčame na začiatku zisťovania nastaviť 

nastavovaciu páčku na „4“. Prejdite vozíkom 
vzdialenosť 2,3 m. Pri šírke sypania 45 cm to 
predstavuje plochu cca 1 m².

• Pozametajte posypový materiál na 
jednu hromadu a odvážte ho pomocou 
kuchynskej váhy (posypové množstvo na 
m²) a porovnajte hmotnosť s údajom výrobcu 
uvedeným na obale posypového materiálu 
(napr. 30 g/m²). Ak bol výsledok sypania príliš 
malý, nastavte páčku na vyšší stupeň, resp. 
ak bol príliš veľký, nastavte páčku na nižší 
stupeň.

• Poznačte si zistené hodnoty nastavenia, aby 
ste ich mohli v prípade potreby znovu použiť.

6. Obsluha

Dôležité! Pri používaní na mokrom, vlhkom 
alebo veľmi vysokom trávniku (výška trávy viac 
ako 60 mm) môže posypový materiál zvlhnúť a 
obmedziť vydávané množstvo. To potom môže 
viesť k predávkovaniu alebo nedostatočnému 
dávkovaniu posypového materiálu.

6.1 Nastavenie sypania
Zvoľte vopred určený stupeň nastavenia sypania 
(pozri 5.3). V každom prípade dodržujte pokyny 
na obaloch použitých hnojív resp. osiva.

6.2 Sypanie
• Po naplnení posypovým materiálom (pozri 

odsek 5.2) nastavte nastavovaciu páčku do 
požadovanej polohy (pozri 5.3) a začnite s 
posypom plochy.

• Odporúča sa posypať vonkajšie 2 až 3 
dráhy v pozdĺžnom ako aj priečnom smere. 
Ostatné dráhy môžete posypať v pozdĺžnom 
smere. Posypávajte s prekrytím a dbajte na 
to, aby neostala žiadna čiastočná plocha bez 
posypania.
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• Posypanú plochu následne spracujte (napr. 
zavlažte) podľa pokynov uvedených na 
obaloch hnojív resp. osiva.

7. Čistenie a objednanie náhradných 
dielov

7.1 Čistenie
• Po každom použití vráťte zbytky posypového 

materiálu z nádoby na posypový materiál 
naspäť do obalu posypového materiálu.

• Prepnite nastavovaciu páčku do polohy „8“ a 
dôkladne vyčistite pomocou kefy posypové 
otvory a kryciu lištu.

•  Utrite prístroj čistou utierkou alebo ho 
vyčistite vyfúkaním stlačeným vzduchom pri 
nastavení na nízky tlak.

•  Čistite prístroj pravidelne pomocou vlhkej 
utierky a malého množstva tekutého mydla. 
Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace 
prostriedky ani riedidlá; tieto prostriedky by 
mohli napadnúť umelohmotné diely prístroja. 

7.2 Objednávanie náhradných dielov:
Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné 
uviesť nasledovné údaje:
•  Typ prístroja
•  Výrobné číslo prístroja
•  Identifikačné číslo prístroja
•  Číslo potrebného náhradného dielu
Aktuálne ceny a informácie nájdete na stránke 
www.isc-gmbh.info

8. Likvidácia a recyklácia

Prístroj sa nachádza v obale za účelom zabráne-
nia poškodeniu pri transporte. Tento obal je vyro-
bený zo suroviny a tým pádom je ho možné znovu 
použiť alebo sa môže dať do zberu na recykláciu 
surovín. Prístroj a jeho príslušenstvo sa skladajú 
z rôznych materiálov, ako sú napr. kovy a plasty. 
Poškodené prístroje nepatria do domového odpa-
du. Prístroj by sa mal odovzdať k odbornej likvi-
dácii na príslušnom zbernom mieste. Pokiaľ Vám 
nie je známe takéto zberné miesto, informujte sa 
prosím na miestnej samospráve.

9. Skladovanie

Skladujte prístroj a jeho príslušenstvo na tmavom, 
suchom a nezamŕzajúcom mieste mimo dosahu 
detí. Optimálna teplota pre skladovanie je medzi 
5 až 30 °C. Skladujte tento elektrický prístroj v ori-
ginálnom balení.

Dodatočná tlač alebo iné reprodukovanie 
dokumentácie a sprievodných dokladov výrobkov, 
taktiež ich častí, je prípustná len s výslovným 
súhlasom spoločnosti iSC GmbH.

 Technické zmeny vyhradené
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 Záručný list 

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne 
fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese 
uvedenej na tomto záručnom liste. Radi Vám budeme k dispozícii taktiež telefonicky na uvedenom ser-
visnom telefónnom čísle. Pre uplatnenie nárokov na záručné plnenie platia nasledujúce podmienky:
1. Tieto záručné podmienky sa týkajú výlučne štandardných spotrebiteľov, t.j. takých osôb, ktoré tento 

výrobok nechcú používať na účely v rámci svojich remeselníckych činností ani na iné samostatne 
zárobkové činnosti. Tieto záručné podmienky upravujú dodatočné záručné plnenia, ktoré nižšie 
uvedený výrobca poskytuje kupujúcim svojich nových prístrojov dodatočne k zákonnej záruke. Vaše 
zákonné nároky na záruku nie sú touto zárukou dotknuté. Naše záručné plnenie je pre Vás zadarmo.

2. Záručné plnenie sa vzťahuje výlučne len na nedostatky na Vami zakúpenom novom prístroji nižšie 
uvedeného výrobcu, ktoré sú spôsobené chybami materiálu alebo výrobnými chybami, a podľa 
nášho uváženia sa obmedzuje na odstránenie týchto nedostatkov na prístroji alebo výmenu príst-
roja. Prosím, dbajte na to, že naše prístroje neboli svojim určením konštruované na profesionálne, 
remeselnícke ani odborné použitie. Táto záručná zmluva sa preto neuzatvára, ak sa prístroj počas 
záručnej doby používal v profesionálnych, remeselníckych alebo priemyselných prevádzkach, alebo 
ak bol vystavený namáhaniu rovnocennému s takýmto použitím.

3. Z našej záruky sú vylúčené: 
- Škody na prístroji, ktoré boli spôsobené nedodržaním montážneho návodu alebo na základe neo-
dbornej inštalácie, nedodržaním návodu na použitie (ako napr. pripojením na nesprávne sieťové 
napätie alebo druh prúdu) alebo nedodržaním pokynov pre údržbu a bezpečnostných pokynov 
alebo vystavením prístroja abnormálnym poveternostným podmienkam alebo nedostatočnou 
starostlivosťou a údržbou. 
- Škody na prístroji, ktoré boli spôsobené zneužívaním alebo nesprávnym používaním (ako napr. 
preťaženie prístroja alebo použitie neprípustných pracovných nástrojov alebo príslušenstva), 
vniknutím cudzích telies do prístroja (ako napr. piesok, kamene alebo prach, prepravné 
poškodenia), použitím násilia alebo cudzieho pôsobenia (napr. škody spôsobené pádom). 
- Škody na prístroji alebo na častiach prístroja, ktoré zodpovedajú príslušnému pracovnému, 
bežnému alebo inému prirodzenému opotrebeniu.

4. Doba záruky je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu zakúpenia prístroja. Nároky na záruku sa 
musia uplatniť pred koncom uplynutia záručnej doby do dvoch týždňov od zistenia nedostatku. 
Uplatnenie nárokov na záruku po uplynutí záručnej doby je vylúčené. Oprava alebo výmena príst-
roja nevedie k predĺženiu záručnej doby ani nedochádza na základe tohto plnenia ku vzniku novej 
záručnej doby pre prístroj ani pre akékoľvek inštalované náhradné diely. To platí taktiež pri použití 
miestneho servisu.

5. Pre uplatnenie Vášho nároku, prosím nahláste defektný prístroj na adrese: www.isc-gmbh.info. 
Prosíme, aby ste mali k dispozícii účtenku alebo iné doklady o zakúpení nového prístroja. Príst-
roje, ktoré budú zaslané bez príslušných dokladov alebo bez typového štítku, budú vylúčené zo 
záručného plnenia kvôli nedostatočnej možnosti identifi kácie. Ak spadá defekt prístroja pod naše 
záručné plnenie, dostanete obratom naspäť opravený alebo nový prístroj.

Samozrejme Vám radi opravíme nedostatky na prístroji na Vaše náklady, ak tieto nedostatky nespadajú 
alebo už nespadajú do rozsahu záruky. Prosím, pošlite nám v takom prípade prístroj na našu servisnú 
adresu.

Ohľadne opotrebovávaných, spotrebných a chýbajúcich dielov poukazujeme na obmedzenia tejto 
záruky podľa servisných informácií uvedených v tomto návode na obsluhu.
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