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1 ALKATRÉSZEK LISTÁJA (A. ÁBRA) 

2 ÖSSZESZERELÉS (B. ÁBRA) 

 1. ábra – Rögzítse a fogantyút, a csatlakozócsövet és a karokat a csavarokkal. 
 2. ábra – Rögzítse a karokat a tartály alsó részére a csavarokkal. 
 3. ábra – Helyezze be a keverő alkatrészt és a forgó tárcsát a keverőnyílásba és ezzel egy időben 

csatlakoztassa azokat. 
 4. ábra – Helyezze be az átviteli tengelyt az áttételbe és a karok nyílásaiba. 
 5. ábra – Tolja az átviteli betétet a karok nyílásaiba mindkét oldalon (a sín kifelé néz). 
 6. ábra – Tolja fel a két kereket az átviteli tengelyre, majd helyezze be a szegecset és az alátétet a 

tengely nyílásaiba. 
 7. ábra – Nyomja a két burkolati elemet a kerekekre. 
 8. ábra – Tegye a két konzolt a konzol befogóiba. A hosszú konzol rögzíti az anyagtartályt a rövid 

konzol pedig a karokhoz való. 
 9. ábra – Tekerje fel a vezérlőzsinórt a tekercsre. 

3 HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK 

A legjobb eredmény érdekében elindítás előtt állítsa be a szórási arányt. 
1. Ellenőrizze, hogy az ellenőrzővezeték megfelelően be van-e állítva. 
2. Forgassa el a szórás-beállítót addig, hogy a megfelelő szám látható legyen a nagyítón. 
3. Induljon el a készülékkel, majd a szóró kinyitásához nyomja meg az indítókart. Szórás közben 

mindig tolja a készüléket.  Ha kinyitott állapotban hátrafelé húzza, akkor előfordul, hogy túl sok 
mag kerül egy helyre. 

4 KARBANTARTÁS 

 Ne hagyjon magokat a készülékben. A maradékot öntse vissza a csomagolásba és jól zárja le. 
 Minden használat után alaposan mossa le, hogy ne maradjon semmi a készülékben. A makacs 

szennyeződés eltávolítása érdekében előfordul, hogy forró vízre lesz szüksége. Hagyja a 
készüléket megszáradni. 

 Tárolja száraz, tiszta helyen. 

Megjegyzés: a készülék nem igényel olajozást. 

5 SZÜKSÉGES MENNYISÉG 

Mag 
fajtája 

Mag mérete Mennyiség (kg) 100 m² lefedésére széless
ég A kiválasztott nyíláshoz megfelelő. 

1. 
POZÍCIÓ 

2. 
POZÍCIÓ 

3. 
POZÍCIÓ 

4. 
POZÍCIÓ 

5. 
POZÍCIÓ 

(m) 

fű kicsi 0,05 0,40 0,40 0,60 0,80 1,40 

átlagos 0,06 0,50 0,50 0,65 0,80 1,40 

műtrágy
a 

por és 
granulátum 

0,80 2,20 3,33 6,70 11,10 1,50 

granulátum 0,30 1,00 1,30 1,65 2,00 2,50 

 


