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Návod k obsluhe
Rozmetadlo SOLO 421
 

Rozmetadlo  

Pozor: 
Pred prvým uvedením do prevádzky 
si pozorne prečítajte tento návod 
k obsluhe a dbajte na 
bezpodmienečnom dodržaní 
bezpečnostných predpisov.



Pozor: Pred prvým uvedením do prevádzky si pozorne 
prečítajte tento návod k obsluhe a dbajte na bezpodmienečnom 
dodržaní bezpečnostných predpisov.

Vážený zákazník,
SOLO 421 je všestranný rozmetávač granulátov. Oproti 
klasickému rozmetadlu na kolieskach má v nerovnom teréne 
veľa výhod. Tu je niekoľko príkladov rozmetania pomocou 
rozmetadla granulátu:
posypová soľ, absorbér oleja,  semená, vtáčie semeno, piesok, 
soľ, čistiace prostriedky, hnojivá atď.
SOLO 421 je zariadenie, ktoré je možné udržiavať s 
minimálnym úsilím, napríklad pravidelné mazanie 
prevodovky. Tento kvalitný produkt vám bude spoločníkom po 
mnoho rokov.

Úvod
Technické ú

Bezpečnostné pokyny: 
Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod k obsluhe, zoznámte 
sa s možnosťami nastavenia a použitia. S rozmetadlom nesmú 
pracovať deti. Dovoľte použitie rozmetadla len poučenému personálu.
Na ošetrovaných plochách sa nesmú zdržiavať deti ani zvieratá. 
Rozmetadlo používajte len tak, ako je uvedené v tomto návode. 
Nepoužívajte rozmetadlo pokiaľ je poškodené. Pred použitím musia 
byť poruchy odstránené.
Údržba a uskladnenie:
V pravidelných intervaloch preverujte všetky spojenia, matky a 
skrutky, či sú pevne dotiahnuté, aby ste zaistili bezchybný spôsob 
práce rozmetadla. Pravidelne preverujte stav nosných popruhov.
POZOR: Chemikálie alebo materiály, ktoré sú  nebezpečné pre okolie 
by nemali byť používané. Rešpektujte všetky smernice výrobcov 
chemikálií. 
POZOR:Udržujte v pohotovosti všetky prvky dôležité pre bezpečnosť.
Počas práce sledujte poprašovanú plochu. Venujte práci plnú 
pozornosť. Dbajte na bezpečnú pozíciu a smer. 
Zodpovednosť obsluhujúceho:
Čítajte všetky bezpečnostné pokyny. V pravidelných intervaloch robte 
údržbu Vášho rozmetadla. Dbajte na pokyny uvedené v odstavci 
„Údržba a uskladnenie“ v tomto návode k obsluhe. 
Montáž:
Skôr ako uvediete rozmetadlo do prevádzky, je potrebné   namontovať 
nosný popruh a ručnú kľuku. Otvorte viečko. Ručná kľuka a nosný 
popruh sú uskladnené v nádrži. 
Montáž ručnej kľuky:
Položte rozmetadlo na ľavú stranu – videné zo strany obsluhy 
(obr. A).
 Vyhľadajte hrdlo kľuky so závitom a nasaďte ručnú kľuku na    závit, 
pevne kľuku dotiahnite v smere hodinových ručičiek. 

Hmotnosť
Objem náplne  
Výška/šírka  
Nosný popruh  
Priechodnosť 
Šírka záberu  
Prevod   Pohon  

2,5 kg prázdny        
až 9 kg granulátu 
50 cm/28 cm bez kľuky nastaviteľný 
nastaviteľná 
nastaviteľná vo 180 stupňoch 
špirálový s kovovým ozubením 
priamo, otáčaním ručnou kľukou

Technické údajete

Bezpečnosť
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Pred použitím rozmetadla granúl urobte smerové značky. 
Mal by sa používať iba pri dennom svetle alebo pri dobrom 
umelom osvetlení.
Prečítajte si a dodržiavajte všetky pokyny od výrobcu 
chemikálií.   
UPOZORNENIE: 
Pri práci musí byť zorný bod nasmerovaný na obrábanú 
oblasť; nenechaj sa rozptyľovať.
Dbajte na bezpečný postoj a smer jazdy. Buďte opatrní pri 
nespevnených alebo šmykľavých povrchoch. Neutekaj. 
Upozornenie: J e potrebné sa vyhnúť chemikáliám alebo 
materiálom, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. 
Dodržujte všetky pokyny výrobcu chemikálií.
Údržba a skladovanie:
V pravidelných intervaloch kontrolujte dotiahnutie všetkých 
spojov, matíc a skrutiek, aby ste sa uistili, že rozmetadlo 
granulátu správne funguje.
Pravidelne kontrolujte stav ramenného popruhu.
Majte pripravené všetky bezpečnostné pomôcky. 
Zodpovednosť zákazníka:
Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny.
V pravidelných intervaloch vykonávajte údržbárske práce na 
vašom rozmetadle granulátu.
Postupujte podľa pokynov v časti Pokyny na údržbu a 
skladovanie tohto návodu.

Nastavenie rozmetadla
Pred uvedením rozmetadla do prevádzky je potrebné 
namontovať prídržný popruh a ručnú kľuku. Otvorte kryt. 
Ručná kľuka a ramenný popruh sú uložené v nádržke. 
Upevnenie ručnej kľuky:
Rozmetadlo granulátu položte na jeho ľavú stranu pri pohľade 
zo strany obsluhy (Obrázok A).
Nájdite závitový konektor kľuky a nasaďte ručnú kľuku na 
závit, kľuku utiahnite otáčaním v smere hodinových ručičiek. 
Popruh:
Umiestnite rozmetadlo granúl chrbtom na úroveň bokov, 
prekrížte si pravé rameno popruhom a upevnite háčiky na 
ráme, ako je znázornené na obrázku B.
Otočte ručnou kľukou do vhodnej pracovnej polohy pre 
sypač granulátu. Ak vám pracovná poloha nevyhovuje, 
môžete nastavenie pásu opakovať, kým sa nedosiahne 
individuálna pracovná poloha.
Mazacie body
Na pravej strane sypača granulátu je malý otvor (viditeľný, 
keď je ručná kľuka vo zvislej polohe).
Po niekoľkých hodinách prevádzky odporúčame na tomto 
mieste pridať niekoľko kvapiek ľahkého strojového oleja 
(obrázok C).
nosť zákazníka

Nosný popruh:
Rozmetadlo granulátu postavte pred seba na stôl alebo 
podobne. Nastavte ramenný popruh do najdlhšej polohy.
Zasuňte karabínku do pravého horného oka (pri pohľade zo 
strany obsluhy).
Umiestnite sypač granúl chrbtom vo výške bokov, prekrížte s 
popruhom vaše pravé rameno a
pripevnite háčiky k rámu, ako je znázornené na obrázku B. Pre 
vhodnú pracovnú polohu rozmetadlo granulátu, otočte ručnou 
kľukou.
Ak pracovná poloha nie je pohodlná, tak nastavenie pásu 
môžete opakovať, kým nedosiahnete individuálnu pracovnú 
polohu.
 BMazacie bodyezpečnostné inštrukcie
Na pravej strane sypača granulátu je malý otvor (viditeľný, keď 
je ručná kľuka vo zvislej polohe).
Po niekoľkých hodinách prevádzky odporúčame na tomto 
mieste pridať niekoľko kvapiek ľahkého strojového oleja 
(obrázok C).

NASTAVENIE rozmetadla
Rozmetadlo granulátu má tieto možnosti nastavenia: 
objem a smer. Päť faktorov určuje objem a smer výstupu 
granulátu: 
Zastavenie prietoku
Úzke nastavenie možno: upevniť mosadznou zaisťovacou 
skrutkou.
Regulácia prietoku:
Keď je nádrž prázdna, cez plniaci otvor je vidieť 
mechanizmus ovládania objemu. Posuňte posúvač 
rýchlosti do požadovanej polohy 
(medzi ZATVORENÉ / CLOSE a OTVORENÉ / OPEN). 
Posuvník smeru: 
Tento posúvač smeru sa používa na nastavenie smeru a 
šírenia granulátu. Posuvník má tri polohy, vľavo 
(„vľavo“), vpravo (»vpravo«) a v strede (»v strede«). 
(obr. D).
Defektor:
Zväčšuje alebo zmenšuje šírku nanášaného granulátu 
(obr. E). 
Rýchlosť kľuky:
Objem a ošetrovaná plocha sa regulujú zvýšením alebo 
znížením rýchlosti.
Zaisťovacia skrutka:
Úzke nastavenie možno upevniť mosadznou zaisťovacou 
skrutkou
PRÍPRAVA A ZABEZPEČENIE
Počas používania používajte ochranu tváre alebo 
ochranné okuliare.
Noste vhodné oblečenie. Noste len uzavretú obuv s 
protišmykovou podrážkou. Používanie sypača granulátu 
v sandáloch alebo naboso je zakázané.
Noste priliehavé oblečenie. Vyhnite sa príliš voľnému 
oblečeniu.
Počas používania noste protišmykové rukavice.
V prípade potreby noste protiprachovú masku podľa 
materiálu, ktorý sa má rozsypať.
Dlhé vlasy by mali byť zopnuté.

Nosný popruh:
Rozmetadlo granulátu postavte pred seba na stôl alebo 
podobne. Nastavte ramenný popruh do najdlhšej polohy.
Zasuňte karabínku do pravého horného oka (pri pohľade zo 
strany obsluhy).
Umiestnite sypač granúl chrbtom vo výške bokov, prekrížte s 
popruhom vaše pravé rameno a
pripevnite háčiky k rámu, ako je znázornené na obrázku B. Pre 
vhodnú pracovnú polohu rozmetadlo granulátu, otočte ručnou 
kľukou.
Ak pracovná poloha nie je pohodlná, tak nastavenie pásu 
môžete opakovať, kým nedosiahnete individuálnu pracovnú 
polohu.
 BMazacie bodyezpečnostné inštrukcie
Na pravej strane sypača granulátu je malý otvor (viditeľný, keď 
je ručná kľuka vo zvislej polohe).
Po niekoľkých hodinách prevádzky odporúčame na tomto 
mieste pridať niekoľko kvapiek ľahkého strojového oleja 
(obrázok C).
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Tabuľka aplikačných dávok:
Otáčky          granulát            množstvo kg/min (ca.)

pozícia 3      pozícia 6
(stred)     (maximum)

55-60/min  Granulat Ø 2- 3,5 mm     2,00  3,37      
55-60/min  Granulat Ø 2 – 5 mm  1,70  4,54 
55-60/min  trávne seemeno             0,32        0,91

Za normálnych podmienok sa granule aplikujú v smere chôdze 
do dliaľky cca 300 - 400 cm a v šírke 180 až 200 cm, 
priemernou rýchlosťou 55-60 1 / min v smere jazdy.
Za normálnych podmienok sa semená tráv rozpreašujú do 
diaľky cca 180 - 200 cm a šírke 150 - 170 cm. Rýchlosť chodu 
80-90 cm/s. sa odporúča.
Prosím skontrolujte produkt, ktorý sa má aplikovať, podľa 
pokynov výrobcu.

Plnenie  granulátu:
Nastavte ovládač prietoku do polohy „nula“ 
(ZATVORENÉ)-(CLOSE).
Umiestnite rozmetadlo granúl na rovný povrch. Otvorte 
uzáver nádrže. Naplňte nádrž. Pre krátku dobu používania 
odporúčame len čiastočné naplnenie.
Zatvorte nádrž uzáverom nádrže. Uzáver nádrže chráni 
rozmetadlo granulátu pred nečistotami a inými materiálmi. 
Ak sa majú aplikovať chemikálie, dbajte na vhodné oblečenie, 
ako aj ochranu dýchacích ciest a ochranu očí.

Inštrukcie na používanie:
Rozmetadlo granulátu by malo byť umiestnené na rovnom 
povrchu. Popruhy sa nastavujú tak, ako je popísané vyššie.
Nastavte deflektor do požadovanej polohy.
Posuňte posúvač smeru do požadovanej polohy. Toto 
nastavenie je možné upraviť aj neskôr počas rozmetania.
Ručná kľuka sa otáča pravou rukou, zatiaľ čo posúvač prietoku 
je možné nastaviť ľavou rukou. Dorazová skrutka musí byť 
zaistená, aby sa zabezpečilo presné dávkovanie.

Upozornenie:
Nepribližujte sa rukami k rotujúcej vrtuli.
Po použití sypača granulátu je potrebné ihneď uzavrieť 
posúvač pre prietok. Niekoľkonásobným otočením 
ručnej kľuky sa z rozdeľovacieho kolesa odstránia 
zvyšky. Po použití je možné sypač granúl vyčistiť 
vodou a saponátom.
Rôzne ukazovatele:
Normálne tempo chôdze: 80 - 90 cm za sekundu. 
Otáčky kľuky: 55 - 65 otáčok za minútu.
Každé otočenie ručnou kľukou zodpovedá 7 1/2 
otáčky na rozdeľovacom kolese.
Um den geeignetsten Arbeitsbereich festzustellen 
muss man verschiedene Einstellungen versuchen. 
Aby ste určili najvhodnejšiu pracovnú oblasť, musíte 
vyskúšať rôzne nastavenia.
Pri silnom vetre treba zvoliť smer aplikácie tak, aby 
bolo možné bežať so zadným vetrom.
Skladovanie:
Skladujte prázdne rozmetadlo granulátu.
 Chemikálie skladujte podľa pokynov výrobcu.
Vizuálna kontrola spojovacích skrutiek, matíc. 
Vyčistite rozmetadlo granulátu vodou a/alebo 
mydlovým roztokom.
Skladujte na suchom mieste.
Skladujte na bezpečnom tmavom mieste.

Distribúcia do SR:
NEXIM s.r.o.   
Kopčianska 65       
811 05 Bratislava              
Tel.: 02 62524597                
Mobil:0905123000 E 
mail:  obchod@solo.sk        




