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Fast Cart TM  2450 
 
POŽADOVANÉ NÁSTROJE 
Krížový skrutkovač typu pozi 
 
OBSAH (obr.1) 
*A Hadicový vozík 
- 40 m (13 mm)  
   alebo 
- 30 m (16 mm) 
B. Hadicová koncová spojka x 2 
C. Spojka s uzáverom 
D. Tryska 
*E. Napájacia hadica 13 mm  
      alebo  
*E. Napájacia hadica 16 mm 
F. Koncový kolík 
G. Objímka rukoväte 
C.  Spojka so závitom ku kohútiku 
*I. Oceľová rúrka x 2 
*J. Rukoväť na manipuláciu 
*K. Držadlo príslušenstva 
*L. Držadlo rúrok 
*M. Skrutka 38 mm x 4 
*N Skrutka 19 mm x 2 
* DOSTUPNÉ AKO NÁHRADNÝ DIEL 
 
MONTÁŽ 
Všetky diely vybaľte a postupujte podľa 
nasledujúcich pokynov: 
 
OBR. 2 – Jednu z oceľových rúrok (I) zasuňte do 
jedného otvoru v rukoväti (J). Rúrkou otáčajte až sa  
nastaví poloha otvorov na skrutky a potom zasuňte 
38 mm skrutku (M). Postup opakujte. 
 
OBR. 3 – Na obidve rúrky nasaďte podľa obrázku 
držiak príslušenstva (K) a upevnite ho dvomi 19 mm 
skrutkami (N). 
 
OBR. 4 -  Skontrolujte, že logo Fast Cart smeruje 
dopredu (viď obrázok) a držiak rúrok (L) nasaďte 
na kovové rúrky. 
 
OBR. 5 – Skontrolujte správnu orientáciu celej 
sústavy rukoväte (viď obrázok), obidve rúrky 
zasuňte v správnej polohe do plášťa a zaistite 
zvyšnými  38 mm skrutkami (M). 
 
OBR. 6 -  Objímku rukoväte (G) nasuňte  do 
navíjacej kľuky až zapadne do správnej polohy 
a zaistite ju pomocou koncového kolíku (F). Potom 
spojku s UZÁVEROM (C) pripojte na koniec hadice. 
Držiak rúrok (L) nasuňte na plášť, aby zapadol do 
správnej polohy. 

 
OBR. 7 – Na obidva konce napájacej hadice (E) 
pripojte konektory (B) a zaklapnite ich na  vstupný 
otvor hadicového vozíku. Napájacia hadica sa 
ukladá na rukoväť vozíku Fast Cart. 
 
OBR. 8 – Trysku (D) pripevnite na nainštalovanú 
spojku s UZÁVEROM (C), a pomocou závitových 
kohútikových spojok (s bielym adaptérom H alebo 
bez neho) pripevnite napájaciu hadicu na vodný 
kohútik. 
 
OBR. 9 -  Pri navíjaní musí byť hadicový vozík 
v rovnakom smere ako hadica. 
 
NAPÁJACIA VODNÁ HADICA 
Ak je dodaná napájacia hadica priveľmi krátka 
a nedosiahne k vodovodnému kohútiku, nahraďte 
ju inou hadicou dobrej kvality. 
 
POUŽÍVANIE VÝROBKU 
Navijak je určený iba na používanie vo vonkajšom 
prostredí, na používanie vo vnútorných častiach 
budov sa nehodí. 
 
Pred prvým použitím vozíku Fast Cart odviňte 
celú dĺžku hadice, otvorte jej koncovú trysku 
a nechajte skrz ňu prúdiť vodu. 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 
Ak sa  pri otvorenom kohútiku  hadica úplne 
nenavinie, zatvorte vodu a otvorte hadicovú 
koncovú trysku, čím klesne tlak v hadici 
a uľahčí sa jej navinutie. 
K zabráneniu poškodenia výrobku: 
Odporúčame: 
V zimnom období  uskladniť vozík vo  vnútri budovy 
– zabránite tak jeho poškodeniu mrazom. 
Mimo jeho použitie vždy uzatvorte prívod vody. 
Častou kontrolou zaistenia koncového nadstavca. 
Neodporúčame: 
Navíjať hadicu bez guľovej zarážky alebo koncovej 
spojky. 
Rozoberať plášť vozíku. 
Otáčať rukoväťou v smere šípky. 
 
OTÁZKY A NÁHRADNÉ DIELY 
Informácie o produktoch a náhradných dieloch 
získate na nasledujúcej adrese: 
www.hozelock.com 
 
ZÁRUČNÉ PODMIENKY: 
Na tento vozík sa vzťahuje dvojročná záruka na 
vady vzniknuté pri výrobnom procese alebo na vady 
materiálu. 
Predajný doklad starostlivo uschovajte. 
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