
NÁVOD K OBSLUZE

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. 
Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny. 
Pozorně si tento návod přečtěte! 
Ponechejte si jej pro případné pozdější použití.  
Jestliže výrobek předáte jiným osobám, odevzdejte spolu s ním 
i tento návod. 

LAGRADA 300
Zahradní vozík se sklápěcí korbou

Používejte v souladu s určením
Vozík je určen pro dopravu zahradního odpadu a jiných zahradních materiálů. Nepoužívejte vozík k jiným 
účelům, může dojít ke zranění uživatele či jiných osob. Při nedodržení obecně platných předpisů a ustano-
vení tohoto návodu nelze činit výrobce odpovědným za škody.

Bezpečnostní upozornění
• Zahradní vozík se nesmí používat jako hračka pro děti a děti jej nesmějí používat.
• Zahradní vozík nemá brzdu, a proto se nesmí umisťovat na nerovných plochách.
• Ve vozíku se nesmí přepravovat osoby ani zvířata.
• V zatáčkách táhněte vozík pomalu.
• Max. tlak v pneumatikách – 2,5 baru 
• Neumísťujte vozík v blízkosti schodů, svahů, strmých terénů nebo bazénů.
• Vozík se nesmí používat jako přívěs k vozidlům jakéhokoliv druhu. 
• Zahradní vozík neodpovídá předpisům pro provoz na veřejných komunikacích.
• Nakládejte vozík rovnoměrně do středu.
• Dopravní rychlost by neměla být větší než 5km/hod.
• Nepřeplňujte korbu. Plňte ji max. do 2/3 její výšky.
• Dopravované předměty a materiály zajistěte proti vypadnutí.
Požadavky na obsluhu
- Obsluha si musí před použitím vozíku pozorně přečíst návod k obsluze.
- Kromě podrobného poučení z návodu není nutná žádná speciální kvalifikace.
- S vozíkem mohou pracovat jen osoby, které dosáhly 16 let.
- Obsluha je odpovědná za nehody či nebezpečí vůči třetím osobám.

Technické údaje Zahradní vozík Lagrada 300:
Objem vany 75 l
Max. zatížení 300kg
Max. zatížení při naklápění 150kg
Typ kol 10“x3,5-4 Air
Rozměry (bez rukojeti) 1080x515x940mm
Hmotnost 14,7kg
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Seznam šroubů a spojovacího materiálu

I Šroub M8x60 1

J Šrouby M8x20 16

K Samojistné matice M8 17

L Podložky M8 17

M Samojistná matice M12 4

N Podložky M12 4

O Plastová spojka rukojeti 1

Seznam základních dílů

A Vana 1

B Zámek sklápění 1

C Přední rám 1

D Sestava zadní nápravy 1

E Sestava přední nápravy 
a podpůrné rameno 1

F Kola 4

G Rukojeť 1

H Zadní vzpěry 2

Po rozbalení
Po rozbalení kartonu zkontrolujte, zda obsahuje všechny níže 
uvedené základní díly a spojovací materiály.
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Krok 1
Vyhledejte sestavu zadní ná-
pravy (D), levá a pravá zadní 
vzpěra (H) jsou předem na-
montovány na rámu zadní 
nápravy (jak je znázorněno).

Krok 2
Připevněte sestavu zadní nápravy (D) k vaně (A) pomo-
cí dvou šroubů M8x20 (J), plochých podložek M8 (L) a 
nylonových matic M8 (K).
Připevněte levou a pravou zadní vzpěru k vaně (A) po-
mocí čtyř šroubů M8x20 (J) s plochými podložkami M8 
(L) a nylonovými maticemi M8 (K).

Krok 3
Připevněte sestavu zámku sklápění (B) k vaně (A) po-
mocí čtyř šroubů M8x20 (J), podložek M8 (L) a matic 
M8 (K).

Krok 4
Připevněte sestavu přední nápravy (E) a podpěrné 
rameno přední nápravy k přednímu rámu (C) pomocí 
šroubů M8x20 (J), podložek M8 (L) a matic M8 (K).

Krok 6
Nasaďte kola (F) na každou nápravu, položte 
podložku (N) a utáhněte ji nylonovými matice-
mi M12 (M)

Krok 7
Připevněte tažnou rukojeť 
(G) k třmenu pomocí plas-
tové spojky (O), šroubu 
M8x60 (I), podložky M8 (L) 
a nylonových matic M8 (K).

Krok 5 
Připevněte rám (C) k vaně (A) pomocí šroubů M8x20 
(J), podložek M8 (L) a matic M8 (K).
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Záruční prohlášení - drobné domácí spotřebiče
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek a věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. 
Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo 
nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

• Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadu-
jete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato 
skutečnost důvodem k reklamaci. 

• Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně 
se jím řiďte.

• Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití 
jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.

• Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku 
pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního 
záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupe-
ní výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. 
Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způ-
sobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu 
s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové 
napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku 
nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být 
záruka uplatněna. 

Celostátní nositel servisu zajišťující opravy a náhradní díly prostřednictvím smluvních partnerů je: 
Zásobování a. s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník
 tel.: +420 315 646 160, reklamace@zasobovani.cz

www.eva.cz

Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika. www.eva.cz

Používání vyklápěcího mechanismu:

Plastová korba lze vyklápět. Pokud ji chcete vyklopit zatáhněte za rukojeť zámku sklápění B, uvolněte tak zámek a 
zvedněte korbu nahoru.
Spouštění plastové korby: Pomalu zatlačte plastovou korbu dolů až zámek zaklapne a je zajištěn.

Lagrada300_vozík_navod.indd   4 06.05.2021   13:43:40


