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 rrzeczyta  uwannie ninie sz  instrukc ę przed rozpoczęciem eksploatac i urz dzenia. Zawarte s  tu 

wanne informac e dotycz ce zasad właściwego sposobu montanu, pracy i konserwac i urz dzenia, 

bezpiecznych dla unytkownika. rrzechowu  instrukc ę w bezpiecznym mie scu, aby w razie potrzeby móc do 

nie  wrócić lub przekazać    kole nym unytkownikom wraz z urz dzeniem. 

 

Uwaga! 

Zwraca  szczególn  uwagę na rozdziały, które zawiera   sygnały ostrzegawcze i uwagi.  

 

Urządzenie:  Rozsiewacz pchany Lider QS6002 

Model： SF-JY-12L 

Numery seryjne: 2021018580001-2020018589999 

Rok produkcji: 2020-2021 

Funkcja: Rozsiewanie nasion, piasku czy nawozu w warunkach przydomowych 
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1. Zawartość opakowania 

Niektóre rozsiewacze nie s  złonone i s  sprzedawane w kartonach. Obowi zkiem unytkownika  est upewnić 

się, ne postępu e zgodnie z instrukc   montanu tego podręcznika. Niektóre rozsiewacze s  sprzedawane  un 

zmontowane, ale mimo to unytkownik powinien sprawdzić czy urz dzenie  est prawidłowo złonone. Unytkownik 

musi dokładnie sprawdzić rozsiewacz przed przyst pieniem do pracy. 

 

Ostronnie otwórz opakowanie i wyci gni  z niego wszystkie elementy. Komplet powinien zawierać: 

- zbiornik rozsiewacza z 2 kołami – 1 kpl 

- uchwyt górny – 1 szt  

- uchwyt dolny z 2 zatrzaskami w kształcie litery V do poł czenia uchwytów i zbiornika– 2 kpl 

- instrukc a obsługi  

 

2. Przeznaczenie 

  Urz dzenie  est przeznaczone do rozsiewania nasion, suchego piasku czy nawozu w warunkach 

przydomowych.  

Kande inne  e  wykorzystanie  est sprzeczne z przeznaczeniem i mone stanowić powanne zagronenie dla 

unytkownika, a takne prowadzić do uszkodzenia urz dzenia. 

 

Rozsiewacz nie  est przeznaczony do unytkowania przez dzieci oraz osoby dorosłe zna du  ce się pod 

wpływem alkoholu, środków odurza  cych lub leków. Urz dzenie mone obsługiwać wył cznie osoba dorosła, 

która zapoznała się z ninie sz  instrukc   i  est świadoma ryzyka zranień i uszkodzeń,  akie mog  wyst pić w 

wyniku nieprzestrzegania zasad w nie  zawartych.  

 

rroducent nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe w wyniku unycia urz dzenia niezgodnego z 

przeznaczeniem oraz  ego nieprawidłowe  obsługi. Za wszelkie wypadki lub szkody poniesione przez innych 

ludzi na zdrowiu lub mieniu odpowiada wył cznie właściciel urz dzenia i/lub osoba    obsługu  ca. 

 

Rozsiewacz nie  est przystosowany do unytku komercy nego.  

 

3. Opis ogólny 

3.1 Opis działania 

Rozsiewacz typu skrzyniowego rozsypu e materiał wsypany do 12 litrowego po emnika dokładnie pod 

zasobnikiem materiału. Rozsiewacz wyposanony  est w 2 koła o średnicy 185 mm i składany uchwyt. Szczelina 

dozu  ca kanału wy ściowego, regulowana  est przez unytkownika za pomoc  dźwigni przy po emniku. 

Unytkownik pcha urz dzenie przed sob . Rozsiewany materiał spada dokładnie pod rozsiewacz pasem o 

długości 45 cm co umonliwia precyzy ne pokrycie kande  powierzchni. 
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3.2 Elementy rozsiewacza (budowa rozsiewacza) 

 

 Rys. 1 

 

1. Uchwyt górny 

2. Uchwyt dolny 

3. Zbiornik 

4. rrzeł cznik otworu wy ściowego z regulatorem dozowania 

5. Koło 

6. rodpórka 

rrzed rozpoczęcie pracy z urz dzeniem zapozna  się z Rys. 1 przedstawia  cym elementy rozsiewacza. 

 

3.3 Dane techniczne 

 

Model rozsiewacza: QS 6002 

ro emność zbiornika: 12l 

Waga netto: 1.57 kg 

Szerokość robocza: 465 mm 

 

*rroducent zastrzega sobie prawo do zmian poprawia  cych funkc onalność i bezpieczeństwo urz dzenia, 

które niekoniecznie s  odzwierciedlone na rysunkach i w opisach ninie sze  instrukc i. 
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4. Podstawowe zalecenia bezpieczeństwa 

 

Zawarte s  tu podstawowe zasady bezpieczeństwa, konieczne do zachowania podczas pracy urz dzenia. 

4.1 Symbole dotyczące urządzenia 

 

 

UWAGA!  

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. 

 

 

 

OSTRZEŻENIE!  

Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej.  

Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.  

Pracuj w rękawicach ochronnych. 

Pracuj w obuwiu roboczym z przeciwpoślizgową podeszwą. 

 

4.2 Symbole w instrukcji obsługi 

 UWAGA! Ostrzenenie - symbol niebezpieczeństwa z informac ami na temat ochrony osób i mienia. 

WSKAZÓWKA ułatwia  ca posługiwanie się urz dzeniem. 

 

4.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa  

 

rrzeczyta  uwannie ninie sz  instrukc ę. rrzechowu    , aby móc do nie  zagl dać w dowolne  chwili. 

 

W przypadku nieprawidłowe  eksploatac i urz dzenie mone spowodować powanne urazy. W celu 

uniknięcia szkód osobowych i rzeczowych, koniecznie przestrzega  opisanych wskazówek bezpieczeństwa i 

zachowania szczególne  uwagi. Zazna om się dobrze ze wszystkimi częściami suchego urz dzenia przed 

rozpoczęciem pracy. 

 

Przygotowanie do bezpiecznej pracy: 

• Nie pozwala  dzieciom oraz innym osobom dorosłym, które nie zazna omiły się z ninie sz  instrukc   

obsługi, unywać urz dzenia. 

• Rozsiewacz nie  est zabawk , zachowa  szczególn  ostronność przez cały czas kontaktu z 

urz dzeniem. 

• Nie unywa  urz dzenia do innych celów nin rozsiewanie nasion, piasku czy nawozu. 

• Stosu  wszystkie środki (nasiona, piasek, nawóz) zgodnie z zaleceniami producenta. Zbyt duno 

niektórych chemikaliów mone uszkodzić roślinność. 

• Nie korzysta  z urz dzenia w czasie, w którym w poblinu zna du   się inne osoby (szczególnie małe 

dzieci) oraz zwierzęta domowe. rrzerwi  pracę  eśli ktoś po awi się w obrębie obszaru rozsiewania. 

• ramięta , ne to unytkownik i/lub właściciel ponosz  odpowiedzialność za wypadki i urazy innych osób 

oraz ich mienia. 
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• Sprawdź teren przed rozpoczęciem pracy. Usuń wszelkie kamienie, patyki, druty oraz inne ciała obce, 

które mog  powodować utratę równowagi. 

• Noś okulary ochronne podczas pracy, równien w czasie montanu czy konserwac i. 

• Zakłada  do pracy solidne obuwie na nieślizga  ce  się podeszwie. Nie pracu  na boso oraz w 

niezapinanym i lekkim obuwiu. Unika  noszenia luźne  odzieny z wisz cymi sznurkami czy paskami 

oraz binuterii, gdyn łatwo mone dostać się w ruchome części rozsiewacza.  

• rrzed kandym unyciem przeprowadź kontrolę wzrokow  urz dzenia. Nie rozpoczyna  pracy  eneli  est 

uszkodzone, niekompletne lub, które zostało przebudowane bez zgody producenta. 

• Unywa  wył cznie części zamiennych i elementów wyposanenia, które zostały dostarczone i/lub s  

zalecane przez producenta. Unycie innych części zamiennych mone prowadzić do urazów i prowadzi 

do utraty roszczeń z tytułu gwaranc i. 

 

Bezpieczna praca z urządzeniem: 

 W trakcie pracy urz dzenia w nadnym wypadku nie podkłada  r k i nóg pod, ani w pobline obraca  cych 

się części. Niebezpieczeństwo zranienia!  

• rracu  wył cznie w świetle dziennym lub przy bardzo dobrym sztucznym oświetleniu. 

• Nie pracu  przy silnym wietrze, gdy  est słaba widoczność, bardzo wysokie lub bardzo niskie 

temperatury. 

• Do pracy mie  suche dłonie. 

• Nie korzysta  z urz dzenia w przypadku zmęczenia, osłabione  koncentrac i, gdy  esteś pod wpływem 

alkoholu, leków lub innych środków odurza  cych. rracu  z rozs dkiem, rób przerwy. 

• Nigdy nie zostawia  urz dzenia w mie scu pracy bez nadzoru. 

 UWAGA! Podczas przerw w pracy pozostaw urządzenie w taki sposób, aby nie stanowiło dla 

nikogo zagrożenia. 

• Obsługu  urz dzenie wył cznie chodz c, nie biega . 

• Nie pracu  przy unyciu urz dzenia, które  est niekompletne, uszkodzone lub przebudowane bez zgody 

producenta.  

• Nie pracu  w poblinu wysypisk, kanałów czy wałów - monesz stracić równowagę i spaść. 

• Uwana  na dziury, koleiny, ukryte przedmioty lub wybo e. 

• rracu  zachowu  c stabiln  pozyc ę, w szczególności na pochyłościach terenu. roślizgnięcie się lub 

upadek mone spowodować powanne obranenia ciała. 

• W razie wyst pienia mdłości, bólu czy zawrotów głowy, zakłóceń widzenia, słuchu lub spadku 

koncentrac i, natychmiast przerwi  pracę.  

• Jeśli powstanie sytuac a nieopisana w tym podręczniku zwróć się o pomoc na infolinię serwisow  

producenta. 

 

Bezpieczna konserwacja i przechowywanie 

• Sprawdź, czy wszystkie nakrętki, śruby, trzpienie były dobrze dokręcone oraz czy urz dzenie  est 

kompletne i nieuszkodzone. rrzed unyciem zleć naprawę uszkodzonych części. 

• Nie pode mu  samodzielnych prób naprawiania urz dzenia, o ile nie posiadasz właściwego 

przygotowania zawodowego w tym zakresie. Wszystkie prace, które nie s  podane w te  instrukc i, 

powinien przeprowadzić autoryzowany serwis upowanniony przez dealera. 

• rrzechowu  urz dzenie w suchym mie scu, poza zasięgiem dzieci. 

• Dba  o urz dzenie. Utrzymu   e tak, aby zawsze było czyste. 
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• Dba  o urz dzenie. rilnu , aby uchwyty były suche, czyste i nie były zanieczyszczone ole em ani 

smarem.  

• Regularnie sprawdza  urz dzenie pod k tem zunycia i deformac i. Ze względów bezpieczeństwa 

zunyte i uszkodzone części naleny bezzwłocznie wymieniać. Zachowa  szczególn  ostronność w 

trakcie operowania w okolicy ruchomych elementów urz dzenia aby Two e palce nie zostały 

zakleszczone pomiędzy obraca  cym się elementami a nieruchomymi częściami urz dzenia. 

• Unywa  wył cznie oryginalnych części zamiennych i części wyposanenia, które zostały dostarczone 

i/lub s  zalecone przez producenta. Unycie innych części zamiennych prowadzi do utraty roszczeń z 

tytułu gwaranc i. 

 Twoja odpowiedzialność: Ogranicz użytkowanie tego urządzenia do osób, które przeczytały, 

zrozumiały i będą się stosować do ostrzeżeń i zaleceń zawartych w tej instrukcji. 

 

5. Montaż 

 rrzed montanem poszczególnych elementów sprawdź czy masz wszystkie potrzebne części. 

Zaczni  pracę dopiero wtedy, gdy urz dzenie  est zmontowane. 

 

5.1 Montaż uchwytu rozsiewacza 

1. Umieść uchwyty dolne (Rys. 2, poz. 2) w otworach na uchwyty w zbiorniku rozsiewacza (Rys. 2, poz. 3) i 

ustawia  c otwory uchwytów tak aby pasowały do zatrzasków. Kliknięcie zatrzasków powinno świadczyć 

o prawidłowym zamontowaniu. 

 Rys. 2 
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2. roł cz uchwyt górny (Rys. 3, poz. 1) z dolnymi (Rys. 3, poz. 2). Kliknięcie zatrzasków powinno świadczyć 

o prawidłowym zamontowaniu. 

 

 Rys. 3 

 

6. Praca z urządzeniem 

 

6.1 Napełnianie zbiornika 

1. Upewni  się, ne przeł cznik (Rys. 1, poz. 4)  est w pozyc i zamknięte  zanim nasypiesz materiał.    

rozyc a 0 to pozyc a zamknięta. rozyc a 10 otwarcie maksymalne. 

2. Napełni  zbiornik materiałem. 

Zbiornik mone zmieścić maksymalnie 12l nawozu lub nasion. 
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 Ustawienia przełącznika znajdujące się w tabeli są tylko wskazówkami. Różnice w materiale, 

prędkości chodu, terenu, warunków pogodowych mogą wpływać na ilość materiału w zbiorniku. Jeśli 

jesteś niepewny zacznij siać od najniższego ustawienia i zwiększaj powoli.  

 

Określanie ilości materiału 

1. Określ wielkość obszaru  aki zamierzasz pokryć materiałem.  

rrzykład:  eśli potrzebu esz 2,27 kg granulatu na 90 m2 uny  1/3 zbiornika materiału. 

2. Określ metry kwadratowe obszaru – szerokość x długość. 

3. Rozsiewacz pozwala na sianie  ednorodnym pasem o szerokości dokładnie 465 mm. 

 

6.2 Rozsiewanie 

1. Rozsiewa  materiał równomiernie po obszarze chodz c w równym tempie, pcha  c przed sob  urz dzenie.  

2. Rónnice które naleny uwzględnić: 

- prędkość poruszania się, 

- praktyka przed sianiem na dunym obszarze. 

Drugi siew wykonywa  prostopadle do pierwszego. 

Zbyt duno niektórych chemikaliów mone uszkodzić roślinność. 

 

7. Konserwacja, przechowywanie i zamawianie części zamiennych 

Zleć prace, które nie są opisane w tej instrukcji, upoważnionej placówce serwisowej. 

• Usuń pozostałości materiału po zakończeniu rozsiewania. Nie wysypu  pozostałości do zbiorników 

wodnych, rowów melioracy nych itp. ruste opakowania po środkach zutylizu  zgodnie z 

obowi zu  cymi przepisami o ochronie środowiska. 

• Utrzymu  urz dzenie w czystości. Do czyszczenia stosu  wodę z mydłem. ro kandym unyciu umy  i 

osusz urz dzenie.  

• Regularnie sprawdza  urz dzenie pod k tem widocznych usterek, takich  ak nieprzytwierdzone lub 

uszkodzone części.  

• Urz dzenie przechowu  w czystym i suchym mie scu poza zasięgiem dzieci. 

• Smaru  regularnie osie kół.  

 

7.1 Zamawianie części 

rrzy zamawianiu części zamiennych poda  następu  ce dane urz dzenia z tabliczki znamionowe , 

umieszczone  na obudowie: 

• Typ urz dzenia 

• Nazwa modelu 

• Numer identyfikacyjny 

W celu przyspieszenia realizac i zamówienia poda  numer części zamienne , któr  potrzebu esz. Monesz 

równien dosłać zd ęcie uszkodzonego elementu na adres mailowy producenta: czesci@krysiak.pl – ułatwi to 

 ednoznaczn  identyfikac ę zwłaszcza w przypadku niezna omości numeru części. 

Zamówienia części monesz dokonać równien w autoryzowanych punktach serwisowych, których wykaz 

zna dziesz na stronie internetowe  producenta: www.krysiak.pl 

mailto:czesci@krysiak.pl
http://www.krysiak.pl/
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 UŻYWAJ TYLKO ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH.  

Części zamienne złej jakości mogą uszkodzić urządzenie i skrócić jego żywotność. 

 

rroducent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez urz dzenie,  eneli zostan  one wywołane 

z powodu nieprawidłowo wykonane  samodzielne  naprawy, zastosowania nieoryginalnych części zamiennych, 

względnie zastosowania urz dzenia niezgodnie z  ego przeznaczeniem.  

 

8. Gwarancja 

Na ninie sze urz dzenie obowi zu e 24-miesięczna gwaranc a. W ramach gwaranc i gwarant zapewnia 

kupu  cemu nieodpłatne usunięcie usterek w funkc onowaniu urz dzenia wynika  cych z  ego wadliwości 

konstrukcy nych i materiałowych. Niektóre części konstrukcy ne ulega  ce normalnemu zunyciu oraz szkody 

wywołane naturalnym zunyciem, przeci neniem lub nieprawidłow  obsług , s  wykluczone z zakresu 

gwaranc i. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancy nych  est przestrzeganie podanych w instrukc i 

obsługi wskazówek dotycz cych oczyszczania, konserwac i i napraw urz dzenia.  

 

Warunkiem skorzystania ze świadczenia gwarancy nego  est przekazanie nierozmontowanego urz dzenia 

wraz z dowodem zakupu naszemu centrum serwisowemu lub sprzedawcy. Wykonanie obowi zków 

wynika  cych z gwaranc i nast pi w terminie 30 dni, licz c od dnia dostarczenia urz dzenia przez Unytkownika. 

W przypadku reklamac i gwarancy ne  lub zlecenia naprawy naleny dostarczyć oczyszczone urz dzenie wraz 

z informac   o usterce pod adres naszego punktu serwisowego. W celu ustalenia wskazówek dotycz cych 

nadania przesyłki naleny skontaktować się z gwarantem. 

  

Utylizac ę Two ego urz dzenia przeprowadzimy bezpłatnie.  

Naprawy nie ob ęte gwaranc   monna zlecać odpłatnie naszemu centrum serwisowemu. 

 

9. Usuwanie odpadów i recycling 

Kande gospodarstwo  est unytkownikiem maszyn i urz dzeń, a co za tym idzie – potenc alnym wytwórc  

niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w tymne niebezpiecznych substanc i, 

mieszanin oraz części składowych. Z drugie  strony zunyty sprzęt to cenny materiał, z którego monna odzyskać 

surowce. 

Unytkownik urz dzenia zgodnie z przepisami o ochronie środowiska zobowi zany  est do prowadzenia 

prawidłowe  gospodarki odpadami zgodnie z przepisami kra owymi. Nie wyrzuca  urz dzenia razem z 

odpadami domowymi. rrzekan  e,  ego akcesoria i opakowanie do zgodne  z przepisami o ochronie środowiska 

naturalnego utylizac i. Informac e o dostępnym systemie zbierania zunytego sprzętu monna znaleźć u 

sprzedawcy oraz w urzędzie miasta/gminy. 

Nie wysypu  pozostałości do zbiorników wodnych, rowów melioracy nych itp. ruste opakowania po środkach 

zutylizu  zgodnie z obowi zu  cymi przepisami o ochronie środowiska. 

ramięta , ne odpowiednie postępowanie ze zunytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwenc om dla 

środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego! 

W przypadku pytań zwróć się o poradę do Centrum Serwisowego producenta. 

ramięta , ne producent bezpłatnie przeprowadza utylizac ę przesłanych do niego zunytych i uszkodzonych 

swoich urz dzeń. 
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10. Rysunek złożeniowy 

 

 


