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ZNAKI INFORMACYJNO-OSTRZEGAWCZE. 
 

 
 1          2          3       4          5           6            7      8 
 
Znaczenie symboli: 

1. Przeczytaj instrukcj  obs ugi. 
2. Wy cz silnik i wyjmij kluczyk przed rozpocz ciem czynno ci obs ugi(od cz 

maszyn  od ród a zasilania). 
3. Zachowa  bezpieczn  odleg  od maszyny. 
4. Nie wchodzi  na maszyn . 
5. Nie si ga  w obszar zgniatania, elementy mog  si  porusza . 
6. Nie wk ada  r k do zbiornika nasion i w okolice tarczy wysiewaj cej je li silnik jest  

w ruchu. 
7. Tu chwyta . 
8. Ostrze enie przed niebezpiecze stwem zatrucia substancjami toksycznymi.(podczas 

pracy z nasionami zaprawionymi lub substancjami cymi.) Zachowaj ostro no  i 
dostosuj si  do zalece  producenta nasion lub zaprawy nasiennej- u ywaj 
odpowiedniej odzie y ochronnej. 

 
Znaki ostrzegawcze 1 ÷ 4 umieszczone s  na ramie maszyny. 
Znak 5,6,8 na zbiorniku. 
Znak 7 okre laj ca miejsca, za które nale y przemieszcza  siewnik na górze, oraz na boku 

ramy. 
 
UWAGA! 

 
 
 
 
 

ywaj odzie y ochronnej podczas pracy z maszyn (okulary, r kawice, fartuch lub inne 
w zale no ci od potrzeb) 
Podczas pracy ze substancjami cymi b  nasionami zaprawionymi – u ywaj 
odpowiedniej odzie y ochronnej zgodnie z wymaganiami znajduj cymi si  na 
opakowaniu preparatu zaprawiaj cego. 
 
 
 

 
 

ytkownik siewnika zobowi zany jest dba  w ca ym okresie u ytkowania o czytelno  
symboli i napisów ostrzegawczych umieszczonych na maszynie. W razie ich uszkodzenia 
lub zniszczenia nale y je odnowi  lub wymieni  na nowe. Naklejki z symbolami do 
nabycia u producenta maszyny. 
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WPROWADZENIE. 
 

1. Przeczytaj instrukcj  obs ugi. 
 

Niniejsza instrukcja obs ugi dostarczona jest razem z maszyn  i stanowi podstawowe 
wyposa enie maszyny. 

Przed przyst pieniem do pracy nabywca zobowi zany jest zapozna  si  z niniejsz  instrukcj , 
która w sposób przejrzysty ukazuje wszystkie zagadnienia zwi zane z prawid owym 

ytkowaniem i obs ug  danej maszyny.  
Instrukcja u ytkowania i obs ugi przeznaczona jest dla u ytkownika maszyny w  celu  
zapoznania si  z: 
- budow  maszyny, 
- prawid ow  eksploatacj , 
- przepisami bezpiecznej pracy 
Je li informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie s  zrozumia e prosimy o kontakt ze 
sprzedawc  lub producentem(numer telefonu znajduje si  na ok adce instrukcji). 
 
2. Identyfikacja maszyny. 
 

Nazwa i adres producenta, symbol, rok produkcji i numer fabryczny maszyny znajduj  si  
na tabliczce znamionowej przyklejonej do ramy. 

 

 
Rysunek 1. Przyk adowa tabliczka znamionowa 

 
PRZEPISY BHP. 

 

Obs ug  maszyny i przygotowanie do pracy, oraz konserwacj  i naprawy nale y 
przeprowadza  po uprzednim zapoznaniu si  z niniejsz  instrukcj  obs ugi. 

1. Siewnikiem poplonów mo e pracowa  osoba pe noletnia po zapoznaniu si   
z zasadami obs ugi siewnika posiadaj ca uprawnienia do kierowania ci gnikiem. 

2. Niedopuszczalna jest obs uga maszyny przez osoby b ce pod wp ywem alkoholu 
lub innych rodków odurzaj cych. 

3. Instrukcja obs ugi siewnika musi znajdowa  si  przy maszynie. Przy u yczaniu 
siewnika nale y przekaza  go wraz z instrukcj  obs ugi. 

4. Przy odbiorze siewnika nale y sprawdzi  czy podczas transportu nie uleg  
uszkodzeniu. 

5. Siewnik nale y zamontowa  zgodnie z opisem w instrukcji obs ugi. 
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6. Nale y uwa  na ostrze enia przed miejscami zgniatania i cinania przy 
uruchamianiu maszyny. 

7. W czasie przygotowania narz dzia do pracy, oraz przy za czaniu i od czaniu 
siewnika do i od ci gnika (lub maszyny rolniczej, z któr  wspó pracuje) nale y 
zachowa  szczególn  ostro no . 

Maszyna mo e by  uruchomiona tylko wtedy, gdy wszystkie urz dzenia ochronne s  
umiejscowione w po eniu ochraniaj cym. 
Obecno  osób postronnych przy pracuj cej maszynie zabroniona. 
W czasie transportu po drogach g adkich nie nale y przekracza  pr dko ci 25 km/h, a na 
polnych, zakr tach i po nierówno ciach do 8 km/h,  

8. Po pierwszej godzinie eksploatacji nale y sprawdzi  dokr cenie wszystkich rub i 
nakr tek. 

9. Zabronione jest u ywanie maszyny, która wykazuje oznaki mechanicznego 
uszkodzenia. 

10. Zak ócenia funkcyjne elementów maszyny usuwa  tylko przy wy czonym silniku 
ci gnika i wyci gni tym kluczyku zap onowym- oraz od czonym zasilaniu maszyny. 

11. Przed opuszczeniem ci gnika wy czy  nale y silnik i wyci gn  kluczyk zap onowy. 
Zaci gn  hamulec r czny. 

12. Zabrania si  przewo enia osób lub zwierz t na konstrukcji lub w zbiorniku maszyny. 
 
Wszelkie prace zwi zane z naprawami narz dzia przeprowadzi  po od czeniu narz dzia od 
ci gnika. 
Przy przemieszczaniu siewnika nale y chwyta  za miejsca wskazane na maszynie. 
Po  pracy,  narz dzia  nie  wolno  zostawi  w  miejscu,  w  którym  mog oby  sta  si  przyczyn  
okaleczenia ludzi lub zwierz t. 
Siewnik powinien by  przechowywany w miejscach zadaszonych, po bezwzgl dnym 
opró nieniu go z pozosta ci materia u siewnego i zabezpieczeniu przed wilgoci . 
 
 

 
INSTRUKCJA OBS UGI. 

 
W czasie u ytkowania maszyny nale y stosowa  si  do zalece  rozporz dzenia Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej z dnia12.01.98 w sprawie bezpiecze stwa i 
higieny pracy przy obs udze ci gnika, maszyn, narz dzi i urz dze  technicznych 
stosowanych w rolnictwie. Dziennik ustaw nr 12/98 poz.51. 
 

1. Przeznaczenie maszyny. 
 
Siewnik poplonów „POPLON” przeznaczony jest do wysiewu drobnych nasion (gorczyca, 
koniczyna, rzepik, rzodkiew oleista itp.). Mo e by  stosowany tak e do wysiewu nasion 
trawy 1 i granulatów.  
 

2. Charakterystyka techniczna. 
 
Masa siewnika ze zbiornikiem 32 kg. 
Napi cie: 10 do 15 Volt 
Pobór pr du: 15 A przy rozruchu, ok. 10 A podczas normalnego trybu roboczego 
Moc silnika: 150 W 
Bezpiecznik: 25 A 
                                                
1 Wysiew trawy mo liwy po zmieszaniu nasion z piaskiem(zalecany piasek bia y-koniecznie suchy) 
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Zakres obrotów: 800 obr/min – 3000 obr/min 
Je eli pojazd nap dowy nie b dzie wyposa ony w swoj  pr dnic , to nale y uwa  

na to, by bateria by a dobrze na adowana. Je eli nie b dzie dobrze na adowana, to mo e by  
tak, e nie uzyska si danej liczby obrotów. Równie  przed enie kabla mo e spowodowa  
istotny spadek mocy. 
Pojemno  zbiornika: 110 l. 
Szeroko  wysiewu: 2,0 – 20 m (w zale no ci od wysiewanego ziarna i ustawienia maszyny) 
 

Warto  ha asu emitowanego do rodowiska przez pracuj cy siewnik nie przekracza 
warto ci ha asu emitowanego przez ci gnik. 
 
 

3. Budowa i zasada dzia ania. 
 
 Siewnik poplonów sk ada si  z ramy, zbiornika, zespo u dozuj cego, oraz tarczy 
wysiewaj cej. Do ramy od spodu przykr cony jest silnik elektryczny, na o ce którego 
zamocowana jest tarcza wysiewaj ca. Nad tarcz  jest zamontowany zespó  dozuj cy wraz 
serwonap dem, a tak e zbiornik, który spoczywa w dopasowanym do niego kielichu. 
Zbiornik przymocowany jest do ramy przy pomocy rozpinanej obejmy, która umo liwia jego 
atwy demonta .  

 

 
 a b c 
 Rys. 2 (a)dwie os ony dla regulacji szeroko ci i równomierno ci.  (b i c) mo liwe ustawienie tarcz i opatek. 
 
Szeroko  wysiewu jest regulowana p ynnie poprzez zmian  pr dko ci obrotowej talerza 
wysiewaj cego nap dzanego silnikiem elektrycznym W zakresie obrotów od 800-3000 
obr/min. Dawk  wysiewanego materia u steruje si  elektrycznie przes on  otworu 
dozuj cego, na spodzie zbiornika nasion. Obie te regulacje dokonuje si  z pulpitu 
sterowniczego i mog  by  dowolnie korygowane w czasie pracy.  
Dodatkowo dla wysiewu na ma e odleg ci zaleca si  ustawienie opatek tarczy 
wysiewaj cej do wewn trz osi tarczy, oraz zmniejszenie rednicy tarczy wysiewaj cej przez 
obrócenie tarczy kraw dzi  skierowan  do do u. 
Odpowiednie szeroko ci robocze przy niektórych ziarnach mo na uzyskach jedynie za 
pomoc  przys on(komplet dwóch przys on jest dostarczony z siewnikiem). 
Równomierno  wysiewu (rozdzia  w lewo i w prawo) uzyskuje si  poprzez odpowiednie 
ustawienie (mechaniczne przemieszczenie w otworach pod nych talerza i zablokowanie 
rub ) opatek talerza wysiewaj cego. Dodatkowo mo na zastosowa  komplet dwóch os on 

dostarczanych wraz z siewnikiem.  
Siewnik zasilany jest z akumulatora 12 V i mo e by  zamontowany zarówno z ty u, przodu i 
boku ci gnika lub nabudowany na agregatach uprawowych. Optymalna wysoko  robocza 
tarczy rozsiewaj cej wynosi 1 m. 
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4. Przygotowanie siewnika do pracy. 
 

Siewnik dostarczany jest do odbiorcy w opakowaniu, kompletnie zmontowany.  
W zbiorniku znajduje si  pilot sterowania i dodatkowa os ona.  
Przed przyst pieniem do jakichkolwiek czynno ci nale y wyj  te elementy ze zbiornika. 
Na siewniku zamontowana jest os ona ograniczaj ca nadmierny rozrzut nasion. Os ony 
znajduj ce si  w zbiorniku zak adane s  na siewnik w przypadku, gdy jest on montowany 
bokiem do kierunku jazdy np.: na stopniach ci gnika, b  dla uzyskania mniejszych 
szeroko ci siewu (np. 6m) i równomiernego ustawienia wysiewu lewo-prawo. 
Siewnik bez zamontowanych os on b dzie wysiewa  mniej równomiernie lecz dalej ni  z 
os onami. 
 

 
Siewnik z os on  ograniczaj  rozrzut nasion. 
 
Przed przyst pieniem do pracy nale y sprawdzi  stan techniczny narz dzia.  W przypadku 
stwierdzenia uszkodze  lub zu ycia obni aj cego jako  pracy narz dzia, nale y dokona  
wymiany cz ci na nowe lub regenerowane.  
Poza tym nale y: 
- sprawdzi  po czenia rubowe, a w przypadku stwierdzenia luzów dokr ci  nakr tki i ruby 
- sprawdzi  czy tarcza wysiewaj ca obraca si  swobodnie  
- sprawdzi  czy przes ona dozownika otwiera i zamyka si  bez zaci  
 

4.1 Zawieszanie siewnika. 
Podczas przenoszenia siewnika nale y go chwyta  za górk  cz  ramy, oraz od spodu. Nie 
wolno przenosi  siewnika chwytaj c za zbiornik. Siewnik nale y solidnie zamocowa  
wykorzystuj c otwory w ramie (mocuj c odpowiednie obejmy). Siewnik mo e by  
mocowany zarówno na otworach na spodzie jak i z ty u ramy. Nale y zwróci  uwag  na fakt, 
e po nape nieniu zbiornika i je dzie po polu wyst powa  b  du o wi ksze si y. 

 
Do siewnika mo e by  dostarczony odpowiedni uchwyt do agregowania z ró nymi 
maszynami produkcji „AKPIL” Sp. z o.o. (za dop at ) 
 
UWAGA: 
Je eli wysoko  za adunku przekracza 1 m od pod a za adunek powinien odbywa  si   
z pomostu. 
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= kg/min 

= 1,5 kg/min 

4.2 Regulacja parametrów wysiewu. 
 

Zmiana parametrów wysiewu dokonywana jest za pomoc  pulpitu sterowniczego 

umieszczonego w kabinie ci gnika. Instrukcja obs ugi sterownika zamieszczona jest  

w pó niejszym rozdziale niniejszej instrukcji. 

4.3  Próba kr cona. 
  
W celu ustalenia nastawy otwarcia zasuwy otworu dozuj cego dla konkretnego materia u 
siewnego przy zadanych wielko ciach dawki wysiewu na 1 ha, nale y wykona  prób  
kr con . Prób  kr con  najlepiej przeprowadzi  wstawiaj c siewnik do kartonu, pozwoli to na 
ponowne wykorzystanie materia u siewnego. Nale y skorzysta  z orientacyjnych danych 
podanych w za czonych tabelach, tak, aby pr dko  talerza z uwagi na dzia anie zasysaj ce 
opatek, by a odpowiednia do stosowanej szeroko ci wysiewu  (ostateczn  warto  pr dko ci 
talerza wysiewaj cego nale y ustawi  w czasie wysiewu, obserwuj c szeroko  siewu). 
 
Ilo  wysiewanego materia u ustala si  wed ug nast puj cej formu y: 
ilo  wysiewana x pr dko  jazdy x szeroko  wysiewu/600 = ilo  wysiewana/min 
                                         kg/ha x km/h x m  
                                                    600 
Przyk ad :  

dana dawka wysiewu   – 25 kg/ha 
pr dko  jazdy                -  12 km/h 

dana szeroko  wysiewu -  3 m 
 
                           25 kg/ha x 12 km/h x 3 m  
                                          600 
 
Je eli dla powy szych danych przy otwarciu zasuwy ustawionym na „50” uzyskamy wysiew 
1,2 kg/ min oznacza to, e nale y odpowiednio zwi kszy  nastaw  zasuwy np. na „62” i 
ponownie sprawdzi  wysiew w kg/min. 
Wykonuj c kilkakrotnie pomiar dla konkretnego materia u siewnego nale y znale  
odpowiedni  warto  otwarcia zasuwy otworu dozuj cego dla zadanych wielko ci.    
Przyk adowe tabele z próby kr conej dla ziarna gorczycy(odleg ci wysiewu).  
  
 Istnieje wiele mo liwo ci ustawie  rozsiewacza. Poni ej pokazano kilka przypadków 
z próby kr conej –oraz wyniki rozk adu wysianego ziarna gorczycy. 
Standardowo siewnik posiada dwustronn  tarcz  wysiewaj  (nale y zwróci  uwag  na 
wszystkie jej elementy jak: wielko  tarczy i czy tarcza jest przy najwi kszej rednicy jest 
przet oczona do góry czy w dó  - ustawienie opatek (do wewn trz – na zewn trz) oraz 
ewentualna zmiana k ta opatek. 
Podczas zmian parametrów nale y zwraca  uwag  na jednakowe ustawienie opatek na tarczy 
tak aby nie powodowa y one jej drga . 
 

UWAGA !  
Wszystkich regulacji dokonuje si  w czasie postoju przy wy czonym silniku 

ci gnika. Przed nape nieniem zbiornika nale y sprawdzi  dzia anie siewnika i 
zaprogramowa  ustawienie pr dko ci talerza (szeroko  wysiewu) oraz 
ustawienie przes ony (dawka wysiewu). Nale y bezwzgl dnie wykona  „prób  
kr con ”, dostarczone tabele maj  jedynie charakter pogl dowy.    
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Próba wykonana na siewniku zawieszonym na wysoko ci 1m nad pod em(liczona do 
powierzchni tarczy wysiewaj cej). Odleg ci mierzone dla ziarna najwi kszej g sto ci na 
pod u(istnia o resztkowe ziarno, które wysiane by o dalej ni  w tabeli do ok +0,5m) 
 
Próba nr.1 
Tarcza ma a (przet oczenie skierowane ku do owi) z opatkami do rodka  
Wynik dla siewnika z zamontowanymi os onami bocznymi oraz poziomo ustawion  os on  

ówn  . Tarcza z opatkami do wewn trz(k t opatek równy do promienia tarczy)  
z kierownic . 
Pr dko  dysku (na pilocie) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 
Ca kowita szeroko  robocza 1,7 3,1 2,5 2,3 3,2 3,5 4 4 3,8 3,5 4 5 
Rozwarcie przepustnicy 

(Sta e dla ca ej tabeli) -55-                          
Wyrzut w stron  praw   [m] 1 1,5 1,7 1,5 1,7 2 2 2 2 2 2 2 
Wyrzut w stron  lew   [m] 0,7 1,6 0,8 0,8 1,5 1,5 2 2 1,8 1,5 2 3 
Wyrzut w dal[m] [m] 1,5 1,5 2 2,3 3 3 3 3 3,5 4 4,5 5 
 
Próba nr.2. 
Tarcza du a (przet oczenie skierowane ku górze) z opatkami do rodka  
Wynik dla siewnika z zamontowanymi os onami bocznymi oraz poziomo ustawion  os on  

ówn  . Tarcza z opatkami do wewn trz(p aszczyzna opatek równoleg a do promienia 
tarczy). 
Pr dko  dysku (na pilocie) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 
Ca kowita szeroko  robocza [m] 2,4 2,4 2,2 2,7 3,1 2,7 3 3 3,2 3,3 3,3 3,3 
Rozwarcie przepustnicy 

(Sta e dla ca ej tabeli) -55-                          

Wyrzut w stron  praw   [m] 1,2 1,2 1,1 1,5 1,6 1,5 1,8 1,8 2 2 2 2 
Wyrzut w stron  lew   [m] 1,2 1,2 1,1 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 
Wyrzut w dal[m] [m] 2 1,8 1,5 2 2 2 1,5 2 2 2 2 1,8 
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Tabela 1.Tabela wysiewu nasion  Gorczycy 

Szeroko  robocza [m]   2* 3* 4 6 8 10 
Pr dko  talerza na pilocie   8 8 8 10 13 16 
Pr dko  jazdy [km/h]   6 8 10 12 6 8 10 12 6 8 10 12 6 8 10 12 6 8 10 12 6 8 10 12 
Ilo  kg/ha [kg]                                                   
Otwarcie przepustnicy  30 30 23 18 15 20 15 12 10 15 11 9 8 10 8 6 5 8 6 5 4 6 5 4 3 
  45 90 68 54 45 60 45 36 30 45 34 27 23 30 23 18 15 23 17 14 11 18 14 11 9 
  55 135 101 81 68 90 68 54 45 68 51 41 34 45 34 27 23 34 25 20 17 27 20 16 14 
  75 240 180 144 120 160 120 96 80 120 90 72 60 80 60 48 40 60 45 36 30 48 36 29 24 
  99 308 231 185 154 205 154 123 103 154 115 92 77 103 77 62 51 77 58 46 38 62 46 37 31 
                                                    
Szeroko  robocza [m]   12 14 16 18 20** 22** 
Pr dko  talerza na pilocie   18 24 28 29 30 30 
Pr dko  jazdy [km/h]   6 8 10 12 6 8 10 12 6 8 10 12 6 8 10 12 6 8 10 12 6 8 10 12 
Ilo  kg/ha [kg]                                                   
Otwarcie przepustnicy  30 7 5 4 4 6 5 4 3 5 4 3 3 5 4 3 2 4 3 3 2 4 3 2 2 
  45 20 15 12 10 17 13 10 9 15 11 9 8 13 10 8 7 12 9 7 6 11 8 7 5 
  55 27 21 16 14 24 18 14 12 21 15 12 10 18 14 11 9 16 12 10 8 15 11 9 7 
  75 47 35 28 23 40 30 24 20 35 26 21 18 31 23 19 16 28 21 17 14 26 19 15 13 
  99 57 43 34 29 49 37 29 25 43 32 26 22 38 29 23 19 34 26 21 17 31 23 19 16 

 
Uwaga: podane parametry odpowiadaj  wysiewowi z wysoko ci 1m, przed wysiewem nasion nale y wykona  prób   kr con  w celu 
skorygowania nastaw. Dane zale  od wilgotno ci i jako ci ziarna. 
 
* Szeroko ci wysiewu mo liwe tylko przy zastosowaniu odpowiedniego ustawienia os on  tarczy. 
** Szeroko ci powy ej 20 m mo liwe do uzyskania przy zwi kszeniu wysoko ci siewnika (powy ej 1m)bez zastosowania os on i z odpowiednio 
ustawionym talerzem wysiewaj cym( opatki na zewn trz – przet oczenie do góry). 
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Obs uga i konserwacja. 

Ka dorazowo przed nape nieniem zbiornika nale y sprawdzi  dzia anie zasuwy otworu 
dozuj cego przez kilkakrotne otwarcie i zamkni cie, gdy  istnieje mo liwo  
zablokowania suwaka przez py  znajduj cy si  w materiale siewnym. W przypadku 
zablokowania suwaka nale y; zdemontowa  zbiornik, odkr ci  (kluczem imbusowym -
rubokr tem) i wyj  palec wiruj cy oraz odkr ci  podstaw  zbiornika, a nast pnie 

oczy ci  zasuw  otworu dozuj cego. 
Po zako czeniu wysiewu nale y ca kowicie opró ni  zbiornik oczy ci  aparat 
wysiewaj cy z resztek materia u siewnego i zabezpieczy  siewnik przed wilgoci .  
 
1. Prace naprawcze, konserwacyjne i czyszcz ce przeprowadza  z zasady przy 
wy czonym nap dzie i zatrzymanym silniku ci gnika. Wyci gn  kluczyki zap onowe. 
2. Nakr tki i ruby sprawdza  regularnie na ich sta ym miejscu i dokr ca . Przy 
wymianie rub i nakr tek nale y uwa  na to, eby u ywa  odpowiednich cz ci o tej 
samej lub wy szej jako ci. ruby i nakr tki o wy szej klasie jako ci nale y dokr ca  z 
tym samym momentem obrotowym, jak poprzednio u ywane. 

Upewni  si , e s  wstawiane ruby s  w ciwe, a ich gwinty nie s  zabrudzone, 
zapobiega to uszkodzeniom przy dokr caniu. 
Wymagane momenty dociskowe podane s  w tabeli 2. 
Wska nik wytrzyma ci ruby odci ni ty jest na bie ruby. 

 
A – wielko  gwintu 
SW- rozwarto  klucza (mm) 
MA- moment dociskowy (Nm) 
Warto ci momentów dociskowych                                                Tabela 2 

 Wska nik wytrzyma ci 
A SW 6.8 8.8 10.9 12.9 
  MA(Nm) 

M5 8 4,5 5,9 8,7 10,0 
M6 10 7,6 10 15 18 
M8 13 18 25 36 43 
M10 17 37 49 72 84 
M12 19 64 85 125 145 
M14 22 100 135 200 235 
M16 24 160 210 310 365 
M18 27 220 300 430 500 
M20 30 310 425 610 710 
M22 32 425 580 820 960 
M24 36 535 730 1050 1220 
M27 41 640 870 1210 1440 
M30 46 755 1010 1420 1690 

 
3.Przy wymianie u ywa  odpowiednich narz dzi i r kawic. 
4.Przed pracami elektrycznymi spawalniczymi i pracami przy instalacji elektrycznej 
ci gnik-maszyna od czy  dop yw pr du. 
5. Cz ci zapasowe musz  odpowiada  ustalonym przez producenta technicznym 
wymaganiom. 
 

5.1.  Przechowywanie i konserwacja 

Po zako czeniu pracy w sezonie, narz dzie powinno by  oczyszczone, ze zbiornika 
nale y usun  niewykorzystany materia  siewny, dok adnie oczy ci  aparat dozuj cy. 
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Pozostawienie nasion przy dost pie wilgoci mo e spowodowa  ich skie kowanie co 
doprowadzi do zablokowania aparatu wysiewaj cego.  Narz dzie powinno by  
przechowywane w suchym przewiewnym pomieszczeniu i zabezpieczone przed wilgoci  
deszczem i zapyleniem.  
 

5.2  Demonta  i kasacja. 
 

W czasie demonta u i kasacji maszyny nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 
- cz ci stalowe zgromadzi  i posegregowa  w jednym miejscu, nieprzydatne lub 

nienadaj ce si  do wykorzystania odstawi  do punktu skupu z omu, 
- cz ci z tworzyw sztucznych zgromadzi  oddzielnie, by mo na je by o podda  

ponownemu przetworzeniu, 
- cz ci gumowe i z tworzyw sztucznych  zgromadzi  oddzielnie, by mo na by o je podda  

ponownemu przetworzeniu, 
- cz ci z tworzyw sztucznych, gumy nie nale y pali . 
 

5.3  Niew ciwe u ycie. 
 
Zabrania si  u ywania maszyny do celów innych ni  zosta a przeznaczona. Zabrania si  

ywania maszyny oraz ich elementów  jako nap dów do innych maszyn i konstrukcji. 
Zabrania si  u ytkowania maszyny bez odpowiednich os on oraz do rozsiewania szkodliwych 
rodków chemicznych. 

 
OPIS WYKRYWANIA DEFEKTÓW (Zanim wezwiesz serwis...) 

 

 Usterka Przyczyna  
Sposób usuni cia 

1 Brak reakcji po 
wci ni ciu przycisku 
startu/stopu 

Sprawd  czy przewody s  pod czone do 
kontrolera i czy z czki nie s  uszkodzone 

Uszkodzone z cza 
wymieni  na oryginalne 

Sprawd  czy przewody zasilania s  
pod czone do akumulatora. Sprawd  czy 

po czenie jest zgodne z biegunami. 

Sprawd  zgodnie  
z instrukcj  obs ugi 

Sprawd  czy akumulator nie jest 
roz adowany   

Na aduj akumulator 

Sprawd  czy nie jest wci ni ty przycisk 
bezpiecze stwa 

Odblokuj przycisk 
obracaj c go. 

2 Tarcza wysiewaj ca 
nie obraca si   

Sprawd  zakleszczenie pomi dzy 
elementami przepustnicy  

Usu  zanieczyszczenia  
- przedmuchaj  

Sprawd  zakleszczenie mieszad a 
wewn trz zbiornika 

Usu  zanieczyszczenia 

3 Rozsiew nie jest 
równomierny   

Odpowiednio dostosuj przys ony przy talerzach   
(lub siewnik mo na zamontowa  pod k tem do kierunku jazdy tak 

aby odpowiednio dobra  rozsiew lewo-prawo) 
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RYZYKO RESZTKOWE. 
 
Opis ryzyka resztkowego. 
 
Mimo, e producent bierze odpowiedzialno  za 

konstrukcj  i oznakowanie siewników poplonów 
w celu eliminacji zagro  podczas pracy, jak 
równie  podczas ich obs ugi i konserwacji, to 
jednak pewne elementy ryzyka s  nie do 
unikni cia. 

Ryzyko resztkowe wynika z b dnego lub 
niew ciwego zachowania si  obs uguj cego 
maszyn . 

Najwi ksze niebezpiecze stwo wyst puje przy 
wykonywaniu nast puj cych zabronionych 
czynno ci: 

- obs ugi siewnika przez osoby niepe noletnie jak 
równie  niezapoznane z instrukcj  obs ugi lub 
nie posiadaj ce uprawnie  do kierowania 
ci gnikami rolniczymi, 

- obs ugi siewnika przez osoby b ce pod 
wp ywem alkoholu lub innych rodków 
odurzaj cych,  

- manipulowaniu w obr bie zespo u nap dowego i 
elementów ruchomych siewnika podczas pracy 

- wchodzenie na maszyn  podczas pracy i postoju, 
- wykonywanie czynno ci zwi zanych z obs ug  

maszyny przy w czonym silniku. 

- przebywanie osób postronnych szczególnie dzieci 
podczas pracy siewnika 

- u ywanie maszyny do innych celów ni  opisane w 
instrukcji. 

Przy przedstawianiu ryzyka resztkowego siewniki 
poplonów traktuje si , jako maszyny, które do 
momentu uruchomienia produkcji 
zaprojektowano i wykonano wed ug obecnego 
stanu techniki. 

 
Ocena ryzyka resztkowego. 
 
Przy przestrzeganiu takich zalece  jak: 
- uwa ne czytanie instrukcji obs ugi, 
- zakaz przebywania osób na maszynie podczas 

pracy i w czasie przejazdów,  
- zakaz wk adania r k w miejsca niedost pne i 

zabronione, 
- zakaz pracy siewnikiem w pobli u osób 

postronnych w szczególno ci dzieci 
- konserwacji i naprawy maszyny tylko przez 

odpowiednio przeszkolone osoby, 
- obs ugiwania maszyny przez osoby, które 

posiadaj  uprawnienia do kierowania ci gnikami 
rolniczymi i które zapozna y si  z instrukcj  
obs ugi, 

- zabezpieczenia maszyny przed dost pem dzieci, 
mo e by  wyeliminowane zagro enie resztkowe 
przy u ytkowaniu siewników poplonów bez 
zagro enia dla ludzi i rodowiska. 

 

UWAGA! 
Istnieje ryzyko resztkowe w przypadku niedostosowania si  do wyszczególnionych 

zalece  i wskazówek. 
 
KATALOG CZ CI. 
 

1. Sposób pos ugiwania si  katalogiem. 
Katalogiem nale y pos ugiwa  si  w sposób nast puj cy; 

- ustali  przynale no  wymienionej cz ci do odpowiedniego zespo u monta owego; 
- znale  odpowiedni  tablic  monta ow ; 
- odszuka  potrzebn  cz  na tablicy monta owej i kieruj c si  numerem odsy acza 

znale  numer cz ci. 
2. Sposób zamawiania cz ci. 

Zamawiaj c cz ci nale y ka dorazowo w zamówieniu poda : 
- dok adny adres zamawiaj cego; 
- nazw , symbol i numer fabryczny narz dzia, rok produkcji; 
- dok adn  nazw  cz ci; 
- nr katalogowy lub nr normy; 
- liczb  sztuk; 
- warunki p atno ci. 

Je li wyst puj  problemy ze zrozumieniem instrukcji lub 
opoty z uruchomieniem prosimy o kontakt ze sprzedawc  lub 
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Tabela 3 – Siewnik poplonów. 
 

Lp. Nazwa detalu 
lub  zespo u 

Nr katalogowy lub 
normy 

Ilo  sztuk w 
maszynie 

1 Rama SP1-1 1 
2 Zbiornik SP1-8 1 
3 Zapi cie zbiornika SP1-10 1 
4 Uchwyt serwonap du SP1-5-1 1 
5 Serwonap d MG 945R TOWER PRO 1 
6 Dozownik SP1-3 1 
7 Tarcza wysiewaj ca SP1-2 1 
8 Kielich SP1-7 1 
9 Podk adka 10,5  PN-78/M-82005 4 
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Rys. 2. Dozownik tabela 4 

10 Nakr tka M10 PN-86/M-82144 4 
11 Podk adka 6,4 PN-78/M-82005 4 
12 Nakr tka M6 PN-86/M-82144 4 
13 Kierownica SP1-4 1 
14 ruba M6 x 12 PN-85/M-82105 2 
15 Sterownik - 1 
16 Uszczelnienie SP1-11 1 
17 Silnik KLM 2514 1 
18 ruba M6 x 40 PN-85/M-82101 3 
19 Podk adka 6,4 PN-78/M-82005 3 
20 Nakr tka M6 PN-86/M-82175 3 

  
 

 
 
 
 
Tabela 4 – Dozownik. 
 

Lp. Nazwa detalu 
lub  zespo u 

Nr katalogowy lub 
normy 

Ilo  sztuk 
w zespole 

1 Blacha dozownika SP1-3-2 1 
2 Podk adka 10,5 PN-78/M-82005 4 
3 Przes ona SP1-10 1 
4 cznik SP1-3-5 2 
5 Szpilka M3 x 25 PN-85/M-82242 1 
6 P yta dozownika SP1-3-1 1 

 
 



AKPIL Sp. z o.o.- SIEWNIK POPLONÓW „POPLON”   
INSTRUKCJA ORYGINALNA -  WERSJA –PL 

 

16 
 

Rys. 3. Tarcza wysiewaj ca tabela 5 
 

 
 
 
Tabela 5 – Tarcza wysiewaj ca. 

 
 
 

Lp. Nazwa detalu 
lub  zespo u 

Nr katalogowy lub 
normy 

Ilo  sztuk 
w zespole 

1 Tarcza SP1-2 1 
2 opatka SP1-2-2 2 
3 ruba M6 x 12 PN-85/M-82105 1 
4 Ko ek spr ysty 3 x 40 PN-89/M-85023 2 
5 Tuleja SP1-2-3 1 
6 O ka SP1-2-4 1 
7 Wkr t M6 x 12 PN-84/M-82315 2 
8 Nakr tka M6 PN-86/M82144 4 
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A 

Rys. Os ona g ówna  
 

Lp. Nazwa detalu 
lub  zespo u 

Nr katalogowy lub 
normy 

Ilo  sztuk w 
zespole 

A Os ona g ówna SP1-OS2 1 
 
 

 
Rys. 4. Os ona wysiewu (lewo-prawo)- tabela 6 

 
Tabela  – Komplet os on wysiewu bocznego  

Lp. Nazwa detalu 
lub  zespo u 

Nr katalogowy lub 
normy 

Ilo  sztuk w 
zespole 

A Os ona g ówna SP1-OS2 1 
1 Fartuch os ony bocznej SP1-OS3 2 
2 Podk adka 6,4  PN-59/M-82030 3 
3 Nakr tka samozab M6 PN-85/M-82175 3 
4 ruba M6 x 16 PN-85/M-82105 2 
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DEKLARACJA ZGODNOSCI 

My 
„AKPIL” Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci . 

ul. Wincentego Witosa 21, 
39-220 Pilzno 

 
Deklarujemy na nasz  wy czn  odpowiedzialno , e maszyna: 
 

Siewnik poplonów 

POPLON  
 
 

Numer fabryczny ………  Rok produkcji ………. 
 
Przeznaczony do powierzchniowego wysiewu drobnych nasion na polach uprawnych. 

 Spe nia wszystkie odpowiednie postanowienia zawarte w Dyrektywie 2006/42/WE, 
wdro onej Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 pa dziernika 2008 r.  
w sprawie zasadniczych wymaga  dla maszyn (Dz. U. Nr 199 poz. 1228) 

 Do oceny zgodno ci wykorzystano równie  nast puj ce normy zharmonizowane: 
PN-EN ISO 12100:2012 
PN-EN ISO 4254-1:2013-08 
PN-EN ISO 13857:2010;  
oraz normy: 
PN-ISO 3600:1998;  

 
 

Osoba odpowiedzialna za dokumentacj  techniczn  maszyny: 
Marek Cebula 

 

Adres korespondencyjny: 
39-220 PILZNO 
Witosa 11 
POLSKA  
michal@akpil.pl | +48 14 672 25 51 

Przy dokonywaniu zmian w maszynie, bez zgody PPUH „AKPIL” deklaracja niniejsza traci wa no . Przy 
przekazaniu maszyny innej osobie, nale y j  przekaza  sprawn  wraz z instrukcj  obs ugi i deklaracj  
zgodno ci.  
 
 
 
Miejsce i data wystawienia: 

Pilzno       20-03-2018 
Podpis: 
(Imi  i Nazwisko osoby 
upowa nionej) 
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PROTOKÓ  PRZEKAZANIA MASZYNY 
 

Protokó  stanowi integraln  cz  karty gwarancyjnej. 
Brak poprawnego wype nienia protoko u powoduje utrat  praw z tytu u gwarancji. 
Dat  produkcji maszyny stanowi data na tabliczce znamionowej oraz informacja na fakturze. 
 
Strony podpisuj ce niniejszy protokó  (sprzedawca i nabywca) o wiadczaj  niniejszym: 
 

 Maszyna dostarczana jest do nabywcy w stanie zmontowanym i gotowym do pracy 
 Opisana poni ej maszyna zosta a uruchomiona przez sprzedawc  zgodnie ze wskazówkami 

producenta i w obecno ci nabywcy 
 Nabywca zosta  poinformowany przez sprzedawc  o prawid owym obchodzeniu si  z 

maszyn , jej obs udze i konserwacji oraz o obowi zuj cych przepisach bezpiecze stwa i 
higieny pracy, zgodnie z przekazan  nabywcy instrukcj  obs ugi 

 Nabywca zosta  poinformowany przez sprzedawc  o warunkach gwarancji producenta 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprzedawca                                             Nabywca 
 
Nazwisko:                                                    Nazwisko: 
…………………………………………      …………………………………………... 
Ulica:                                                           Ulica: 
…………………………………………     …………………………………………… 
Miejscowo :                                              Miejscowo : 
…………………………………………     …………………………………………… 
 
 
…………………………………………    ………………………………………….. 
Data                             Podpis                        Data                                    Podpis 
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„AKPIL” Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci  

ul. Wincentego Witosa 21, 
39-220 Pilzno 

Tel. +48 14-672-25-51, tel./fax. +48 14-672-25-50 

KARTA GWARANCYJNA 
SIEWNIK POPLONÓW 

 
 
 
Nr fabryczny....................... rok prod.  ................. 
 
Data sprzeda y (s ownie) ..................................................................... 
 
Gwarancja wa na jest 24 miesi ce od daty sprzeda y. 
 
Obs ug  gwarancyjn  w imieniu producenta sprz tu sprawuje: 
 
 
..................................................................................................................................... 

(wype nia sprzedawca) 
 
 

 ................................................ 
  (podpis i piecz  sprzedawcy) 

Kupon reklamacyjny nr 2 
 
Siewnika poplonów                                Sprz t technicznie sprawny 
 
Nr fabryczny ....................................        po naprawie odebra em: 
 
Nr protoko u rekl.............................. 
 
Gwarancj  przed ono....................       Dnia................................... 
 
Data zakupu.....................................       ............................................ 
  (podpis u ytkownika) 

Kupon reklamacyjny nr 1 
 
Siewnika poplonów                                Sprz t technicznie sprawny 
 
Nr fabryczny ....................................         po naprawie odebra em: 
 
Nr protoko u rekl.............................. 
 
Gwarancj  przed ono....................       Dnia................................... 
 
Data zakupu......................................      ............................................ 
  (podpis u ytkownika) 
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„AKPIL” Sp. z o.o. 
ul. Wincentego Witosa 21,   
 39-220 Pilzno 
 tel./fax: +48 (14) 6722550 
tel. +48 (14) 6722551 
http://www.akpil.pl  e-mail: akpil@akpil.pl  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

STEROWNIK SIEWNIKA 
POPLONÓW „AKPIL” 

 
Wersja programu AK01 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instrukcja 

ORYGINALNA 
(w j zyku polskim) 
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INSTRUKCJA STEROWNIKA  

 
1.  Charakterystyka ogólna sterownika  

 
Sterownik AK-01 jest zestawem, który zosta  zaprojektowany i wykonany specjalnie 

do sterowania siewnikiem poplonów. Produkt wykonano w oparciu o nowoczesn  i 
niezawodn  technologi  mikroprocesorow . Sterownik oferuje nowoczesn  stylistyk  i jest 
bardzo prosty w obs udze, dzi ki zastosowaniu panelu u ytkownika z przejrzyst  klawiatur  
oraz wy wietlaczami numerycznymi typu LED. 

Dla wersji urz dzenia obs uguj cej siewnik poplonów, sterownik umo liwia 
pod czenie silnika pr du sta ego, poruszaj cego talerzem rozsiewczym, oraz nap du servo 
steruj cego przes on  wysypu nasion.  
Sterownik umo liwia p ynn  regulacj  szeroko ci i g sto ci wysiewu nasion dla siewnika 
poplonów, oraz p ynn  regulacj  g sto ci wysiewu nawozów, w zale no ci od pr dko ci 
jazdy ci gnika.  
Sterownik wyposa ony jest w wiele uk adów zabezpieczaj cych, które chroni  go przed 
zniszczeniem wynikaj cym z niew ciwego u ytkowania, a tak e awarii silników oraz 
roz czenia przewodów siewnika od sterownika. 
 

2. Dane techniczne 
 
Zasilanie: pr d sta y (akumulator) 10 – 15V 
Pobór pr du dla wyj cia steruj cego: max 15 A 
Pobór pr du dla przes ony: max 0.5 A 
Bezpiecznik: 25A ( na kablu). 
Wej cia czujników indukcyjnych: max 15V 
Zakres obrotów dla silnika siewnika poplonów: 800 – 3000 obr./min. 
 
UWAGA – Poniewa  sterownik jest przy czany do akumulatora, nale y zadba , aby 
akumulator by  na adowany. Zbyt niskie napi cie na akumulatora mo e spowodowa  
nieprawid ow  regulacj  obrotów pr dko ci silnika, zmniejszenie obrotów silnika oraz 

dne dzia anie alarmu blokady silnika. 
 

3. Monta  i pod czenie 
 
Ze sterownika wyprowadzone s  dwa kable: 
- kabel zasilaj cy o d ugo ci 4 metrów zako czony jest krokodylkami do przy czenia 
akumulatora. 
- Kabel steruj cy, zako czony z czem wielostykowym, przy czaj cy sterownik do siewnika 
poplonów lub siewnika nawozowego.  
 
Prawid owe pod czenie sterownika polega na przy czeniu kabla zasilaj cego do 
akumulatora: 
- Przewód czerwony: przy czany do PLUSA akumulatora, 
- przewód niebieski: przy czany do MINUSA akumulatora.  
 
Kabel steruj cy nale y przy czy  do wtyczki wyprowadzonej na kablu z siewnika poplonów,  

 z siewnika nawozowego. Schemat pod czenia pokazano na rysunku 1. 
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Rys. 1. Schemat po cze  sterownika z akumulatorem i siewnikiem. Sterownik przy cza si  

wymiennie do siewnika poplonów lub siewnika nawozowego. 
 
 
UWAGA! 
W przypadku konieczno ci zastosowania kabla przed aj cego pomi dzy siewnikiem a 
sterownikiem nale y zastosowa  oryginalny kabel dost pny wy cznie u producenta 
maszyny. 
Zastosowanie innego kabla spowoduje  nieprawid owe dzia anie sterowania, oraz 
powoduje utrat  gwarancji. 
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4. Obs uga sterownika 
 

4.1 Opis p yty czo owej sterownika 
 
Na p ycie czo owej znajduj  si  dwa wy wietlacze numeryczne, oraz grupy trzech przycisków 
powi zanych z wy wietlaczami. Dodatkowo, u do u klawiatury znajduje si  przycisk 

cznika. Rysunek klawiatury wraz z opisem poszczególnych elementów znajduje si  na 
rysunku 2. Opis funkcji przycisków p yty czo owej znajduje si  w tabeli 1.  
 
 
 
 

 
 

 
Rys. 2. Widok klawiatury wraz z opisem poszczególnych elementów. 

  
 

 
 

 
Przycisk w cznika. Umo liwia  w czenie sterownika wstan aktywny, 

 ( w stanie aktywnym ), wy czenie sterownika w stan czuwania. 

 

 
 

 
Przycisk  uruchamiania wysiewu. 

 

 
 

 
Przycisk r cznego otwierania / zamykania przes ony. 
 

 

 
 

 
Przyciski zmiany parametrów siewnika, s  powi zane z wy wietlaczem 
znajduj cym si  powy ej przycisków. 

 
Tabela 1. Opis przycisków klawiatury sterownika. 

Przycisk uruchamiania 
wysiewania  

 
 

Przycisk otwierania 
przes ony zbiornika z 

nasionami. 
 

Przycisk w cznika 
 
 

Wy wietlacz 1.  
 
 

Przyciski zmiany 
warto ci powi zane z 

wy wietlaczem 1. 
 
 

Wy wietlacz 2.  
 
 

Przyciski zmiany 
warto ci powi zane z 

wy wietlaczem 2. 
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4.2 W czanie sterownika 
 
- W cz wy cznik bezpiecze stwa umieszczony u góry sterownika, ustawiaj c go w pozycj  
„górn ”. W czanie polega na przekr ceniu pokr a wy cznika zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara tak, jak pokazano na rysunku 3. Wy czenie w cznika bezpiecze stwa 
polega na wci ni ciu pokr a i ustawieniu w cznika w pozycji „dolnej”. 
 

 
 

Rys. 3. Widok sterownika od góry, w cznik bezpiecze stwa nale y w cza  przekr caj c go zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara. Wy czenie polega na wci ni ciu w cznika. 

 
Informacja: 

Sterownik po w czeniu w cznika bezpiecze stwa b dzie na wy wietlaczach wy wietla  

przez kilka sekund liczb  motogodzin a nast pnie napis „oF”. 

 
 

4.3 Zmiana trybu programu  
 
 
PR.1: program do wysiewu poplonów(standard) 
 
Program jest wczytany standardowo w sterownik. 
 
PR2: Program ze stabilizacj  obrotów(tryb serwisowy): 

 

Po w czeniu sterownika i wy wietleniu napisu „oF „ na dolnym wy wietlaczu  – nale y 

jednoczenie przycisn  trzy przyciski jak na fotografii poni ej: 

 

Przyciski trzymamy, a  do czasu wy wietlenia cyfry „3” kiedy to rozpoczyna si  proces 

kalibracji(silnik rozpoczyna prac  – upewnij si , i  tarcza nie jest zablokowana). 

Po wykonaniu tych czynno ci pojawi si  napis „CALL” informuj cy, i  wchodzimy w tryb 

kalibracji obrotów.  

 

Informacja: u ywanie programu serwisowego wymaga pe nego przej cia kalibracji w celu 

poprawnego dzia ania.  
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Wyj cie z trybu kalibracji nast puje automatycznie po sko czeniu kalibracji. 

Po zako czeniu kalibracji pilot jest w trybie pracy ze stabilizacj  obrotów(PR2). 

 
Aby powróci  do podstawowego trybu pracy (PR1) nale y wy czy  sterownik – w czy  

ponownie – przycisn  trzy przyciski jak poprzednio i przytrzyma  do momentu zga ni cia 

zielonej diody. Zwolnienie przycisków przed wy wietleniem „3” spowoduje powrót do 

programu podstawowego. 

 
 
 

Uruchomienie procesu wysiewu. 
 
Pilot po uruchomieniu jest w stanie czuwania – dolny wy wietlacz pokazuje napis „oF”.  

W celu uruchomienia sterownika nale y przycisn  przycisk zasilania   - który 
spowoduje przej cie w tryb pracy „on”. 
 
W pierwszej kolejno ci nale y w czy  silnik oraz wyregulowa  obroty talerza ( sterowanie 
obrotami dokonywane jest  przy pomocy strza ek znajduj cym si  przy górnym 
wy wietlaczu). 
 
Uruchomienie przepustnicy nast pi  mo e dopiero po w czeniu silnika (jak czynno ci 
powy ej). 
Po ustawieniu pozycji przepustnicy na dan  warto  nale y uruchomi  przepustnic  
przyciskiem po prawej stronie (sterowanie przepustnic  odbywa si  za pomoc  przycisków 
obok dolnego wy wietlacza). 

W celu uruchomienia procesu wysiewu, nale y przycisn  przycisk . Uruchomienie 
procesu wysiewu b dzie sygnalizowane zapaleniem si  zielonej lampki nad przyciskiem.  
Po dwóch sekundach, gdy silnik uzyska zadane obroty, automatycznie otworzy si  przes ona. 
Sterownik zasygnalizuje otwarcie przes ony poprzez zapalenie zielonej lampki nad 

przyciskiem przes ony . Zapalenie obu lampek oznacza, e mo na rozpocz  wysiew. 
Podczas wysiewania nasion, w ka dej chwili mo na zamkn  przes on , nie zatrzymuj c 

talerza rozsiewaj cego. Nale y w tym celu przycisn  przycisk przes ony .  
W momencie zamkni cia przes ony, zga nie lampka nad tym przyciskiem. Aby ponownie 

otworzy  przes on , nale y kolejny raz przycisn  przycisk .  
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5. Opis alarmów 
 
Sterownik sygnalizuje nast puj ce rodzaje alarmów:  
 

E-01 – Za niskie napi cie zasilania (poni ej 10,5 V) 
 

Akumulator jest roz adowany – Sprawd  poziom na adowania akumulatora. 
 
 

E-02- Za wysokie napi cie zasilania (powy ej 14,9 V) 
 
Sprawd  napi cie podczas adowania akumulatora. 
 

E-03 – Blokada silnika tarczy 
 

Gdy sterownik wykryje, e pomimo w czenia procesu wysiewu silnik nie kr ci si , alarm 
blokady zostanie wywo any.  
Po pojawieniu si  alarmu nale y przeprowadzi  inspekcj  tarczy wysiewaj cej i/lub 
mieszad a w poszukiwaniu elementu blokuj cego obrót. 
 

E-04 – Od czony siewnik (sprawd  po czenia) 
 

Sterownik jest pod czony do siewnika za pomoc  wielo owego kabla, który sk ada si  z 
przewodów steruj cych urz dzeniami zewn trznymi, oraz przewodów przesy aj cych dane z 
czujników. Aby nie dosz o do uszkodzenia sterownika, gdy kabel steruj cy zostanie 
od czony lub uszkodzony, sterownik na bie co monitoruje prawid owe pod czenia kabla i 
zg asza alarm po niekontrolowanym roz czeniu. 
 

E-05 - Zablokowana przepustnica 
 

Gdy podczas zamykania lub otwierania przes ony zostanie zablokowana przes ona, 
spowoduje to wywo anie alarmu przes ony. Nale y usun  zabrudzenia z przes ony – i 
zrestartowa  sterownik. 
 

E-06 – Przegrzanie sterownika 
 
Aby nie uszkodzi  elementów elektroniki w sterowniku- umieszczono tam czujnik 
temperatury który uniemo liwia prac  w zbyt wysokich temperaturach. 
Rozwi zanie – sprawd  czy sterownik nie le y w otwartym s cu – odczekaj jaki  czas i 
zresetuj urz dzenie. 
 

E-07 – Zwarcie w obwodzie silnika 
 
Przyczyn  mo e by  zamokni cie silnika, zwarcie przewodów zasilaj cych – lub uszkodzenie 
silnika. Je li po inspekcji przewodów stwierdzisz, i  nie jeste  w stanie znale  przyczyny – 

wezwij serwis. 
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E-08 – Przeci enie silnika 
 
Silnik pracuje jednak nieustannie na wysokim obci eniu. Po przekroczeniu pewnych 
warto ci uruchomi si  alarm. Sprawd  czy tarcza wysiewaj ca b  mieszad o nie jest 
przyblokowane. Je li problem nie ust pi – spróbuj pracy na wy szych warto ciach obrotów 
tarczy (stosuj c dostarczone os ony mo liwy jest wysiew na tej samej szeroko ci). 
 

E-09 – B d pami ci EEPROM 
 

W przypadku tego b du – wezwij serwis. 
 
 

UWAGA! 

Aby skasowa  b d po usuni ciu usterki – nale y 
zrestartowa  urz dzanie (ponownie w czy ) 
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7. OPIS WYKRYWANIA DEFEKTÓW (Zanim wezwiesz serwis...) 

 

 Usterka Przyczyna  
Sposób usuni cia 

1 Brak reakcji po wci ni ciu 
przycisku startu/stopu 

Sprawd  czy przewody s  pod czone do 
kontrolera i czy z czki nie s  uszkodzone 

Uszkodzone z cza wymieni  na 
oryginalne 

Sprawd  czy przewody zasilania s  pod czone 
do akumulatora. Sprawd  czy po czenie jest 

zgodne z biegunami. 

Sprawd  zgodnie z instrukcj  
obs ugi 

Sprawd  czy akumulator nie jest roz adowany   Na aduj akumulator 

Sprawd  czy nie jest wci ni ty przycisk 
bezpiecze stwa 

Odblokuj przycisk obracaj c go. 

2 Tarcza wysiewaj ca nie 
obraca si   

Sprawd  zakleszczenie pomi dzy elementami 
przepustnicy  

Usu  zanieczyszczenia  
- przedmuchaj  

Sprawd  zakleszczenie mieszad a wewn trz 
zbiornika 

Usu  zanieczyszczenia 

3 Rozsiew nie jest 
równomierny   

Odpowiednio dostosuj przys ony przy talerzach   
(lub siewnik mo na zamontowa  pod k tem do kierunku jazdy tak aby odpowiednio 

dobra  rozsiew lewo-prawo) 

 
Tabela 2. Opis problemów, które mog  wyst pi  podczas u ytkowania urz dzenia, oraz ich 

rozwi zanie. 
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PRZEPISY POST POWANIA 
GWARANCYJNEGO. 

 
1. Przez u ytkownika nale y rozumie  osob  

fizyczn  lub prawn  nabywaj  sprz t rolniczy, 
przez sprzedawc  -jednostk  handlow , 
dostarczaj  sprz t u ytkownikowi, a przez 
producenta - wytwórc  sprz tu rolniczego. 

2. W ramach gwarancji producent lub upowa nione 
przez niego jednostki w przypadku uznania 
reklamacji zobowi zany jest do: 
- bezp atnej naprawy reklamowanego siewnika; 
- ca kowitej wymiany siewnika; 
- dostarczenia u ytkownikowi bezp atnie nowych, 

poprawnie wykonanych cz ci; 
3. Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia wynik e 

z winy producenta wskutek wady materia u, z ej 
obróbki lub monta u.  

4. Gwarancj  nie obj te s  te cz ci z wymienionych 
w instrukcji obs ugi, których normalne fizyczne 
zu ycie w wyniku pracy nast puje przed up ywem 
okresu gwarancyjnego. Gwarancja nie obejmuje 
uszkodze  powsta ych na skutek niew ciwego 

ytkowania maszyny. 
5. ytkownik powinien zg osi  reklamacj  

niezw ocznie w ci gu 14-u dni od daty powstania 
uszkodzenia. 

6. Gwarancji na siewnik poplonów udziela si  
ytkownikowi na okres 24 miesi cy licz c od 

daty nabycia sprz tu. 
7. Producent ma prawo nie uzna  reklamacji, je eli w 

okresie gwarancji dokonano bez jego wiedzy 
jakichkolwiek zmian technicznych i napraw, nie-
odpowiednio magazynowano sprz t rolniczy lub 
niew ciwie go u ytkowano (niezgodnie  

z instrukcj  u ytkowania i obs ugi). 
8. Podstaw  do za atwienia reklamacji w okresie 

gwarancyjnym jest kupon reklamacyjny  
z po wiadczon  na nim dat  nabycia sprz tu, wraz 
z dowodem zakupu. 

9. Karta gwarancyjna dotyczy wy cznie tego 
sprz tu, do którego zosta a do czona przy 
sprzeda y. 

10. W przypadku zaistnienia drobnych uszkodze , 
które mo na szybko usun  przez wymian  cz ci 
lub zespo ów, u ytkownik otrzymuje bezp atnie za 
zwrotem cz ci uszkodzonych - nowe potrzebne 
cz ci od przedstawiciela producenta po uznaniu 
przez niego s uszno ci reklamacji. 

11. Reklamacj  w zasadzie przyjmuje sprzedawca, u 
którego zakupiono sprz t. U ytkownik ma jednak 
prawo zg oszenia reklamacji bezpo rednio u 
producenta, którego adres jest wpisany do karty 
gwarancyjnej. 

12. Je eli reklamacj  zg oszono sprzedawcy jest on 
zobowi zany do wype nienia formularza 
reklamacyjnego w 3-ch egzemplarzach, z których 
jeden wysy a do producenta, drugi wr cza 
reklamuj cemu, trzeci pozostaje u sprzedaj cego. 

13. Je eli producent, sprzedawca i u ytkownik nie 
uzgodni  innego terminu za atwienia reklamacji, 
to  powinna  ona  by  za atwiona  w  ci gu  14,  a  w  
przypadkach bardziej z onych - w ci gu 21 dni 
roboczych od daty dostarczenia maszyny do 
producenta. 

 
Je eli u ytkownik uwa a, e negatywne za atwienie 
zg oszonej przez niego reklamacji jest nies uszne, 
przys uguje mu prawo zwrócenia si  do sprzedawcy 
z daniem ponownego rozpatrzenia sprawy. 

 


