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ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, 
ПРЕДИ ДА ПУСНЕТЕ ПРОДУКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ И НЕ 
ЗАБРАВЯЙТЕ ДА СЛЕДВАТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!
НЕСПАЗВАНЕТО НА ИНСТРУКЦИИТЕ В ТОВА РЪКОВОДСТВО ОСВОБОЖДАВА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

         2022 Всички права запазени

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА

КОРЕНИ ЗА САДЕНЕ

ВНОСИТЕЛ: GOLDEN FISH SRL 
ИЗРАБОТЕН ОТ КНР
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: service@micul-fermier.ro
                                      contact@micul-fermier.ro
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№ фактура .......................................................  Дата на покупка ..............................................................
Продавач ..........................................................  Магазин  ..........................................................................
Адрес на магазина ................................. ........  
Име на купувача ..............................................
Адрес на купувача  ..........................................
 ..........................................................................Подпис на купувача  ........................................................

ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
 SC GOLDEN FISH SRL, със седалище вLinia de Centura 5, CTPark Bu-
charest North, Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, România,Румъния, регистрирано 
в Търговския регистър на Илфов под № J23/2652/2016, CUI RO 22908031, чрез 
законния си представител Pastrav Gabriel Constantin в качеството му на админи-
стратор, декларираме на своя отговорност, че познаваме разпоредбите на чл. 292 
от Наказателния кодекс относно декларации с невярно съдържание, че продуктът 
"Сеялка за разсад, GF-0132", който е предмет на настоящата декларация за съот-
ветствие, не застрашава живота, здравето и безопасността при работа, не оказва 
отрицателно въздействие върху околната среда и е в съответствие с Директива 
2006/42/ЕО относно безопасността на машините.

Подписано за и от името на: S.C. GOLDEN FISH SRL
Име и фамилия на упълномощеното лице:                         
август 2022 г.                                                                                            
                                          

                                              
               

ГАРАНЦИЯ ЗА ПРАВНО СЪОТВЕТСТВИЕ (Закон 449/2003, изменен и допълнен)

ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ - 1 година
Средната продължителност на употреба на продукта е 3 ... 4 години, ако се из-
ползва съгласно спецификациите за битова употреба и се избягват прекомерни 
натоварвания, специфични за промишлената употреба.
SC GOLDEN FISH SRL, предоставя на купувача търговска гаранция при условията 
на този гаранционен сертификат. Гаранцията, предоставена от този сертификат, не 
ограничава или премахва правата на потребителя.
Продължителността на търговската гаранция, предоставена с този сертификат, е:
• 12 месеца - за индивидуални купувачи; 
• 6 месеца - за корпоративни купувачи.
Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване. 
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 От името на целия ни екип, ние ви благодарим за доверието, което ни 
оказахте със закупуването на този продукт и ви уверяваме в нашето пълно 

сътрудничество. Нашият екип е на ваше разположение за всякакви техниче-
ски или търговски: 

SC Golden Fish SRL
Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North,

Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175; 
Уникален идентификационен код RO22908031

№ в Търговския регистър: J23/2652/2016
Телефон: 0374 496 580

www.micul-fermier.ro

НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
ОБЩА ВИСОЧИНА 90 CM

BAX 10 БР.

НЕТНА/БРУТНА МАСА: 2kg/2kg
89X8X20 CM

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 8 CM
ДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛА 0,9 ММ
ДЕБЕЛИНА НА ОТВОРА НА ОСТРИЕТО 1,4ММ

GOLDEN FISH SRL
Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, 
Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175; 
Уникален идентификационен код RO22908031 
№ в Търговския регистър: J23/2652/2016 
Телефон: 0374 496 580 
www.micul-fermier.ro
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
Това ръководство е написано въз основа на оригинални документи, направени от производителя 
и се намира за продажба на местния пазар. Този документ съдържа цялата оригинална информа-
ция от производителя.. Защитете себе си и другите от нараняване, като използвате продукта пра-
вилно - прочетете ръководството преди първата употреба и спазвайте всички предпазни мерки.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 ■ След като отстраните опаковката, проверете целостта на продукта и в случай на видима 
повреда не го използвайте и се свържете с продавача.                                      

 ■ Преди употреба се уверете, че саксията е правилно и сигурно сглобена.
 ■ НЕ оставяйте саксията без надзор. Той НЕ може да се използва от деца или хора с определени 

увреждания. Когато не го използвате, съхранявайте го на сигурно и сухо място, които не са 
достъпни за деца. Саксията е предназначена за домашна употреба.

 ■ Използването на аксесоари, които не са препоръчани от производителя, може да причини 
нараняване и да доведе до отпадане на гаранцията.

 ■ НЕ използвайте садилото, ако сте под въздействието на алкохол или наркотици, тъй като те 
могат да повлияят на способността на потребителя да използва безопасно садилото.

 ■ Избягвайте контакт с движещи се части.
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3. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Сеялката GF-0132 има здрава конструкция от неръж-
даема стомана и може да се засажда от един човек. 
Разсадът може да се засади и в почва, която не е била 
предварително обработена. Той има висока скорост на 
засаждане, която замества работата на четирима души. 
Плантерът се състои от: (1) Гумена дръжка; (2) Раздели-
телна пръчка за крака; (3) Метална пръчка; (4) Пръчка за 
крака с резба; (5) Тръба за садене; (6) Пластмасов зао-
стрен край. 6. ПОДДРЪЖКА

След всяка употреба почиствайте саксията под струя вода, без да използвате агресивни по-
чистващи препарати. След измиване частите трябва да се изсушат добре и да се съхраняват 
на безопасно и сухо място.
7. ПРОБЛЕМИ И СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА
Сеялката се заклещва: 

 ■ Проверете дали по върха на металния прът не се е натрупала пръст и почистете продукта.
8. ИЗХВЪРЛЯНЕ  НА ПРОДУКТА 
В съответствие с Европейска директива 2012/19/ЕС за отпадъци от електрическо и елек-
тронно оборудване и Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и нейното прилагане в 
съответствие с националното законодателство, излезлите от употреба инструменти, оборуд-
ването трябва да се събират отделно и връщат на екологично чисто съоръжение за рецик-
лиране.
Не изхвърляйте продукта в битовите отпадъци! Отнесете го в център за рециклиране или 
пункт за рециклиране на метални отпадъци и отделете пластмасовите части.
Символът за зачеркнат кош на уреда показва, че продуктът трябва да се третира отделно от 
битовите отпадъци в края на полезния му живот и да се изпрати в отделен събирателен цен-
тър за електрическо и електронно оборудване или да бъде върнат на търговеца на дребно в 
момента на покупката. ново еквивалентно оборудване.

4. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Сеялката GF-0132 е идеален продукт за засаждане на разсад от домати, пипер, диня, карто-
фи и големи семена. С нейна помощ ще имате по-голям шанс да хванете разсада. Той е много лесен 
за използване и лек, а металната пръчка в горната част е подвижна за натиск с крак, за да помогне на 
садилото да проникне в почвата там, където тя е по-твърда.
Сеялката за разсад GF-0132 има следните технически характеристики:

Характеристика
Модел

GF-0132

Материал на тялото неръждаема стомана

Обща височина 90cm

Диаметър на тръбата 8cm

Дебелина на материала 0,9mm

Дебелина на листа Отвор на ножа 1,4mm

Дълбочина на засаждане 14cm

Разстояние за регулиране на разделителния прът 5÷50 cm

Размери 89x8x20 cm

Нетно тегло 2kg

Брутно тегло 2kg

5. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА  
Препоръки за използване на сеялката GF-0132: 
1. Прикрепете пластмасовия заострен край към горната част на саксията;
2. Регулирайте разстоянието с помощта на дистанционната пръчка за крака за типа разсад 
или семена, които използвате;
3. Поставете саксията в почвата;
4. Поставете разсада или семената в пластмасовия конусовиден край на садилото;
5. Натиснете надолу гумената дръжка и оставете разсада или семената да навлязат в поч-
вата на 1-2 см; 
6. Освободете гумената дръжка и извадете садилото от земята.
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