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Lue ohjeet huolella ennen tuotteen käyttöönottoa 

Siemenpussi:    Säätä kestävää nylonia 
Pussin tilavuus:    n 16 litraa (riippuen siemenen koosta) 
Pussin väri:   Vihreä 
Laitteen kokonaispaino:   n 1,3 kg 
Pohjan materiaali:   Musta ABS kovamuovi 
Siemenen linkous matka:   n 3-9 metriä (riippuen siemenen koosta ja kammen pyöritysnopeudesta) 
Siemenen linkous asetukset:  Portaattomasti säädettävä siemenkuilun aukko 
Sopiva jyväkoko:   n 3mm – 12mm siemenjyvä 
 
Käytön aloitus: 

1. Kiinnitä kahvan kiinnitysmutteri noin puoleenväliin asti siemenlingon runkoon oikean puolen akseliin. Kts kuva: 

 
Tarvittaessa pidä kiinnitysmutteria jakoavaimella kiinni ja samanaikaisesti kiristä mukana tullut kahva kiinnitysmutteriin 
kiertämällä. 



 
 

2. Varmista ennen siemenpussin täyttöä, että vasemmalla puolella oleva siemenliipaisin, joka säätelee siemenien pudotusta 
on suljettuna. Tämä ehkäisee siemenien turhaan valumisen täytön aikana. Kts kuva: 

 
 

3. Täytön jälkeen varmista, että linko pyörii kierittämällä kahvaa eteenpäin. 
4. Nosta siemenlinko olkapäähihnan avulla käyttöasentoon kuvanmukaisesti: 

 
 
5. Aloita liipamisen säätö aina mahdollisimman pienellä säädöllä ja lisää säätöä pikkuhiljaa testattuasi pudottaako pussi 

tarpeeksi siemeniä lingolle. Riippuen siemenkoosta, kiristä lopuksi stoppari oikeaan kohtaan jolloin siemeniä valuu 
pussista ulos siemenliipaisinta vedettäessä: 

 



 
 

6. Kiertämällä lingon kahvasta ja samanaikaisesti vetämällä siemenliipaisimesta, linko heittää kylvettävät siemenet: 

 
Kävele normaalisti eteenpäin jolloin linko kylvää siementä peltoon. 

Huolto: 
1. Ennen jokaista käyttökertaa varmista, että mutterit ja pultit ovat laitteesta kiristettyjä 
2. Tyhjennä siemenpussi jokaisen käyttökerran jälkeen siemenistä 

 Hiiret ja muut haistavat siemenet ja syövät pussiin reiän 
3. Puhdista siemenlinko kostealla pyyhkeellä ja kuivaa se hyvin 

 Älä koskaan säilytä siemenlinkoa niin, että siemenpussissa on siemeniä vaan tyhjennä ja puhdista siemenpussi 
aina ennen siemenlingon laittamista säilytykseen 

 Mikäli laitetta käytetään lannoiterakeiden tai torjunta-aineiden levitykseen tulee siemenlinko puhdistaa 
huolellisesti tai jopa käyttää toista siemenlinkoa kylvösiementen levitykseen 

4. Säilytä laitetta lämpimässä ja kuivassa varastotilassa 
5. Vältä laitteen keskipakoisheitin mekanismin kastumista esim vesisade 

 
Takuu: 
Tuote on valmistettu kuluttajakäyttöön, ei ammattikäyttöön. Tuotteella on 6kk takuu alkaen ostopäivästä. Takuu koskee valmistus- 
tai materiaalivirheitä. Takuutilanteessa tuote ensisijaisesti korjataan tai toissijaisesti korvataan vastaavalla tuotteella. Esitä 
takuutilanteessa ostokuitti. Takuu kattaa vain normaalikäytössä aiheutuneet viat jotka johtuvat valmistus- tai materiaalivirheestä. 
Takuu ei korvaa tuotteen normaalia kulumista käytössä. Takuu on voimassa vain mikäli tuotetta ei ole omatoimisesti korjattu tai 
modifioitu, tuote ei ole vaurioitunut ulkoisesta iskusta, väärinkäytöstä tai muusta käyttäjän huolimattomuudesta. Mahdollisen 
tuotevikaepäilyn esiinnyttyä ota viipymättä heti yhteys ensisijaisesti tuotteen myyjään. 


