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TÄPPISKÜLVIK AIAPIDAJALE ~ Kokkupanek
Mudel 1001-B (Vaadake joonist 1 lk 3 juhiste mõistmise hõlbustamiseks.)
TAGUMINE RATAS

Laske esiratta tugijalg alla, nii et külvik seisab püsti.
Eemaldage raami küljest mutter, polt ja võll (22, 18 ja 25).
Lükake võll läbi tagumise ratta (17), pange raami vahele ning seadke kohakuti raami otsas olevate aukudega.
Paigaldage polt ja mutter (18 ja 22) ning pingutage.

Õnnitleme teid Earthway 1001-B täppiskülviku ostmise puhul! Võtke meiega ühendust, kui teil tekib mis tahes raskus selle 
kokkupanekul või kasutamisel. Meiega saab kontakteeruda telefonitsi numbril 800-294-0671 või 574-848-7491 esmaspäevast 
reedeni 8:30 ~ 16:00 või meie veebisaidi www.earthway.com kaudu. 1001-B täppiskülvikuga käib kaasas eluaegne tehniline 
tugi. Saatke selle kasutamiseks oma küsimus meile aadressile techsupport@earthway.com. 

KASULIKUD NÕUANDED: LUGEGE JUHISED ENNE KOKKUPANEKUT LÄBI.
  Külvik tarnitakse osaliselt kokkupandult, nii et teil endal on vaja paigaldada ainult rattad, pidemekoost ja külvirea märgistaja..  
  Kokkupanekuks kulub umbes 15 minutit tavaliste käsitööriistadega.
  Puhastage ja kuivatage külvik hoolikalt pärast igat kasutuskorda..  

KÄEPIDE
Võtke mutrid ja poldid kilekotist välja. (Külvikul on spetsiaalsed lukustusmutrid. 
Vajate nende paigaldamiseks ja eemaldamiseks mutrivõtit.)
Kinnitage käepide (8) kohale poldi ja mutriga (13 ja 14), nagu näidatud joonisel 1 lk 3.
Paigaldage külvirea märgistaja kinnitusklamber (10) eestpoolt tahapoole ja suruge pidemel 
olevatesse aukudesse.

KÜLVIREA MÄRGISTAJA
Seadke külvirea märgistaja vars (1) külvirea märgistaja toendi ette ja joondage aukudega.
Sisestage kahvlisõrm (7) läbi külvirea märgistaja varre (1) ja külvirea märgistaja 
toendi ning sisestage siis U-kujuline klamber (6) läbi kahvlisõrme. Kui te ei soovi 
külvirea märgistajat kasutada, siis kindlustage see paigal hoidmiseks pidemel 
oleva klambriga toendi (10) külge.
Saate soovi korral siduda pidemel oleva klambriga toendi (10) ja külvirea 
märgistaja varre (1) külge nööri külvirea märgistaja tööasendisse laskmise 
ja puhkeasendisse tõmbamise lihtsustamiseks.
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Leiate ühe seemneplaadi külviku seemnekolusse paigaldatult ja ülejäänud kastist. A. Tehke nii plaadi 
eemaldamiseks: hoidke ühe käega rihmaratast (12) ja rihma (11) liikumatult ning pöörake teise käega 
seemneplaati umbes 1/2” võrra seemneplaadil noolega näidatud eemaldamissuunas “OFF”. B. Lükake
seemneplaat rummult maha läbi vahetult rihmaratta kohal paikneva augu. Seemneplaat libiseb rummult 
lihtsalt maha. 

Kontrollige sobiva seemneplaadi valimiseks SEEMNEPLAADI JUHENDIST, kas külviootel seeme on 
suuruse ja kuju poolest sarnane juhendis loetletutele. Enne külvama asumist on soovitav eksperimenteerida. 
Kui soovite seemnete vahekaugust suurendada, siis katke iga teine auk (või soovitud viisil muud augud) 
seemneplaadil maskeeriva kleeplindiga või täitke mesilasvahaga.

Tehke nii sobiva seemneplaadi paigaldamiseks: hoidke seemneplaadi alaserva nurga all seemnekolus oleva 
sirge seina vastas. Seadke siis väljalõiked seemnekolu sisemuse vastu ning pöörake plaati umbes 1/2” võrra 
kolu peal noolega näidatud paigaldamissuunas “ON”, nii et nukk lukustab seemneplaadi rummule. Ärge 
seemneplaati jõuga pöörake! Paigaldamis- ja eemaldamissuuna tähised (ON ja OFF) on ka seemneplaatidel.

Valage seemned seemnekolusse. ETTEVAATUST! Ärge täitke kolu üle seemneplaadi keskpunkti.
MÄRKUS: Plaadid ei korja üles kõiki seemneid (eriti väikseid), mistõttu jääb neid pisut kolu põhja. 
Kallutage vajaduse korral külvikut paremale külvirida mööda liikudes, et aidata kaasa enamiku seemnete 
kolu põhjast kätte saamisele.

Pange järgmiseks paika reguleeritav külvisügavus otse kolu all paikneva kiilukujulise adraga (27). 
MÄRKUS: Seemnerenni esinurkadel on jaotised nii tollides kui millimeetrites. Liigutage atra, kuni selle 
ülaserv on soovitud külvisügavusega kohakuti. Pingutage tiibmutter uuesti, kui reguleerimise lõpetate. 
Kontrollige sügavust külvikut pehmel mullal mõne tolli võrra edasi lükates ja reguleerige vajaduse korral 
uuesti.

Märgistage esimene külvirida nööri ja tokikestega. Laske külvirea märgistaja vars tööasendisse ja reguleerige 
külvirea märgistaja laiusele, mis vastab kahe külvirea soovitud vahekaugusele. Tõstke tugijalg esiratta kohale 
puhkeasendisse. Kontrollige, et kattekett (16) järgneb adrale. Olete nüüd valmis külvama!

Tehke nii külviku tühjendamiseks sellesse jäänud seemnetest: seadke külvik tugijalale seisma ning kallutage 
seda siis ettepoole, kuni saate kolust kõik seemned kätte.
MÄRKUS: Hoolitsege enne seemneplaadi vahetamist, et kolu on täiesti tühi.

MÄRKUS: Hoidke seemnekolu puhas, nii et selles pole tolmu, liiva, mustust ega seemnetöötlusvahendite jääke.

 

HOOLDUS (Vaadake joonist 1 lk 3 juhiste mõistmise hõlbustamiseks.)

Seemnekolu tuleb pärast igat kasutuskorda pühkida riidega tolmust, mustusest ja kemikaalidega töödeldud 
seemnete jääkidest puhtaks. Mustuse kogunemine võib põhjustada seemneplaadi kinni jäämist ja seemnete 
kolust välja paiskumist.

Teatud tingimustel võib seemnekolu pindadele tekkida staatiline laeng, mis takistab peenikeste seemnete 
külvamist. Kui nii juhtub, siis peske seemnekolu ja seemneplaati õrnatoimelise nõudepesuvahendiga ja 
laske neil siis loomulikul teel õhu käes ära kuivada.

1001-B täppiskülvik aiapidajale
KASUTAMINE (Vaadake joonist 1 lk 3 juhiste mõistmise hõlbustamiseks.)
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FERT-A-PLY® Applicator - Side Dresser Model No. 1500
PRODUCTS, INC., Bristol, Indiana

1500 VÄETISE KÜLGLAOTUR ~ LISATARVIK 
EI SAA KASUTADA, KUI PAIGALDATUD ON KÜLVIREA MÄRGISTAJA.

Paigaldamine
Eemaldage külvirea märgistaja koost (5): 
eemaldage U-kujuline klamber (6) ja 
kahvlisõrm (7). Lükake 1500 pideme 
vahele ja lukustage fiksaatorid käepideme 
paigaldusraamile.
Kasutusjuhised
Pöörake voolu reguleerhooba laotatava väetise koguse 
muutmiseks. Kalibreeritud liugplaat võimaldab kõikide 
granuleeritud väetiste täpset doseerimist. Väetise saab 
laotada maapinnale või kahe tolli sügavusele pinnasesse. 
Positiivse toimega sisse/välja pide aitab raiskamist vältida. 
Valmistatud vastupidavatest ilmastikukindlatest materjalidest 
aastatepikkuse usaldusväärse kasutuse tagamiseks.

Voolu
reguleerhoob 

Fiksaatorid 

Ei kuulu 60010
komplekti. 

18108 Väike porgand 18109 Brokoli 18110 Kurk 18112 Lõhenev mais 18124 Liimaoad 18106
Seemneplaadi toorik4,5” / 11,4 cm samm 1” / 2,5 cm samm 9” / 22,9 cm samm 9” / 22,9 cm samm 12” / 30,5 cm samm

Sellest toorikust saab
valmistada ise oma
vajadustele vastava
sammu ja seemne

suurusega
seemneplaadi.  

Selle plaadiga saab külvata
kergeid salati-, naeri-,

kaalika-, kapsa-, sinepi- ja
lehtkapsaseemneid ning
muid väikseid seemneid

suurusega 0,150” / 3,8 mm. 

Selle plaadiga saab külvata
sinepi-, kapsa-, lillkapsa-,
naeri- ja kaalikaseemneid

ning muid väikseid
seemneid suurusega
0,100” / 2,5 mm. 

Selle plaadiga saab külvata
osasid kõrvitsa-,
pudelkõrvitsa- ja

melonkõrvitsaseemneid ning
muid lapikuid seemneid

suurusega 0,312” / 8 mm. 

Selle plaadiga saab külvata
keskmise suurusega
seemneid, mis on

väiksemad kui
0,250” / 6,3 mm. 

Selle plaadiga saab külvata
maapähkleid ja muid suuri

seemneid suurusega
0,625” / 15,9 mm. 

1002-9 1002-24 1002-26
1002-271002-29

LISAVARUSTUSE HULKA KUULUVAD SEEMNEPLAADID  Osa  #60010

KÜLVIKU KOMPLEKTI KUULUVAD SEEMNEPLAADID  Osa #60009

18100 Suhkrumais 18101 Redis 18102 Porgand 18103 Oad 18104 Herned 18105 Peet
7,2” / 18,3 cm samm 3” / 7,6 cm samm 4,5” / 11,4 cm samm 3,6” / 9,1 cm samm 3” / 7,6 cm samm 3,6” / 9,1 cm samm

Selle plaadiga saab
külvata enamikku

suhkrumaisi sorte, nagu
ka mõnesid muid

seemneid suurusega
0,375”/ 9,5 mm. 

Selle plaadiga saab külvata
osasid porrulaugu-, spargli-

ja spinatiseemneid ning
muid väikseid seemneid

suurusega 
0,175” / 4,4 mm.

Selle plaadiga saab külvata
osasid salati-, naeri-,

salatsiguri-, kapsa-, sibula-
ja tomatiseemneid ning
muid väikseid seemneid

suurusega 0,125” / 3,2 mm. 

Selle plaadiga saab
külvata mõnesid
väikseid herneid

suurusega
0,450” / 11,4 mm.

Selle plaadiga saab
külvata mõnesid suuri

ja varajasi herneid
suurusega

0,562” / 14,3 mm. 

Selle plaadiga saab
külvata mõnesid okra- 
ja lehtpeediseemneid
ning muid keskmise
suurusega seemneid
(0,250” / 6,3 mm).

1002-4 1002-221002-5 1002-10 1002-14 1002-18

Seemneplaadi juhend
Allpool on loetletud üles kõik seemneplaadid, mida praegu 1001-B täppiskülvikule toodetakse.
  Teadmiseks:

  1001-B täppiskülvik liigub edasi 36”/91,4 cm võrra seemneplaadi ühe pöörde kohta.
 

  Kui külviku kasutamist takistab väiksete seemnete sattumine seemneplaadi taha, siis kastke seemneplaat seebivette ja laske sellel 
siis loomulikul teel õhu käes ära kuivada. See peaks probleemi kõrvaldama.

Suuremate seemnete jaoks mõeldud seemneplaadi seemnepesasid osaliselt mesilasvahaga täites saab lihtsalt kohandada seemneplaadi 
oma vajadustele vastavaks. Külvisammu saab muuta seemnepesasid täielikult mesilasvahaga täites vastavalt seemnete soovitud 
vahekaugusele.








5-AASTANE PIIRATUD GARANTII
Earthway Products Inc garanteerib lõppkasutajale (isikule, kes esitab kuupäevaga originaalostutšeki) 5 aasta jooksul, et sellel tootel ei esine 
tootmisdefekte ega toote valmistamiseks kasutatud materjalidest tulenevaid puudusi. Tootmise mittevastavuse leidmisel remondib või asendab 
     Earthway Products Inc omal äranägemisel osa(d) või toote tasuta eeldusel, et tõrget ei põhjustanud 
        valesti paigaldamine, väärkäsitsemine, valesti kasutamine, rikkumine või normaalne 
      kulumine, mille teeb kindlaks Earthway. Earthway võib omal äranägemisel 
         nõuda, et osa(d) või toode tagastataks koos originaalostutšekiga omaniku kulul 
            ülevaatuseks ja käesoleva garantii tingimustele vastavuse kontrollimiseks. 
               Ärge tagastage toodet enne, kui Earthway Products Inc teid seda tegema volitab. 
                  Pöörduge oma garantiiõiguse teostamiseks Earthway Products Inc’i poole 
       telefonitsi numbril 574-848-7491, saates meili aadressile 
       techsupport@earthway.com või saates kirja järgmisele aadressile: 
       Earthway Products Inc. P.O. Box 547 Bristol, Indiana 46507. 
       Kirjeldage oma pöördumises tootmisdefekti olemust.

SPETSIIFILISED PIIRANGUD: Käesolev garantii kehtib ainult osa(de)le 
või tootele. See ei kehti mittevastavuse remondi või asendamisega seotud 
tööjõukulude suhtes. Kuna enamik väetisi ja jääsulatusvahendeid on söövitavad, 
   siis ei saa Earthway Products Inc seoses nende 
      kasutamisega mingit garantiid anda ning teeb 
               käesolevaga üheselt mõistetavalt teatavaks, 
    et korrosiooni/söövituse ega nende mõju 
    põhjustatud osa(de) või toote kahjustumine
    ja tõrked ei kuulu garantii alla. Puhastage ja 
    kuivatage külvik hoolikalt pärast igat 
       kasutuskorda ning määrige ennetava 
          meetmena külviku kõik metallosad 
          kerge õliga või pihustage üle 
         silikoonspreiga.

1001-B osade loend
Nr Osa Nimetus Nr Osa Nimetus Osa Nimetus

1 22606 KÜLVIREA MÄRGISTAJA VARS (1001-B) 18 31102 5/16-18 X 4 1/4" KUUSKANTPEAGA TSINKPOLT 18100 SUHKRUMAISI SEEMNEPLAAT

2 41228 KÜLVIREA MÄRGISTAJA (1001-B) 19 31101 1/4-20 X 3/4" KUUSKANTPEAGA TSINGIST 
METALLIKRUVI 18101 REDISE SEEMNEPLAAT

3 60027 MUST TIIBMUTRIKOOST 20 31100 1/4-20 X 1 1/2 KUUSKANTPEAGA TSINGIST 
METALLIKRUVI 18102 PORGANDI SEEMNEPLAAT

4 37100 1/4-20 X 1" VANKRI TSINKPOLT 21 37101 1/4-20 X 1 1/2" VANKRI TSINKPOLT 18103 OA SEEMNEPLAAT

5 60012 KÜLVIREA MÄRGISTAJA KOOST 22 32102 5/16-18 KUUSKANTTSINKMUTTER 18104 HERNE SEEMNEPLAAT

6 33100 U-KUJULINE TSINKKLAMBER (#213) 23 12132 LAAGER (1001-B) 18105 PEEDI SEEMNEPLAAT

7 12133 KAHVLISÕRM (1001-B) 24 19110 KÜLVIKU KÄEPIDE (1001-B), MUST PVC 18106 LISAVARUSTUS: SEEMNEPLAADI TOORIK 

8 60011 PIDEMEKOOST (1001-B) 25 23500 VÕLL (1001-B) 18108 LISAVARUSTUS: VÄIKE PORGAND 

9 60013 RAAMIKOOST 1001-B 26 12102 ESIRATAS 1001-B, k.a osad numbritega 12131 ja (2) 12132 18109 LISAVARUSTUS: BROKOLI SEEMNEPLAAT 

10 12105 PIDEMELE PAIGALDATAV TOEND KOOS 
KLAMBRIGA (1001-B) 27 48300 ADER (1001-B) 18110 LISAVARUSTUS: KURGI SEEMNEPLAAT 

11 19109 AIAKÜLVIKU SQ-RIHM 28 48301 SEEMNERENN (1001-B) 18112 LISAVARUSTUS: LÕHENEVA MAISI 
SEEMNEPLAAT 

12 12131 RIHMARATAS (1001-B) 29 60015 ADRAKOOST 18124 LISAVARUSTUS: LIIMAOA SEEMNEPLAAT 

13 31148 #10 X 1" A-TÜÜPI MUST PHPS-KRUVI 30 60017 SEEMNEKOLU KOOST 1001-B 1500 LISAVARUSTUS: FERT-A-PLY 

14 32103 1/4-20 NAILONSISEDETAILIGA 
LUKUSTUSMUTTER 31 32100 1/4-20 KUUSKANTTSINKMUTTER 60009 LISAVARUSTUS: STANDARDNE 

SEEMNEPLAADIKOMPLEKT
15 43024 RUMMU TIHEND (1001-B) 32 12106 LISAVARUSTUS: VARRE PIKENDUSADAPTER  60010 LISAVARUSTUS: SEEMNEPLAADIKOMPLEKT

16 70104 #6 SINGLE JACK KETT 33 22610 LISAVARUSTUS: VARRE PIKENDUS (12 TOLLI) 
1100-A LISAVARUSTUS: 

SEEMNEPLAADI HOIUKARP
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Earthway Products Inc
P.O. Box 547

Bristol, IN 46507
Telefon: 800-294-0671/574-848-7491

www.earthway.com



TÄPPISKÜLVIK AIAPIDAJALE:
1001-B PRECISION GARDEN SEEDER®

KEVADKÜLVIKS VALMISTUMISE NÕUANDED
 Nüüd on aeg hinnata oma 1001-B täppiskülvikut tagamaks, et see on 
kevadkülviks valmis. Kontrollige alltoodut. Kui mõni osa on kahjustunud või 
kulunud, siis saate varuosi osta veebisaidilt www.earthway.com.

E arthWay RE arthWay R

Kontrollige, et rihm on pingul ega libise – see ei tohiks anda järele rohkem kui 3/8” võrra, kui vajutate rihmale 
nii, nagu paremat kätt näidatud.
Kontrollige, et rumm (rihma kinnitus seemnekolu juures) on pingul ja pöörleb sujuvalt. 
Kui seemned kleepuvad kolu külge, siis peske kolu ja seemneplaate nõudepesuvahendiga. Ärge loputage! 
Laske neil loomulikul teel õhu käes ära kuivada.
Vaadake külvatavad seemned üle ja tehke kindlaks, milline seemneplaat on igale seemnele sobiv. 
Seemneplaate võib olla vaja pisut mesilasvahaga kohandada korraga kahe seemne külvamise välistamiseks. 
Leiate kohandamisnõuanded järgmiselt leheküljelt.

4-2016

Rihm

3/8” (maks.) rihma
läbipaine

Seemnekolu
Rumm

Ader



Seemneplaati saab lihtsalt kohandada suuremate seemnete jaoks mõeldud plaadi seemnepesasid osaliselt mesilasvahaga 
täites.* Lisaks saab külvisammu muuta seemnepesasid täielikult mesilasvahaga täites vastavalt seemnete soovitud 
vahekaugusele külvamisel. *Mesilasvaha on eelistatud abivahend, kuna see on tavalisest parafiinist tugevam ja vastupidavam.
Olge mesilasvaha sulatades ÄÄRMISELT ETTEVAATLIK põletuste  ja tulekahju vältimiseks.

SAMM 1: Katke seemneplaadi esiküljel kõik seemnepesad maskeeriva kleeplindiga. 
Suruge maskeeriv kleeplint kindlasti hoolikalt alla, nii et see katab ja sulgeb 
täielikult seemnepesa ja väljalõike seemneplaadil. 
Ärge voltige maskeerivat kleeplinti seemneplaadi 
tagaküljele, kuna see põhjustaks muidu probleeme 
PUNKTIS 5. Vaadake joonist paremat kätt.

SAMM 2: Keerake seemneplaat teistpidi. Pange nüüd 
seemneplaadi tagaküljel valitud seeme seemnepesa 
keskele, nii et see kleepub maskeeriva kleeplindi külge 
(kui võimalik).

SAMM 3: Tilgutage järgmiseks vaha ettevaatlikult seemet ümbritsevasse 
seemnepessa ja väljalõikesse, kuni kogu ala on täidetud ühetasa 
seemneplaadi pealispinnaga. Korrake sama toimingut ülejäänud 
seemnepesadega ja laske siis vahal maha jahtuda.

SAMM 4: Eemaldage seemned seemneplaadi seemnepesadest. Kasutage 
abivahendina nuga või mõnda teravaotsalist vahendit ning eemaldage liigne 
vaha ettevaatlikult seemneplaadi tagaküljelt. Eemaldage vahakillukesed august, 
mille seeme jättis. NÕUANNE: Kasutage abivahendina terasest lipsunõela: 
suruge see pliiatsi otsas olevasse kustutuskummi ja kuumutage siis lipsunõela 
pead küünla kohal. Kasutage kuuma lipsunõela pead vaha vormimiseks seda sulatades.

SAMM 5: Keerake seemneplaat teistpidi ja pange tasasele kõvale pinnale. 
Eemaldage nüüd maskeeriv kleeplint seemneplaadi seemnepesade esiküljelt ja 
eemaldage vahakillukesed seemne poolt jäetud august.

 

MESILASVAHAKÜÜNAL

VAHA
SEEME

SEEMNEPLAAT

KÜLVISAMMU MUUTMISEKS
TÄITKE IGA TEINE SEEMNEPESA

VAHAGA JA SILUGE.

SEEMNEPESA

SEEMNEPLAADI TAGAKÜLG

SEEMNEPLAADI ÜKS PÖÖRE VASTAB KÜLVIKU 36” VÕRRA
LIIKUMISELE MAAPINNAL. 

K
Ü
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NÕUANNE:

Seemneplaadi kohandamine

Kasutage maskeerivat 
kleeplinti seemnepesa ja 

väljalõike katmiseks 
enne vahaga täitmist 

ja eemaldage siis 
kleeplint.



18106 seemneplaaditoorikut saab kasutada kodus ise oma vajadustele vastava seemneplaadi 
valmistamiseks. Vajate väikest viili või teritajat seemnepesade “lõikamiseks” plastplaati või mõnel juhul 
võib olla vaja kasutada epoksütäidist või autokere pahtlisegu seemnepesa tekitamiseks seemneplaadi 
toorikule suuremate seemnete jaoks. Eelmisel leheküljel kirjeldatud kohandamistöö viimistlemiseks on 
soovitav kasutada sulatatud mesilasvaha “seemnepesa” sees seemnele perfektse vastavuse 
saavutamiseks. Töötada on lihtsam kuumutatud nõelapea kui väikse teritajaga. 

Kui teil on küsimusi, siis helistage meile numbril 800-294-0671 või saatke meil aadressile 
sales@earthway.com.

Tahapoole 
suunatud nurk

Seeme

Seemnepesa

2. Valmistage epoksütäidise või
autokere pahtliseguga külviootel

seemnest suurem pesa.
Kasutage mesilasvaha lõpliku

sobivuse saavutamiseks.

NÕUANNE:NÕUANNE: Katke tinapaberikuulike
pakkekilega (ja vähese kleepuva

vahaga) ning katke pall siis
epoksütäidise või autokere pahtliga

väikse pesa tekitamiseks. 

1. Tehke sisselõige 
seemneplaati.
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