
خریدار گرامی
توجه شـما بـه محصـوالت ضمن تشکر از

ساخت ایران
رعایت دستورالعمل زیـر جهـت اسـتفاده 

.مفیدتر و بهتر ضروري است

آماده سازي دستگاه
ــراي حــداکثر عمــق کاشــت -1 دســتگاه ب

.تنظیم شده است
اگر به عمق کمتري نیـاز اسـت پـین 
هــاي بــاالي فنــر را در ســوراخ هــاي 

پایین تر قرار دهید. 

.در قسمت مخزن بذر هندوانه را بریزید-2
اشیاء تیز، خرده سنگ و یـا اشـیائی :توجه 

که باعث پارگی الستیک هاي کنترل کننده 
داخل مخزن قرارنگیرد.بذر می شود 

با توجـه بـه اینکـه اکثـر قسـمت هـاي -3
دستگاه از پالسـتیک فشـرده و مرغـوب 

ساخته شده است دستگاه قابل شستشو 
است لذا پس از هر بار استفاده میتوانید 
ــامال  ــد ک ــویید و بگذاری ــتگاه را بش دس

خشک شود.
براي استفاده راحت تر مناسب اسـت بـا -4

روغن پـارافین قسـمت چرخدنـده هـا و 
(چـرب اندکیه فنر را مابین لوله و میل

کردن زیاد باعث چرب شدن دانه ها می 
شود که در کار دستگاه اخالل ایجاد می 

) چرب کنید..کند
هرگز از روغن موتور استفاده نکنیـد توجه:

زیرا باعث آلودگی بذر ها می گردد.

روش کار با دستگاه :
دستگاه را در محل مورد نظر قرار دهید.-1

شخم زده شـده و آمـاده این محل قبال (
کاشت است.)

دسته را کامال به پایین فشـار دهیـد تـا -2
.عمق حفره کاشت کامل گردد

اجازه دهید دسته با فشار فنر به سـمت -3
باال برگردد.( در ایـن حالـت تخـم هـاي 

).هندوانه وارد حفره می گردد

ه ها به بـاال بـا یـک پس از رسیدن دست-4
دورانـی) دسـته هـا، حرکت چرخشـی (

سوراخ در زمـین توسـط دو عـدد محل
تیغه نصب شده در کـف دسـتگاه پـر از 
خاك خواهد شـد. (حتمـا اجـازه دهیـد 

کامـل گـردد در غیـر 3حرکت شـماره 
مـیاینصورت دانـه روي خـاك ریختـه

).شود

توصیه هاي ضروري:
از قرار دادن دسـتگاه نزدیـک آتـش و -1

حرارت شدید خودداري فرمایید.
کارکردن مشـکلی در چنانچه به علت -2

مــاه 6دســتگاه پیــدا شــود تــا مــدت 
قطعات آن به صورت رایگـان تعـویض 

خواهد شد.
دستگاه را می تـوان بـا تعـویض یـک -3

قطعه براي کاشت دانه هاي دیگر نیـز 
تنظــیم کــرد جهــت ســفارش قطعــه 
ــا  مخصــوص دانــه مــورد نظــر شــما ب

سازنده تماس حاصل فرمایید.

دستگاه بذرکار پابل

بذر هندوانه آبی کاشت 
به روشی (آرژانتینی و ژاپنی)

بسیار آسان و مطمئن

ــره،  ــاد حف ــات ایج ــام عملی انج
ــزي         ــاك ری ــه و خ ــداختن دان ان

در یک حرکت
کاهش هزینه کارگري

سهولت در انجام عملیات کاشت
افزایش سرعت در عملیات کاشت

قابلیت تنظیم عمق کاشت
حذف خطاهاي انسانی


