Asennusohjeet
Pakkauksessa tulee olla
1. Hoitoteline x 1
2. Parsikiinnikkeet x 2
3. Hihnalla varustettu leukalevy x 1
Kiinnitä parsikiinnikkeet hoitotelineen takaosaan, EI kuitenkaan sen sivulta.

Parsikiinnikkeiden kiinnitys vasemmalle puolelle
Käyttöön vasemmalta puolelta: kiinnitä kiinnike ylösalaisin tai vaihtoehtoisesti poista mutterit ja
pultit saranakannattimesta, käännä se ylösalaisin ja kiinnitä mutterit ja pultit takaisin. Nyt voit
kiinnittää parsikiinnikkeet vasemmalle puolelle oikein päin pystyasentoon.

Leukalevy
Käytä leukalevyä sarvien nupotuksen yhteydessä.

Pidä leukalevyä
pystysuorassa ja
aseta se reikään.
Käytä samaa asentoa
levyn irrottamiseksi.

Leukalevyä ei voida
kiinnittää, jos sitä
pidetään kallistettuna.

Suomi

Käyttöohjeet
1. Kun hoitoteline on asennettu, kiinnitä parsikiinnikkeet kahteen parren tankoon. Muista, hoitoteline on
yhtä kestävä kuin parsi johon se on kiinnitetty.
2. Varmista, että parren tangot ovat sopivalla käyttökorkeudella. Hoitotelineen rasituksen jakamiseksi,
kiristä parsikiinnikkeet mahdollisimman korkealle. Kun se on kiinnitetty halutulle korkeudelle, kiristä
lukkomutterit 17 mm avaimella tälle korkeudelle.
3. Kun vasikan tai lampaan pää kiinnitetään, sulje vasenta saranoitua ovea mahdollisimman paljon
eläimen niskan lukitsemiseksi paikalleen. Vapauta painamalla mustaa liipaisinta tai pudota
leukalevy alas.
4. Laske pään kiinnitystanko alas eläimen niskan päälle, jotta pää pysyisi paikallaan leukalevyllä
sarvien nupottamisen aikana. Pään kiinnitystangolla on kolme kiinnitysreikää. Tämän tangon
päähän on kiinnitetty jousi.
5. Jos eläintä pidetään paikallaan pitkän aikaa, esim. syötön tai rokotuksen aikana, leukalevy on
irrotettava.
6. Leukalevyssä on pikalukko siltä varalta, että vasikka sattuisi lyyhistymään. Lukkoa ei kuitenkaan
voida käyttää hihnakytkennän tapauksessa. Hihna olisikin siksi käytettävä vain kun se on
välttämätöntä. Eläimen hoitaja kytkee hihnan vain omalla vastuullaan.
7. Hoitotelinettä on suotavaa käyttää enintään 4 kk:n ikäisten vasikoiden kanssa. Sitä vanhemmille telinettä ei
suositella.
8. Kun uuhi kytketään telineeseen karitsointia, imettämistä tai yleisiä hoitotoimia varten, leukalevy on
irrotettava ja hoitoteline on kiinnitettävä mahdollisimman lähelle maan tasoa.
9. Hoitotelineessä on kaksi asetusta: Suora ja kulmakytkentä. Tämä on toteutettu saranakannattimen
avulla, mikä tekee hoitotelineestä paremmin säädeltävän sekä itsesi että eläimesi kannalta.
10. Kun paras kytkentäasento on valittu, neljä lukkomutteria tulee kiristää hoitotelineen kiinnittämiseksi
haluttuun asentoon.
11. Suositeltavat asetukset:
Suorassa: lampaita varten
Taaksepäin kallistettuna: vasikoita varten
Syy suositukseen on se, että teline työntää vasikan päätä ulospäin eläimen ollessa kytkettynä,
jolloin sarvien sisäpuoli on paremmin näkyvissä.
5.

Käytön helpottamiseksi, rasvaa ennen käyttöä:
1. Leukalevyn jousitappi;
2. Leukalevyn sarana;
3.
3. Rungon osa, jossa kaksi kiinnikettä liukuvat ylös ja alas;
4. Alapuolet kahdesta kiinnikkeestä, jotka lukitsevat pään kiinnitystangon;.
5. Kiinnikkeiden mutterit ja kierteet. Irrota ne kokonaan voitelua varten.
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