
EasySwing Mini asennus- ja käyttöohje 
EasySwing Mini harjalaite eläimille on tarkoitettu eläinten omatoimiseen harjaukseen sekä 
sisä- että ulkotiloissa ja soveltuu ympärivuotiseen käyttöön.  
Toimitus sisältö:   1 kpl  Seinärunko (1)                           3 kpl  Painotusrengas  (4)    1 kpl  Harjarunko (2)                          1 kpl Kiristyskansi (5) 10 kpl  Harjakiekko (3)                         5 kpl M12 ruuvit + aluslevyt (6)                                       
  6 kpl  Välirengas  (4)                       

 Harjasosan kokoaminen:  
Pujota ensimmäinen harjakiekko (kiekossa oleva tappi lieriön uraan) lieriöön. Seuraavaksi tulee 
välirengas ja taas harjakiekko. Näin jatketaan kunnes viimeinen harjakiekko on metallilieriön tasolla 
tai mahdollisesti vähän yli. Aseta kiristyskansi lieriön päähän ja kiinnitä kansi M12 ruuvilla jossa 
aluslevy ja lukitusaluslevy.  Kiristä kansi lieriön päätyä vasten. 
Harjan kiinnitys: 
Harja kiinnitetään n. 20 cm eläimen säkäkorkeutta korkeammalle, mitattuna harjarungon 
nivelpisteestä. Kasvaville eläimille nivelpisteen korkeus voi olla suurempi. Harjan korkeutta on 
mahdollista muuttaa 20cm, 5cm välein,  ilman että seinäkiinnikettä tarvitsee irrottaa alustastaan, tämä 
kannattaa ottaa huomioon seinärungon asennusta suunniteltaessa.   
Tasopintoihin kuten puu- tai betoniseinään seinäkiinnike soveltuu sellaisenaan asennettavaksi. 
Erilaisiin pilareihin ja karsinarakenteisiin on saatavana lisävarusteena valmiita kiinnityssarjoja. 
Luonnollisesti ne voi valmistaa myös itse.  Tärkeää on että seinärunko on riittävän lujasti kiinnitetty 
jotta se ei ala pitkänkään ajan kuluessa liikkumaan.   
Luonnollisesti kiinnityslujuuteen vaikuttaa millaisille eläimille harjalaite tulee.  
Kun seinärunko on kiinnitetty, harjarunko nostetaan seinärunkoon ja kiinnitetään sivusta M12 
pulteilla aluksi löyhästi, lopuksi pultit kiristetään tiukalle.   
 



 
Harjan painotus: 
EasySing Mini harjalaitteen välirenkaista 3kpl on metallisia painotusrenkaita.  Harjan painotus lisää 
eläimelle harjausvastusta ja tekee harjan liikkeistä rauhallisempia.  
Painotusrenkaiden sijoittelulla voi säätää harjausvastusta. Mitä alempana (kauempana nivelpisteestä) 
painotusrenkaat sijaitsevat,  harjausvastus kasvaa. Ylempänä (lähempänä nivelpistettä) harjausvastus 
vähenee. 
Käyttö ja huolto: 
Harjalaite sijautuu paikalleen vähitellen. Jonkin ajan kuluttua käyttöön otosta kaikki kiinnitysruuvit 
kannattaa käydä tarkistamassa ovatko löystyneet ja tarvittaessa kiristää. 
Takuu: 24 kuukauden takuu ostopäivästä. Takuu koskee aine- ja valmistusvikoja. Viallisen osan tilalle 
toimitetaan uusi osa. Harjalamelleilla rajoitettu takuu, ei koske alle -20˚ pakkasessa rikkoontuneita 
harjalamelleja. 
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