
 
EasySwing Midi kasutus- ja paigaldusjuhendid 

 
EasySwing MIDI sügamishari on mõeldud loomadele iseseisvaks sügamiseks nii sise- kui ka välistingi-
mustes ja seda sobib kasutada aasta läbi.  
Tarnekomplekti sisu: 
Seinakorpus 1 tk (1)  M12-kruvid + alusseibid 6 tk (5) 
Harjakorpus 1 tk (2)  M16-kruvi + alusseibid 1 tk (6) 
Harjaketas 10 tk (3)  3/8 kork 1 tk (7) 
Otsapinguti 1 tk (4) 
 

 Harja kokkupanek:  
Harjakettaid on harjakorpusele kõige lihtsam laduda enne harja paigaldamist, kui kasutada abiks 
seinakorpust, nagu on näidatud juuresoleval joonisel. 

 
Seinakorpus kinnitatakse joonise järgi kaasasoleva platvormi või muu sobiva aluse külge, keskmise augu 
kasutamise korral piisab ühest poldist. Harjakorpus kinnitatakse kahe poldiga vahetult seinakorpuse külge, 
polte pingutatakse käsitsi. 
Juhul kui harjaseade on juba seinale kinnitatud ja harjakettaid tuleb näiteks vahetada, siis on tööd lihtsam 
teha, kui keerata harjakorpus rõhtsaks ja kinnitada see kindlalt näiteks püstiasendis plangu külge. 



Harjakettad asetatakse harjasilindrile nii, et harjakettas olevad tihvtid lähevad silindris olevate soonte sisse. 
Järgmine harjaketas asetatakse eelmisega peegelpildis nii, et ketaste vahele jäävad rombikujulised augud. 
Jätkatakse kuni silindri otsani. Viimane ketas võib jääda silindrist natuke üle. Kettad kinnitatakse silindrile 
pingutuskaanega. 
 
Paigaldamiseks on vaja 24 mm padrunvõtit. Aseta pingutuskaas silindri otsa ja kinnita kaas lõdvalt M16-
kruviga, millel on alus- ja lukustusseib. Pööra kaant nii, et selle all olev tihvt läheb silindri soone keskele, 
pinguta kaant silindri otsa vastu. 
Harja kinnitamine: 
Hari kinnitatakse u 30 cm looma turjakõrgusest ülespoole, seda mõõdetakse harjakorpuse liigendpunktist. 
Kui tegemist on kasvueas loomadega, siis võib paigaldada harja kõrgemale. Harja kõrgust saab muuta 15 
cm kaupa 45 cm, ilma et seinakinnitust oleks vaja aluselt lahti võtta. Seda tuleb seinakorpuse paigaldamisel 
arvestada. 
Kui kinnituspind on näiteks tugev teras või betoon, siis võib seinakorpuse kinnitada neile ilma 
erikinnitusvahenditeta. Oluline on, et seinakorpus kinnitatakse alusele nii tugevalt, et see ei hakka ka pika 
aja möödudes liikuma. Soovitatav on viia kinnitus ehitisest läbi ja asetada tagumisele poolele piisavalt 
suured alusseibid. 
Kinnitusvahendite valik oleneb sellest, millised loomad hakkavad harjaseadet kasutama. Veiste hulgas on 
lehmad rahulikumad harjakasutajad kui pullid. Jalus kinnitatakse eri postidele spetsiaalsete 
kinnitusvahenditega. 
Kui seinakorpus on kinnitatud, siis tõstetakse harjakorpus seinakorpuse külge ja kinnitatakse külje pealt 
M12-poltidega, algul lõdvalt, seejärel poldid pingutatakse. 
Raskuse lisamine harjale: 
Harjale saab lisada kaalu tarnekomplektis sisalduva liiva abil. Raskuse lisamine tagab, et hari avaldab 
loomale vastupanu ja liigub sujuvamalt. Raskuse lisamine ei ole tingimata vajalik. Juhul kui ehitis, mille külge 
hari kinnitatakse, ei ole piisavalt tugev (nt sulu vahetara vms), siis on ilma raskuseta harja koormus sellele 
väiksem. Juhul kui harja hakkavad kasutama väikesed loomad, siis ei olegi vaja raskust lisada. 
Liiv valatakse oma kohale, kui hari on paigaldatud. Harjasilindri peal olev kork keeratakse lahti ja liiv 
valatakse otse silindrisse liivakoti nurka lõigatud ava kaudu või sobiva lehtri abil. Seejärel keeratakse kork 
tagasi, see peab olema tingimata oma kohal ka juhul, kui liiva ei kasutata. 
Liiv on puhas, mürgitu ja loomadele ohutu ka juhul, kui seda satub söögiplatsile. Liiva saab välja valada või 
selle kogust vähendada, kui keerata kork pealt ja pöörata hari tagurpidi. 
Kasutamine ja hooldus: 
Harja liigend on varustatud liuglaagritega ja see on tehases määritud. Esimene määrimine tehakse 1–
2 nädala järel pärast kasutuselevõttu ja seejärel olenevalt kasutusest 1–2 korda aastas.  
Harjaseade asetub aegamisi kohale. Teatud aja möödudes pärast kasutuselevõttu tuleb kõik kinnituskruvid 
üle kontrollida, et need ei oleks lahti tulnud, ja vajaduse korral pingutada. 
Garantii: 24 kuud alates ostukuupäevast. 
Garantii kehtib materjali- ja tootmisvigadele. Defektsed osad vahetatakse välja. 
Harjaketaste garantii on piiratud, see ei kehti alla –20 ˚C temperatuuril purunenud harjaketastele. 
Garantii: 24 kuud garantii alates müükikuupäevast.  



 
 
EL-i vastavusdeklaratsioon 
 
Meie ettevõte 
FinnEasy Oy Iltarauhantie 166 82210 Suhmura Finland tel +358 050 492 3501 juha.kultanen@finneasy.com  
Kinnitab, et EasySwing Midi harjaseade on kujundatud ja valmistatud järgmise direktiivi nõuete kohaselt: 
17.05.2006 nn masinadirektiiv 2006/42/EÜ 
Toote kohta on koostatud järgmised dokumendid: 
kasutus- ja hooldusjuhend 
tehnilised joonised 
muud tehnilised dokumendid, nagu kujunduse ja tootmise kvaliteedikontrollimeetmed 
Kuupäev ja koht   Nimi, allkiri ja amet 
Joensuus 6. aprillil 2016   _________________________ 
    Juha Kultanen tegevjuht  
 
 
 
 
 


