
EasySwing Mini kasutus- ja paigaldusjuhendid 
EasySwing Mini harjaseade on mõeldud loomadele iseseisvaks sügamiseks nii sise- kui ka 
välistingimustes ja seda sobib kasutada aasta läbi.  
Tarnekomplekti sisu: Seinakorpus 1 tk (1)                           Kaaluketas 3 tk (4)  Harjakorpus 1 tk (2)                           Pingutuskaas 1 tk (5) Harjaketas 10 tk (3)                            M12-kruvid + alusseibid 5 tk (6) Vahekettad: 6 tk (4)                      

 Harja kokkupanek:  
Aseta esimene harjaketas silindrile (kettatihvt silindri soone sisse). Järgmiseks aseta kohale vaheketas, 
seejärel uus harjaketas. Jätka, kuni viimane harjaketas asub metallsilindriga ühel tasandil või ulatub 
sellest veidi üle. Aseta pingutuskaas silindri otsa ning kinnita kaas M12-kruviga, millel on alus- ja 
lukustusseib. Pinguta kaant silindri otsa vastu. 
Harja kinnitamine: 
Hari kinnitatakse u 20 cm looma turjakõrgusest ülespoole, seda mõõdetakse harjakorpuse 
liigendpunktist. Kui tegemist on kasvueas loomadega, siis võib paigaldada harja kõrgemale. Harja 
kõrgust saab muuta 5 cm kaupa 20 cm, ilma et seinakinnitust oleks vaja aluselt lahti võtta – seda tuleb 
seinakorpuse paigaldamisel arvestada. 
Tasapindadele nagu puit- või betoonsein sobib seinakinnitus sellisena, nagu see on. Eri postidele ja 
sulgudele on lisavarustusena saadaval valmis kinnitusvahendite komplektid. Loomulikult võib need ka 
ise valmistada. Oluline on, et seinakorpus kinnitatakse piisavalt tugevalt, nii et see ei hakka ka pika aja 
möödudes liikuma. 
Kinnitusvahendite valik oleneb sellest, millised loomad hakkavad harjaseadet kasutama. 
Kui seinakorpus on kinnitatud, siis tõstetakse harjakorpus seinakorpuse külge ja kinnitatakse külje 
pealt M12-poltidega, algul lõdvalt, seejärel poldid pingutatakse. 
 



 
Raskuse lisamine harjale: 
EasySing Mini harjaseadme vaheketaste hulgas on kolm metallist kaaluketast. Raskuse lisamine tagab, 
et hari avaldab loomale vastupanu ja liigub sujuvamalt. 
Kaaluketaste paigutusega saab harja vastupanu reguleerida. Mida madalamal (liigendpunktist 
kaugemal) kaalukettad asuvad, seda suuremat vastupanu hari loomale avaldab. Kõrgemale 
(liigendpunktile lähemale) asetatud ketaste korral harja vastupanu väheneb. 
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 
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muud tehnilised dokumendid, nagu kujunduse ja tootmise kvaliteedikontrollimeetmed 
Kuupäev ja koht   Nimi, allkiri ja amet 
Joensuus 6. aprillil 2016   _________________________ 
    Juha Kultanen tegevjuht  
   


