
www.finneasy.com 

 

 

Totem TT001-X1 

Asennus- ja käyttöohje 

EasySwing Totem karjaharja on tarkoitettu eläinten  

omatoimiseen turkinhoitoon ja -puhdistukseen. 

Osaluettelo: 

1. Kiristyskansi, liimapultti 16x50 mm ja aluslevy, 1 kpl 

2. Harjakiekko 500 mm, 25 kpl 

3. Lamellilista, 1 kpl 

4. Harjarunko, 1 kpl 

5. Harjarungon pultit ja aluslevyt, 16x30mm, 6 kpl 

6. Kuoriputki, 1 kpl 

7. Kuoriputken pultit ja aluslevyt, 16x30mm, 6 kpl 

8. Jalusta, sinkitty, 1 kpl 

 
 
Turvallisuusohjeet: 
 
Laitteen käyttö on sallittu vain toimitukseen kuuluvia osia käyttämällä tai valmistajan toimittamilla varaosilla ja lisävarusteilla 
jotka mainitaan valmistajan varaosa- tai lisävarusteluettelossa. Jos harjalaitteen varoitustarrat eivät ole luettavassa 
kunnossa tai ovat vaurioituneet, ne on heti vaihdettava uusiin varoitustarroihin. 
 
Harjalaite tulee tarkastaa päivittäin ulkoisesti havaittavien vaurioiden varalta ja yleisen käyttökunnon varmistamiseksi. 
Vaihda kuluneet tai rikkoontuneet osat uusiin, alkuperäisosiin. Harjakiekot on vaihdettava, jos niitä on rikkoutunut, kulunut 
loppuun tai kun niiden puhdistusteho ei ole enää riittävä. 
 
On huolehdittava, että lapsia ei ole asennuksen, tai laitteen käytön aikana harjalaitteen välittömässä läheisyydessä. Jos 
laite myöhemmin luovutetaan uudelle omistajalle, käyttöohjeet on luovutettava sen mukana. Valmistaja ei vastaa ohjeiden 
vastaisesti asennetun tai käytetyn harjan aiheuttamista vahingoista. 
 
 
Käyttö ja huolto: 
 
Tarkista viikoittain ruuviliitosten tukevuus ja kiristä niitä tarvittaessa. Harjakiekkojen suositeltu käyttölämpötila on -20 - +40 
astetta Celsiusta. 
 
Harjakiekkojen kierrättäminen: 
 
Harjakiekot on valmistettu kierrätettävästä polypropyleenistä. Toimita käytöstä poistetut harjakiekot kierrätettäväksi 

asianmukaiseen jätteenkäsittelylaitokseen. 
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Takuu:  
 
Rungolle takuuaika on 24 kuukautta ostopäivästä, harjaksille 12 kuukautta. Takuun osalta käyttö katsotaan 
määräystenmukaiseksi, jos yksi harjalaite on enintään 60 eläimen käytössä. Takuu koskee vain ohjeidenmukaisesti 
käytettyjen harjalaitteiden aine- ja valmistusvikoja. Takuusta poissuljettuja ovat aina sellaiset viat, jotka ovat aiheutuneet 
tuotteen huolimattomasta käytöstä, tahallisesta vaurioittamisesta, määräystenvastaisesta käytöstä tai epäasianmukaisesta 
käytöstä. 
 
Tämä takuu raukeaa yllä mainitusta takuuajasta riippumatta silloin, jos käyttäjä ei ole suorittanut, tai antanut suoritettavaksi, 
käyttöohjeen mukaisia huoltoja ajoissa ja asianmukaisesti, jos loppuun kuluneita kuluvia osia ei ole ajoissa vaihdettu, tai 
jos tuotteen käyttöä on jatkettu havaituista vioista ja vaurioista huolimatta. Takuutapaus koskee ainoastaan viallisten ja 
vaihdettavien varaosien materiaalikustannuksia. Poissuljettuja ovat erityisesti viallisten osien vaihdosta aiheutuvat työ- tai 
palkkakustannukset sekä korjauksesta aiheutuvat kuljetuskustannukset. Erityisesti ei kustannuksia korvata, jos korjaustyöt 
on suoritettu ilman ennakolta tapahtunutta yhteydenottoa valmistajaan. 
 
Harjan kokoaminen: 
 

1. Tarkista osaluettelosta, että kaikki tarvittavat osat ovat pakkauksessa. 
 

 

 
2. Kiinnitä kuoriputki jalustaan käyttäen 16x30mm pultteja ja aluslevyjä. 
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3. Kiinnitä harjarunko kuoriputkeen 16x30mm pulttien ja aluslevyjen avulla. 
 

                                                         
   
 
 
 

4. Asenna 25 harjakiekkoa siten, että alimman kiekon  
keskiössä olevat nastat ovat ylöspäin ja seuraava kiekko on  
aina peilikuva edelliseen nähden. Kaksi ylintä kiekkoa  
asennetaan nastat alaspäin. 
 

 
 
 
 

Lamellilista 

Harjakiekkojen 

asennussuunnat 
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5. Kun harjakiekot on asennettu, asenna muovinen lamellilista paikoilleen harjarunkoon. 
 

 
 
 
6. Kiinnitä kiristyskansi liimapultilla. Huomioi, että liimapultin alle laitetaan aluslevy. 
Kiristä kaikki pultit. 
 

       
 
Jos haluat asentaa Totem -harjan esim. laitumelle, voit joko valaa jalustaa varten 
raudoitetun betonilaatan (120 cm x 120 cm x 10 cm) ja kiinnittää jalustan M16 kiila-
ankkureilla siihen. Vaihtoehtoisesti voit käyttää lisävarusteena saatavaa maa-
asennussarjaa (TT001-7) tai kallioasennussarjaa (TT001-8). Kysy lisää jälleenmyyjältäsi. 
 
Harjan mitat ja pakkauksen mitat: 
 

                        


