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Totem TT001-X1 

Bruks- och monteringsanvisning 

EasySwing Totem -borstsystem är avsett för självständig ryktning  
av djur både inom- och utomhus och lämpar sig för bruket året runt.  
 
Leveransinnehåll: 

1. Spännskiva, Driloc skruv 16x50 mm och skulderbricka, 1 st 

2. Borstenheter 500mm, 25 st 

3. Lamelllista, 1 st 

4. Övre ram, 1 pc 

5. Övre ram boltar och brickor, 16x30mm, 6 st 

6. Nedre ram, 1 st 

7. Nedre ram boltar och brickor, 16x30mm, 6 st 

8. Golvstativ, galvaniserat, 1 st 

 
Säkerhetsinstruktioner: 
 
Stå tre meter från borstsystemet under användningen. Under borstsystemets installation, underhåll eller 
rengöring, ska djuren hållas borta från borsten. 
 
Installationen bör göras av åtminstone två kompetenta personer eller med hjälp av en lyftnings anordning, till 
exempel ett lyftredskap. Därtill ska rådandesäkerhetsregler följas. 
 
Anordningen ska endast användas med tillhörande delar eller med reservdelar och tillbehör levererade 
och listade hos tillverkaren. Om varningsmärkena på borstarna är skadade eller ej kan läsas, ska de 
omedelbart bytas ut med nya. Anordningen ska kontrolleras dagligen för märkbara skador för att säkerställa 
en fullgod funktionalitet. Utslitna eller skadade delar ska bytas ut med reservdelar i originalkvalitet. 
Borstenheterna ska bytas ut om de är sönder, utslitna eller ej gör rent ordentligt. 
 
Kontrollera skruvarna och borstfogarna varje vecka. Skruva åt skruvarna om nödvändigt.  
Barn ska ej vara närvarande när den används eller vid installationen. Om borsten överlämnas till en annan ägare, ska 
alla instruktionerna till borsten överlämnas. Tillverkaren är ej ansvarig för skador som tillkommer under installationen eller 
användning av produkten i motsats tillbruksanvisningen. 
 
Obs! Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till skador av människor, djur eller objekt! 
 
Användning och underhåll: 

Efter ett par veckors användning, kontrollera om någon av stativets fästskruvar har lossnat och dra åt dem vid behov. För 
borstskivor är den rekommenderade temperaturen under användning från -20 till +40 grader Celsius (-4 till +104 °F). 

Återvinnings borstskivor: 

Borstskivor är gjorda av återvinningsbar polypropen och kan kasseras på en lämplig avfallsanläggning 
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Garanti: 

Garantin är 24 månader för borstskaftet och 12 månader för borstskivorna från och med köpdagen. För garantin ses 
användningen som föreskriven när en borste används av max 60 djur. Garantin täcker endast material- och konstruktionsfel 
på borstar som används enligt instruktionerna. Garantin täcker inte fel orsakade av vårdslös eller olämplig användning, 

avsiktlig skada eller användning som strider mot anvisningarna. 

Garantin upphör att gälla oavsett vilken garantitid som nämns ovan, om serviceåtgärder som beskrivs i anvisningarna inte 
har utförts i tid eller ändamålsenligt, om utslitna delar inte har bytts ut i tid eller om enheten använts trots märkbara fel eller 
skador. Garantin gäller endast materialkostnader för felaktiga och utbytbara reservdelar. Särskilt arbets- och 
transportkostnader på grund av byte av felaktiga delar eller reparation är exkluderade. Kostnader täcks inte särskilt när 
reparationsarbetet utfördes utan att tillverkaren kontaktats i förväg. 

1. Kontrollera att alla delar finns i förpackningen (se leveransinnehåll) 

 

 
 

2. Fäst den nedre ramen på stativet med 16x30 mm bultar och brickor 
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3. Fäst den övre ramen på den nedre ramen med 16x30 mm bultar och brickor. 

 

                                                         
   
 
 
 
 
 
 

4. Lägg till de 25 borstskivorna så att den lägsta  

skivan är stifteuppåt och nästa speglar. 

De två sista skivorna installeras stiften nedåt. 

 

 
 

Lamelllista 

installation 

av borstskiva 

 



www.finneasy.com 

 
 

5. Efter att du har installerat borstskivorna, skjut in lamelllistan på sin plats i den övre ramen. 

 
 
6. Montera spännskivan med DriLoc-bulten och skulderbrickan. Dra åt alla bultar. 

       
 
För markinstallation kan du använda en betongplatta, markinstallationssats (TT001-7) eller 
berginstallationssats (TT001-8). Installationssatser är valfria. Fråga din EasySwing-
återförsäljare. 

 
Totemborsten och förpackningens mått: 

                        


