Uierhaarbrander - Gebruikershandleiding
Bij geopend gasflesventiel (5) moet de gasfles steeds in verticale positie (schroefaansluiting boven) gehouden worden. Indien de gasfles niet in verticale
positie wordt gebruikt, kan vloeibaar gas lekken waardoor een niet-controleerbare verbranding ontstaat.
1. Meegeleverd: 1 uierhaarbrander; 1 gasflesaansluiting (4) met 1,5m hogedrukslang (8) met aansluiting L-3/8“, 1 handgreep met momenthendel
2. Belangrijke aanwijzingen: Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door zodat u vertrouwd raakt met het toestel, de gevaren en het gebruik.
Bewaar deze handleiding voor later gebruik. Zorg ervoor dat de gasfles bij gebruik op kamertemperatuur staat.
3. Gebruik: De Holland Animal Care-uierhaarbrander dient om haren op de uier van een koe te verwijderen. De uierhaarbrander mag uitsluitend
hiervoor gebruikt worden! De Holland Animal Care-uierhaarbrander werkt met een zogenaamde koude vlam (temperatuur tussen 350°C en 450°C).
4. Montage: Controleer voor u de onderdelen vastschroeft, of de dichtingen in de koppelingen in onberispelijke staat zijn. Hogedrukslang (8) met
gasflesaansluiting (4) en greep koppelen (koppelingen voor brandbare gassen hebben linkse schroefdraad!). Controleer of alle schroefkoppelingen aan
het toestel vast zitten.
Controleer of het gasflesventiel (5) gesloten is. Schroef nu de gasfles (art. nr. 15683, niet meegeleverd) in de aansluiting (4)
Montage van de gasfles: De gasfles moet ver van iedere vuurbron gemonteerd worden. Open het gasflesventiel (5) en schroef de gasfles in de
aansluiting tot het gas hoorbaar ontsnapt. Sluit nu het gasflesventiel (5) en schroef de gasfles nog een halve draai verder in de aansluiting.
OPGEPAST!: Gebruik uitsluitend een passende steeksleutel bij de montage. Pijptangen brengen schade toe aan de zeskantmoeren - gevaar
voor ongevallen.
5. Bedrijf - regelen van de vlam:
a) Open het gasflesventiel (5) langzaam, draai langzaam open tot aanslag en draai een halve draai terug.
b) Open de gasafsluiter (1) aan de handgreep lichtjes door links te draaien.
c) Ontsteek de vlam aan de lans (6) met behulp van een aansteker.
d) Regel met behulp van de momenthendel (3) de vlamhoogte tot max. 20-25cm door de gasafsluiter (1) te regelen.
e) Stel nu de hoogte van de waakvlam in. De momenthendel (3) mag hiertoe niet ingedrukt worden! De grootte van de waakvlam wordt met het
regelventiel (2) ingesteld. Het regelventiel (2) bevindt zich bij levering altijd in open positie. Met behulp van een schroevendraaier wordt het regelventiel
(2) zo ingesteld dat de waakvlam een hoogte van 2-3 cm heeft. De waakvlam mag niet uitdoven als de lans (6) beweegt.
f) Door de hendel (3) in te drukken, wordt de gastoevoer voor de ontharing open gezet.
g) Bij kortstondige onderbrekingen wordt de gasafsluiter (1) aan de handgreep gesloten door rechts te draaien. De ontstekings- en werkvlam doven uit,
ook als de hendel (3) wordt ingedrukt, blijft de gastoevoer naar de lans (6) geblokkeerd.
6. Ontharing: Voor het ontharen moet u ervoor zorgen dat de uier nat noch vuil is. De koe moet gefi xeerd worden om ze te ontharen (bijv. in voerhek).
Ga achter de koe staan en breng de lans (6) tussen de achterste poten. De afstand tussen de lans en uier moet 10-20 cm bedragen. Druk nu de
momenthendel (3) in om de vooringestelde hoogte van de vlam te bereiken. Bij het ontharen moet de vlam rond de uier in een 8-vorm draaien. Deze
beweging duurt ongeveer 4 seconden. Zeer belangrijk: De vlam moet altijd in beweging zijn.
7. Het toestel buiten werking stellen: Als de ontharing klaar is of bij langdurige pauzes wordt het gasflesventiel (5) gesloten, de vlam dooft langzaam
uit. Hierdoor wordt de instelling van de werkvlam niet veranderd en wordt de druk in de slang verlaagd. Vervolgens sluit u de gasafsluiter (1) aan de
handgreep door rechts te draaien. Wijzig de instellingen van het regelventiel (2) niet als de hoogte van de waakvlam in orde was.
8. Nabehandeling van uier: Aansluitend op de ontharing moet de uier met een vochtinbrengend verzorgingsproduct behandeld worden omdat het
uierweefsel kan uitdrogen.
9. Garantie: Garantie van 1 jaar vanaf aankoopdatum voor alle fabricatie- en materiaalfouten. Deze garantie geldt niet voor vervangingsonderdelen en
herstellingen die te wijten zijn aan normale slijtage of ondeskundig gebruik (zie gebruikershandleiding). Deze garantie geldt evenmin voor schade door
gebruik met niet-originele onderdelen. Demonteer het toestel nooit of probeer nooit zelf gebreken aan het toestel zelf te herstellen. Herstellingen mogen
alleen door de fabrikant of geautoriseerde reparatiewerkplaatsen uitgevoerd worden.
10. Veiligheidsaanwijzingen: Rook nooit terwijl het toestel wordt gebruikt. Gebruik het toestel nooit in de buurt van brandbare materialen. Gebruik
het toestel uitsluitend op goed verluchte plaatsen. Controleer voor ieder gebruik de slang, dichtingen en koppelingen op eventuele gebreken. Gebruik
hiervoor een lekzoeker. Gebruik in geen geval het toestel als de dichtingen of slang beschadigd of versleten zijn. Gebruik het toestel niet als er een lek
is, als het beschadigd is of het vereiste vermogen voor de ontharing niet kan leveren. Bij lekkage (gasreuk) sluit u het gasflesventiel aan de gasfles en
brengt u het toestel onmiddellijk in de buitenlucht (goed verluchte omgeving zonder mogelijke vuurbronnen). Houd het toestel in actieve toestand steeds
in de hand. Plaats het toestel in actieve toestand nooit op de grond en houd het steeds in het zicht. Bewaar het toestel op een propere, donkere en
droge plaats. Controleer en reinig evt. de gasuitlaten (7) aan de lans (6). Hier mag er geen vuilafzetting voorkomen.
Toegelaten gas: Dit toestel mag uitsluitend met de Holland Animal Care-gasfles artikel code UIER00007 (propaan/butaan) gebruikt worden.
Het gasverbruik bedraagt tussen 0 en 0,66 kg/u. (bij 3 bar)
Opgepast: De lans kan zeer heet worden. Buiten het bereik van kinderen houden. Zorg ervoor dat de slang niet verdraait. Maximaal
toegelaten lengte van de slang = 2 m. Het gasflesventiel (5) moet gesloten zijn voor de gasfles uitgeschroefd wordt. De gasfles moet op een
goed verluchte plaats vervangen worden (indien mogelijk buiten), ver verwijderdvan vuurbronnen en andere personen.
Holland Animal Care is niet aansprakelijk als het toestel niet gebruikt wordt overeenkomstig deze gebruikershandleiding.
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