Brug af 2-solds slynge
Inden brug:
Du bør inden brug sikre dig, at du kender til slyngens bestanddele, betjening og
begrænsninger. Ved større mængder tavler, bør du således overveje at bruge
foreningens 6-solds slynge.
Du bør også sikre dig, at slyngen er korrekt samlet, intakt, rengjort og tør inden du
begynder din slyngning. Børn må ikke bruge slyngen.
Slyngens bestanddele:
Honningbeholder med tappetud. Tappetuden kan dryppe, men hvis den er samlet
korrekt (uden skiver mellem hul og lukkehåndtag), vil spildet være begrænset til få
gram i forbindelse med en slyngning.
Grovsi, der tager de større voksbestanddele. Grovsien adskiller slyngekammer og
honningbeholder
Slyngekammer med leje for nedre centrering af tavleholder.
Fast låg med fitting for øvre Tavleholder og håndtag til rotation af tavleholder i
slyngekammer. Bemærk, at håndtaget har gearing, så slyngen hurtigt kommer op i
fart.
Bolte og vinge møtrikker til at fastgøre låget.
Løst låg som skal være på, når slyngen er i brug. – Det løse låg skal ved aflevering
være placeret som låg og ikke i slyngekammeret, hvor det kan beskadiges.
ADVARSEL
Slyngens bevægelige dele kan komme i høj fart, så pas godt på ikke at få fingrene
eller andre kropsdele ned i slyngen, medens den er i fart.
Under brug er der store kræfter i spil, så sørg for at slyngens kammer er dækket af og
orientér dig, om hvor dine hjælpere er.
Låget må først åbnes, når slyngen er stoppet helt!
De to tavler placeres på højkant i kurven, så tavlens bæreliste er lodret.
Før start skal slyngen stå vandret. Selv ved mindre ubalance mellem de to tavler vil
slyngen kunne flytte sig.
Rengøring af 2-solds slyngen:
Adskild slyngen i enkeltdelene som du startede med, da du samlede den.
Det er meget vigtigt, at slyngen rengøres omhyggeligt. Start med at fjerne eventuelle
større voksstykker manuelt.
Den nemmeste metode er at bruge en højtryksrenser, som effektivt fjerner rester af
voks og honning mekanisk i alle huller. Du behøver således ikke andet end en koldtvandshane (og en højtryksspuler).
VEND!

Alternativt kan du også bruge en haveslange med et godt spulemundstykke. Det tager
næsten alle voksrester, og med en stor portion omhyggelighed kan næsten alt voks
komme af.
Fremgangsmåden med vandhanevand og en stiv børste er lidt mere besværlig og
tager betydelig længere tid, end hårde vandstråler.
Vær opmærksom på, at udendørs rengøring vil efterlade en tynd honningopløsning
som tiltrækker bier. Sørg derfor for, at spildevandet løber direkte i et afløb eller hurtigt
bliver yderligere fortyndet. Fodring af bier i det fri er ikke tilladt.
Efter grundig rengøring aftørres slynges dele med tørt papir eller et rent viskestykke,
og slyngen samles.
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