Brug af 3-solds slynge
Afhentning:
Skru evt. benene af slyngen, så den fylder mindre under transport. Aftapningshanen kan det
også være en god ide at skrue af, så den ikke udsættes for stød.
Slyngens bestanddele:
Nederst beholder med aftagelige ben og aftapningshane.
I midten en grovsi der sidder godt fast på tromlen oven over.
Øverst tromle med slynge, håndsving og låg.
Inden brug:
Når du har stillet 3-solds slyngen på et fast underlag, skal du
sikre dig at slyngen kan dreje frit rundt i tromlen. Under transport
kan slyngens midterakse forskubbe sig og glide ud af lejet i top
eller bund.
Tjek at beholderen er tør og fri for myrer.
Lav en testkørsel inden du sætter tavler i, så du kan sikre dig, at
alle dele er spændt fast.
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Betjening:
Sæt 3 rammer i slyngen. Rammerne stilles på højkant, så bærelisterne står lodret. Luk låget.
Skub håndtaget ind i klo-koblingen og drej på håndtaget samtidig med du holder presset, ind
mod koblingen. Når slyngen er kommet op i fart, slipper du håndtaget. Hvis håndtaget smutter
ud af koblingen, inden du har fået fart på, SKAL du vente til slyngen er standset helt, inden du
prøver igen.
Det er lidt bøvlet i starten, til du har prøvet et par gange.
PAS PÅ: Under brug er der store kræfter i spil, så ingen fingre ned i slyngen, når den
drejer rundt.
Tips: Hvis du ved sidste slyngning kun har en eller to tavler tilbage, så fyld op med en eller to
af de tavler du allerede har slynget. Kør forsigtigt i starten, det hjælper en del på balancen.
Når du tapper den sidste honning af, så sæt en omvendt kop eller lignende under benet
modsat tappehanen, så får du det sidste med.
Rengøring:
Sæt en halv time af til rengøring. Slyngen kan kun blive ren,
hvis den bliver adskilt helt.
Læg derfor godt mærke til, hvordan den er samlet, inden du går
i gang.
Sien er nem at trække af, hvis man er to om det.
Brug kun koldt vand fra spuleslange eller højtryksrenser.
Voksen gemmer sig især under sien. Hold den op mod lyset,
når du tror den er ren.
Sørg for der ikke er honning og voksrester under de tre ben (tiltrækker myrer).
Tør efter med et rent viskestykke.
Husk: At udfylde loggen i det medfølgende Branchekodehæfte.
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