Rehukaira

FI		 Käyttöohje

Toimituksen sisältö ja osat
Kiitos kun valitsit Wile-tuotteen. Rehukairalla otetaan näytteitä olki-, heinä- ja
rehupaaleista helposti ja vaivattomasti. Wile-rehukaira varmistaa nopean ja
puhtaan näytteenoton.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa.
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Käyttö
Rehunäytteen ottaminen – Kuinka varmistat edustavan näytteen ottamisen.
•

Ota näyte useasta eri kohdasta ja eri syvyyksiltä.
o Jos haluat pinta- ja syvän näytteen erikseen: Poraa n. puolet kairan 		
pituudesta, poista näyte putkesta, poraa samasta reiästä täydellä
putken pituudella ja työnnä näyte pussiin.

•

Ennen varsinaisen näytteen ottamista, poraa yksi ylimääräinen reikä ja
poista näyte putkesta, näin saat poistettua mahdolliset vanhat jäämät
putken sisäpinnasta.

•

Vältä pilaamasta näytettä.
o Vältä näytteen turhaa käsittelyä
o Sulje pussi ilmatiiviisti näytteenoton jälkeen
o Säilytä pussi auringolta suojattuna viileässä.

•

Muovitetut paalit: Paikkaa reikä näytteenoton jälkeen esimerkiksi maatilateipillä.

Huomioitavaa ennen käyttöä
Rehukaira on tarkoitettu käytettäväksi tehokkaalla akkuporakoneella; 18V:n
ruuvinväännin ½-tuuman poraistukalla on suositeltava, mutta kairaa voi käyttää myös 3/8-poraistukalla varustetulla koneella. Tällöin on otettava huomioon
se, että akkuporakoneen vääntö ei välttämättä riitä kairan sujuvaan käyttöön.
Alitehoista porakonetta käytettäessä porakoneen moottori saattaa vaurioitua
ylirasituksen takia.
Jos porakoneessa on isku, älä käytä sitä.
Vältä löysien ja roikkuvien vaatteiden käyttöä käyttäessäsi tuotetta, huolehdi
myös että esimerkiksi hiukset eivät pääse sotkeutumaan pyörivään putkeen.
Leikkuuterä on erittäin terävä, varo sormiasi varsinkin kun käytät puhdistuskeppiä. Kairatessa näytteenottoputki voi kuumentua erittäin kuumaksi.
Suojalasien ja kuulosuojaimien käyttö on suositeltavaa.

3

Käyttö
Käyttö:
Liitä rehukaira porakoneeseen. Asenna näytepussi teräksiseen näytekuppiin
kuminauhalla. Poista teräsuoja.
Aseta kairan kärki paalia vasten näytteenottokohtaan. Pidä huolellisesti kiinni
porakoneesta ja näytekupista. Hyödynnä kehonpainoasi painaessasi kairan
syvemmälle porattavaan kohteeseen. Pyri painamaan kairaa porakoneesta ja
vältä painamasta näytekuppia. Käytä näytekuppia vain kairan kannattelemiseen.
Pyri työntämään tasaisesti ja suoraan kohti paalia. Vältä ”rynkyttämistä” ja
nopeita tönäisyjä. Porakoneen korkeat kierrokset saattavat kuumentaa putken
erittäin kuumaksi, mikä saattaa kuivattaa näytettä.
Näytteen poraamisen jälkeen työnnä näyte pussiin puhdistuskepillä. Paalin
tiheys ja näytteenottosyvyys määrittää näytteen määrän, jonka yhdellä porauksella saa. Saatat joutua ottamaan useamman näytteen paalista saadaksesi
tarpeellisen määrän näytettä.
Kun näytepussissa on riittävä määrä näytettä, irrota pussi näytekupista ja
sulje se huolellisesti. Tee pussiin tarvittavat merkinnät ja säilytä pussi viileässä
paikassa auringolta suojattuna.
Puhdistus:
Käytön jälkeen puhdista näytteenottimen osat huolellisesti kostealla pyyhkeellä
ja kuivaa osat. Säilytä rehukaira kuivassa paikassa.
Teroitus:
Pyri teroittamaan terä n. 20ᴼ kulmaan. Voit pyörittää terää porakoneella, mutta
huomio että tällä tavalla terää teroitettaessa hiomakivi saattaa kulua epätasaisesti.
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Takuuehdot

Tuotteella on vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheille. Takuu on
voimassa 12 kuukautta ostopäivästä. Asiakkaan tulee toimittaa viallinen tuote
valmistajalle tai myyjälle. Mukaan tulee liittää kuvaus viasta, yhteystiedot,
sekä kopio ostokuitista, josta ilmenee ostopäivämäärä. Valmistaja korjaa
viallisen tuotteen tai vaihtaa sen uuteen tuotteeseen mahdollisimman nopeasti.
Valmistajan vastuu rajoittuu enimmillään tuotteen ostohintaan. Valmistaja ei
vastaa vahingoista, jotka johtuvat huolimattomasta käsittelystä, väärinkäytöstä
tai ulkopuolisen tekemistä korjauksista. Takuu ei kata seurannaisvahinkoja,
jotka suorasti tai epäsuorasti aiheutuvat tuotteen käytöstä tai siitä, että sitä ei
ole voitu käyttää.
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