Esteiden käyttöohjeet / AGIMET
Korkeus-säädettävä keinu
Jotta keinu toimisi tarkoituksenmukaisesti, suositellaan pinnan puhdistamista
tasaisin väliajoin. Kyseinen aika riippuu käytettävästä alustasta;
normaalikäytössä pinnan puhdistukseksi riittää harjaus, mutta kuraisella alustalla
käytettäessä (esim. ulkokenttä) suositellaan pinnan pesua. Huom! Pesussa älä
käytä liuotinaineita. Sillä ne vahingoittavat kumirouhepinnoitetta.
Laskunopeuden säätö
Keinulaudan alle on sijoitettu lisäpainoja, joilla keinun toiminta-aika voidaan
säätää halutuksi. Ensisijaisesti tulee käyttää painoja, jotka on kiinnitetty
liukukiskoon. Nämä painot kiristetään paikoilleen ”siipimuttereilla”, tarvittaessa
voidaan pakasta poistaa keskimmäinen painolevy.
Tarkistus: Keinun laskevan pään tulee osua alustaan 2 – 4 sekunnin kuluessa siitä, kun
kilon (1 kg) paino sijoitetaan esteen laskevaan päähän; muussa tapauksessa keinulautaa
tulee säätää. Keinulaudan tulee myös palautua alkuperäiseen asentoon 2– 4 sekunnissa.

Keinun toisessa päässä on kaksi lisäpainoa, joita voidaan tarvittaessa poistaa.
(normaaliolosuhteissa tätä ei tarvitse kuitenkaan tehdä).
Keinun lukitus
Aseta keinulauta noin vaakatasoon ja aseta toinen ketjuista sille varattuun
koukkuunsa ja tämän jälkeen toinen ketjuista omaan koukkuunsa. Aseta aina
ketjuista ensin nousevan pään puoleinen ketju ja sitten sen jälkeen laskevan pään
puoleinen. Ketjujen poisto tehdään päin vastaisessa järjestyksessä.
Renkaiden lukitus ja vapautus
Kun keinulauta on lukittunut, nostetaan keinunrunkoa, jolloin renkaat lukittuvat
automaattisesti käyttöasentoon.
Renkaat vapautetaan keinunrunkoa nostamalla ja samalla vetämällä
laskevanpään alla olevasta vapautus vaijerista.
Esteen korkeuden säätö
Aseta ensin keinurenkaidensa varaan. Tämän jälkeen poista korkeuden
säädönlukitus pulteista mutterit. ( rungon pitkittäisputkissa olevat pultit. ) Pidä
keinulautaa ylhäällä ( esim. olkapäänvarassa ) ja poista rajoitus pultit, jolloin
keinun korkeussäätö vapautuu ja keinu lähtee laskeutumaan. Säädä keinu
haluttuun korkeuteen ja aseta lukitus pultit paikoilleen ja laske keinu jalkojensa
varaan. Huom. Keinua käytettäessä tulee aina olla molemmat lukitus pultit
paikoillaan ja keinun jalkojensa varassa.

Halutessasi nostaa keinua ylemmäs nosta keinu ensimmäisenä renkaidensa
varaan ja tue keinulauta olkapäätäsi vasten. Tämän jälkeen poista säädön rajoitus
pultit ja nosta keinulautaa jolloin korkeudensäädön asetus lähteen ” nousemaan ”
valitse sopiva korkeus ja aseta lukituspultit takaisin paikoilleen. Tämän jälkeen
laske keinu jalkojensa varaan. Huom. Jotta säätö toimisi mahdollisimman
jouhevasti tarkista aina ennen keinun korkeuden nostoa ettei runkoputkien
päällä ole hiekkaa tai vastaavaa, joka voisi jumittaa keinun säätöä
mennessään liukuvan rungon väliin.
Keinun korkein korkeus asetus on kansallisen kisasäännön mukainen ja
toiseksi korkein vuoden 2012 alussa voimaan tulleen KV säännön
mukainen.

Keinua käytettäessä emme suosittele sen jalkaosan päälle ladottavaksi painoja. Jos näin kuitenkin tehdään tulee painot sijoittaa
keinun laskevanpään puoleiseen osaan tai keinun eteen. Tällöin
keinun runko pääsee hivenen ”elämään” ja näin osaltaan vähentää koiran jalkoihin kohdistuvaa tärähdystä / ” takapomppua ” .
Este suositellaan säilytettäväksi suojattuna (varsinkin talviaikaan).
Keinua EI suositella säilytettäväksi pitkiä aikoja MINIMI korkeudessa, sillä
tällöin voivat säädön kevennysjouset ” väsyä ” ajan myötä.
Esteen pesussa EI tule käyttää liuotin aineita.
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