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Montering:
Bedøveren skal monteres sikkert på væggen med 4 skruer (ikke inkluderet) i rustfri stål. Monter eventuel
bedøveren på en plade, således den nemt kan afmonteres for adgang til USB-stikket med log-filen.
Det anbefales ikke at montere bedøveren for højt.

Installation:
Tilslut bedøveren til lysnettet. 230 Volt med jord. Sikringen skal være 30 mA.
Bedøveren er nu klar til brug.

Kontrolpanel:
On/Off

Aktuel spænding

Indikator for at der er en fugl mellem elektroderne, som er korrekt placeret.

Start

Bedøvning:
Når bedøveren tændes lyser on/off.
Placer en fugl mellem elektroderne. Når fuglen er korrekt placeret mellem elektroderne, lyser indikatoren
og bedøveren kalkulerer automatisk elektroderne / spænding.
Tryk på start og led-lysene for aktuel spænding lyser op. Når alle led-lys slukkes, er bedøvningen slut.
Derfor, fjern ikke fuglen før alle led-lys er slukket.
For hver bedøvning vil bedøveren automatisk kalkulere den nødvendige spænding. Bemærk derfor, at
spændingen ikke nødvendigvis når højeste spænding.

1. Bedøvning af kyllinger, høns etc.:
Hold fuglen i den ene hånd og placer hovedet mellem de V-formede
elektroder til den sidder fast med den anden hånd. Elektroderne skal
være på begge sider af halsen (se billede).
Når fuglen er placeret korrekt, trykkes på Start. Hold fast i fuglen de
første 2 til 4 sekunder og giv herefter slip. Lad fuglen hænge til
bedøvningen er slut og alle led lys er slukkede (efter 10 sekunder).
Når bedøvningen er slut fjernes fuglen og skal umiddelbart efter
afblødes.
Skulle fuglen ikke virke helt bedøvet, kan ovenstående gentages.

2. Bedøvning af svømmefugle:
Gøres på samme vis som ovenstående, blot skal hovedet placeres
anderledes mellem elektroderne.
Drej hovedet således, at den ene elektrode rører lige under næbet og
den anden elektrode får kontakt med det nederste af nakken (se
billedet)

3. Bedøvning af kaniner:
Kaniner kan have en meget tyk pels, hvilket kan gøre bedøvning svært.
Det anbefales derfor, at gøre hovedet vådt før bedøvning, hvilket
effektiviserer bedøvningen. Dette kan gøres over damp eller med en
forstøver.
Kaninen holdes i bagbenene samt i ørerne. Kaninens hoved placeres
mellem de V-formede elektroder og herefter trykkes på start.

Log-funktion samt aflæsning:
Bedøveren registrer og gemmer alle bedøvninger på USB-Stikket på bagsiden. Data gemmes som en tekstfil.
For aflæsning af data gøres følgende:
1. Åbn den lille luge på bagsiden af bedøveren ved at skue de 4
skruer af.
2. Træ USB-stikket ud og monter den i din computers USBindgang.
3. Åbn tekstfilen med navnet ”MESURES” i et standard
notepad program.
4. Du kan nu aflæse alle gemte data.
5. Data aflæses på følgende måde:

Dato

Tidspunkt

Max spænding

Varighed

