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Kære kunde 

Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. 

Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke forstår, bør du 

venligst kontakte CpLy ApS. 

Pak kassen ud og kontrollér maskinen, kontroller om alt tilbehør er vedlagt. 

Se pakkeliste for detaljer. 
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Pakkeliste: 

Plukkemaskine topmodel årgang 2016 
1 x plukkemaskine 

4 x gummifødder 

1 x dansk brugermanual 

* tænd/sluk knap flyttet ned på siden af  maskinen 

Plukkemaskine topmodel årgang 2015 
1 x plukkemaskine 

1 x tænd/sluk tårn 

4 x gummifødder 

1 x gummimembran til tænd/sluk tårn 

1 x dansk brugermanual 

Plukkemaskine basismodel 
1 x plukkemaskine 

4 x gummifødder 

1 x dansk brugermanual 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Vigtigt for sikkerheden: 

1. Læs og forstå alle instruktioner før brug af  produktet. Manglende overholdelse af  

sikkerhedsreglerne og andre grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i 
alvorlige personskader. 

2. Hold altid børn væk fra denne maskine, forbyd børn at betjene denne maskine. 

3. Tag altid stikket ud, når plukkemaskinen ikke er i brug. 

4. Stik aldrig hænderne ned i plukkemaskinen mens den kører. 

5. Rør aldrig ved bevægelige dele og isæt aldrig hårde genstande i plukkemaskinen. 

6. Når du bærer enheden, skal du sørge for at holde i de to håndtag til formålet, nøjes ikke 

kun med at holde i pladen for oven. 

7. Sørg for, at spænding og frekvensen der er angivet i specifikationerne er de samme som 

din lokale forsyning. 

8. Stikkontakten skal sidde højere ind ledningens indgang i plukkemaskinen 

9. Rør aldrig stikkontakten med våde hænder 

10. Kun strømforsyningen markeret på infopladen må bruges, 220-240V. 

11. Sæt aldrig noget på ledningen. Ledningen til plukkemaskinen skal placeres, hvor den ikke 

vil blive trådt på eller ligge i vejen, så der kan være fare for at falde i den. 

12. Sørg for, at stikkontakten og forlængerledningen (hvis sådanne er i brug) ikke lider 

overbelastning, ellers kan dette forårsage brand eller elektrisk stød. 

13. Hvis plukkemaskinen ryger eller udsender unormal lugt eller usædvanlig støj, skal du 

afbryde strømforsyningen og frakoble ledningen for at stoppe fejlen, herefter skal du 
kontakte CpLy ApS hvis der stadig er garanti på produktet. 

14. Sørg for at strømforsyningen er afbrudt, før du rengør plukkemaskinen. 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Instruktion: 

Før brug: 

1. Sikre at midterbolten er skruet ordentligt fast, denne kan have løsnet sig under 

transtorten. 

2. Lad plukkemaskinen kører i 1-3 minutter for at sikre at der ikke er problemer med den. 

3. Sørg for, at spænding og frekvensen der er angivet i specifikationerne er de samme som 

din lokale forsyning. 

4. Placer udstyret på en hård og stabil flade. 

5. Tjek strøm specifikationerne, vælg en ordentlig stikdåse og tilslut så plukkemaskinen. 

6. Elektrisk tilslutning skal foretages af  en kvalificeret person efter gældende regler og 

forskrifter. 

Betjenings trin: 

1. Spænd tårnet fast på plukkemaskinen. Lig den medfølgende gummimembran mellem 

tårn og maskine. Du skal bruge en umbrakonøgle str. 5.  

2. Sæt hernæst de medfølgende fødder på benene. 

3. Tilslut vandslangen. 

4. Tilslut plukkemaskinen til stikkontakten og tænd denne. 

5. Lad maskinen kører i 1-2 min. for at sikre at den kører som den skal. 

6. Skold fuglene i 60 til 72 grader varmt vand indtil vingefjerne nemt kan plukkes af. 

1. Hvis det er fugle med en meget tyk dun-dragt så som vildænder, kan det anbefales, at 

komme et par dråber sulfo i vandet da dette vil gennemtrænge denne. 

2. Til andet fjerkræ kan lidt salt i vandet give en bedre effekt af  skoldningen. 

7. Kom de skoldede fugle i plukkemaskinen en af  gangen (maks. 4 fugle i plukkemaskinen af  

gangen - kommer an på fuglens størrelse). Er du i tvivl spørg sælger. 
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8. Tænd for vandtilførelsen 5-10 sek efter fuglene er kommet i plukkemaskinen (en varm 

vandtilførsel vil give en bedre effekt). 

9. Når fuglene er plukkede (dette vil oftest tage mellem 10 & 30 sekunder per fugl)  slukkes 

maskinen og fuglene kan tages ud af  plukkemaskinen, når denne er stoppet helt, med at 

kører. 

Efter brug: 

1. Sikre at motoren er helt slukket og ikke længere kører. 

2. Spul plukkemaskinen ren straks efter brug (gerne med varmt vand). 

3. Stil den tørt, varm og lidt på skrå så vandet kan løbe af. 

4. Smør gerne møtrikker med lidt olie 
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Garanti 1 År: 

Service i garantiperioden 

Vi yder 1 års indleveringsgaranti på denne maskine regnet fra leveringsdagen.  

Garantien dækker påviselige materiale eller fabrikationsfejl, som udbedres uden omkostninger 

for køber. Modtages en vare med synlige fejl eller mangler, skal der ske reklamation senest 
14 dage fra modtagelsen. 

Opstår der fejl på maskinen, skal arbejdet straks afbrydes, og CpLy ApS 
underrettes. Følgeskader som sker fordi arbejdet alligevel fortsættes, dækkes 
ikke af  garantien. 

Garantien omfatter ikke: 

Almindelig slitage. Fejl eller skader, direkte opstået ved misbrug, fejlbetjening, mangelfuld 
vedligeholdelse, fejlagtig opstilling eller tilslutning, ved brand, ulykke, lynnedslag, 

spændingsvariation eller andre elektriske forstyrrelser. Såfremt der i garantiperioden foretages 

indgreb eller reparation af  en anden end af  garantigiveren anvist reparatør, bortfalder 

garantien. 

Garantien omfatter ikke skader opstået på grund af  forkert tilslutning, ukorrekt brug, eller 

skade opstået på grund af  fejl i de elektriske installationer.  

I tilfælde af  reklamation betaler køber fragtomkostningen og bærer forsendelsesrisikoen ved 

indsendelse af  maskinen. Maskinen returneres fragtfrit til køber efter reparationen. 

Forsendelse & emballering: 

Brug så vidt muligt den oprindelige emballage og indpakningsmateriale. Fjern og behold alt 

løst udstyr som ikke er nødvendigt for reparationen. 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Struktur: 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1 Tromle 8 Remskive (1)

2 Gummi fingre 9 Motor

3 Roterende plade 10 Ramme

4 Pakning 11 Remskive (2)

5 Trakt til fjer 12 Aksel

6 Aksel blok (1) 13 Vand tilførsels tap - kun på model B

7 Aksel blok (2) 14 Gummi fingre



Data sheet: 

Produkt

Mærke CpLy

Produktlinie DL

Strømenhed

Strømforsyning 1.500Watt

Nominal Spænding 220/240 V

Nødvendig frekvens 50/60 Hz

Dimentioner DL-45B DL-50B DL-55B DL-60B DL-80B

Vægt 39 Kg 52 Kg 54 Kg 59 Kg 75 Kg

Højde 110 cm

Dybde 45 cm 56 cm 60,5 cm 65,5 cm 85,5 cm

Brede 46 cm 56 cm 60,5 cm 65,5 cm 85,5 cm

Tromle diameter 45 cm 50 cm 55 cm 60 cm 80 cm

Diverse

Farve Blank - rustfri stål

Produseret i Kina
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