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Komið þið sæl
Við stofnuðum Estro AS til að þróa skilvirkar og umhverfisvænar laus-
nir fyrir fyrirtæki í vexti. 
Við byggðum á reynslu fiskeldismanna og kvenna og þróuðum The 
SeaNest, sem eflaust á eftir að leysa ákveðin vandamál fyrir ykkur. 
Þessi lausn byggir á grundvallar hugsjónum í kringum öryggi, heilsu 
og umhverfi, velferð og heilsu fisksins og hagkvæman rekstur.

Sæl
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Mynd 1

Pokinn inniheldur:
(Þyngd fjögurra lóða, 5 kg hvert – heildar þungi 20 kíló)

1 SeaNest (í pokanum)
1 Poki – Valkostur
4 lóð, 5 kíló hvert. Heildarþungi 20 kíló
5 Spottar til að læsa lóðin föst

* Í pokanum geta verið allt að
  8 lóð – heildar þungi 40 kíló

* Hægt er að kaupa fleiri lóð eftir     
   þörfum notenda



Mynd 2

The SeaNest undirbúið fyrir notkun

SeaNest
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Áður en SeaNest er sett út í fyrsta sinn 
verður að festa lóðin. Fjöldi lóða er háð 
(meðal annars) straumhraða á stöðinni.  
Við mælum með 20 til 40 kílóum sem 
er jafnt dreyft. Í leiðbeininunum er sýnt 
hvernig lóðin eru fest

Festið spottana eins og sýnt er á mynd 4. 
Fyrir 20 kílóa uppsetningu notar 
maður miðspottana eins og sýnt er á 
mynd 4. ATH! Mikilvægt er að herða 
vel að, með hnútinn miðstilltan og 
hnút á hvorum enda.

Mynd 3 Mynd 4
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Setið lóðin inn í botnrörin. Lóðin stoppa á réttum stað 
ef spottarnir eru settir rétt 
upp.

Mynd 5

Endurtakið þangað til öll lóð eru 
á réttum stað. ATH! Það er mikil-
vægt að setja síðustu lóðin í en-
dann á botnrörunum til að ná rét-
tu jafnvægi í sjónum. Ef eingöngu 
eru notuð 4 lóð er mikilvægt að 
setja þau í hvert sitt horn á bot-
nrörunum.

Mynd 6 Mynd 7
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Reipið er notað til að læsa 
lóðin inni.

Gangið úr skugga um að 
allir hnútar eru vel hnýttir og 
ekki of lausir. ATH! Gleymið 
ekki miðhnútnum á hverju 
reipi þar sem það veitir auka 
öryggi.

Mynd 8

Lóðin eru nú rétt sett í, og 
The SeaNest er nú tilbúið til 
notkunnar.

Mynd 9 Mynd 10
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Að takaThe SeaNest í notkun
Með því að nota segulnaglana til 
innfestingar fylgir The SeaNest 
auðveldlega hafstraumum í kvínni 
við sjósetningu. Notið 18 mm reipi.

Þegar The SeaNest er sjósett með 
krana skulu Kranakrókarnir notaðir. 
Þessir eru festir á báðum hliðum og 
á þann hátt er fljótlegt og auðvelt að 
flytja búnaðinn úr skipi og yfir í kvína.

Mynd 11 Mynd 12

Að taka The SeaNest í notkun Innihaldslýsing2
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Öryggisreipi eru notuð til að halda The 
SeaNest lokuðu á meðan sjósetningu 
stendur.  Um leið og The SeaNest er á 
réttum stað í kvínni eru Öryggisreipin 
fjarlægð og The SeaNest opnast.

Reipið úr segulnaglanum er fest í 
öryggisreipi og búnaðurinn opnast. 
Mikilvægt er að komast hjá því 
að búnaðurinn opnist á meðan 
Kranakrókarnir eru fjarlægðir með því 
að halda í Öryggisreipin.

Mynd 13 Mynd 14
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Dragið The SeaNest á réttan stað 
áður en Öryggisreipi eru leyst. Þegar 
Öryggisreipin eru leyst opnast 
búnaðurinn.

Búnaðurinn er fullopinn þegar 
hnúturinn á enda Öryggisreipis nemur 
við brún opsins sem reipið hleypur í.

Mynd 15 Mynd 16
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MIKILVÆGT
Áður en eitt SeaNest er fjarlægt úr kví, er mikilvægt 
að setja annað SeaNest út. Þetta til að tryggja 
tryggja velferð og heilsu hreinsifiskanna á meðan 
búnaðurinn er þrifinn og skoðaður.

!
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Lyftið The SeaNest með Kranakrókunum 
eins og sýnt er á mynd 17. Kranakrókanir 
eru húkkaðir undir kantinn í þar til gerð 
augu.  Kranakrókarnir eru aukabúnaður 
sem mælt er með.

Mynd 17

Setið stroffuna vandlega utanum búnaðinn 
eins og sýnt er á mynd 18.

Mynd 18
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Mynd 19

Undir eingum kringumstæðum má lyfta 
The SeaNest eftir Öryggisreipinu.  Þetta 
gerir að búnaðurinn lokast hratt og 
mikil hætta skapast fyrir hreinsifiskana 
sem eru við hvíld á hillunum.

! !
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Mynd 20

Að þrífa The SeaNest

Mjög auðvelt er að þrífa búnaðinn með venjulegum 
háþrýstidælu án þess að hætta sé á að skemma 
búnaðinn.4 5
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1. Skoðið reipi

2. Skoðið spotta og hnúta við lóð

3. Gangið úr skugga um að búnaðurinn er heill    
 og óskemmdur

4. Lokið búnaðinum þar sem han liggur á 
 dekki/bryggju og festið hliðarreipin 
 til að halda  búnaðinum lokuðum.

5. Skoðið segulnagla til að tryggja innfestingu.

6. Gangið frá reipum eins og sýnt er á
 mynd 22. Búnaðurinn er nú tilbúinn
 til sjósetningar á ný.

7. Auðvelt er að lyfta og flytja búnaðinn einnig 
 án krana og aðvelt að sjósetja á ný.

Mynd 21

Mynd 22

Sjónmat áður en The SeaNest er sett út aftur5
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SeaNest er þróað og undir einkaleyfi í eigu Estro AS


