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HooiToy Handleiding
Hartelijk dank voor de aankoop van onze HooiToy. Mocht u tijdens de ingebruikname of gedurende het
gebruik zelf vragen hebben over ons product, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze
website (www.hooitoy.nl).
Benodigde tijd om de HooiToy in elkaar te zetten:

Deze verpakking bevat:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2 stukken koord met een lengte van ongeveer 140 cm
4 bodem stroken gefixeerd met een inbusschroef
Groene HooiToy huls
20 inbusschroeven M8x16
21 moeren M8
21 ringen voor M8
1 inbusschroef M8x20 in bodemstoken verwerkt
1 karabijnhaak met schroefsluiting

Let er op, terwijl u de HooiToy in elkaar zet, dat de moeren in
de juiste richting worden gemonteerd: de blauwe ring moet
altijd aan het buiteneinde zichtbaar zijn.
Eén setje (inbusschroef, ring en moer) wordt reserve geleverd.
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Draai de eerste schroef van het deksel vast.

Plaats de drie andere schroeven en draai deze ook vast.

De deksel is nu gemonteerd.

Let op:
Bij de volgende stap moet het etiket altijd aan de
buitenkant leesbaar zijn!
Begin de groene HooiToy huls aan de bovenkant (bij de ringen)
dicht te maken door de openingen op elkaar te leggen en deze
vast te schroeven.
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Schroef nu de tweede opening vanaf de onderkant vast.

Laat de onderste opening vrij, deze wordt in een later stadium
vastgeschroefd.

Nu kunnen de 4 andere openingen worden vast geschroefd.
De groene HooiToy huls is nu klaar.

Waaier nu de bodemstroken gelijkmatig uit in een ster-vorm.
Draai vervolgens de lange schroef in het midden vast.
Maak nu de eerste strook vast aan de opening van de groene
HooiToy huls die nog niet vastgeschroefd was.
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Schroef de stroken nu allemaal vast en gebruik elke keer de
zelfde opening op de stroken.
De opening het dichtst op de rand gelegen is de lichtste
instelling.
Toelichting hooitoevoer-instelling:
Lichte instelling hooiafname
(opening dichtst bij de rand)
Snelle eettijd, grotere hoeveelheid hooi, lange hooisprieten.
Standaard instelling hooiafname (midden in)
gemiddelde instelling
Zware instelling hooiafname (opening meest aan de
binnenkant)
Lange eettijd, korte sprieten hooi.

Laat één stook vrij om de andere stoken goed vast te kunnen
zetten.

Zet ten slotte ook de laatste strook vast.
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Steek het eerste koord in één van de openingen van de
deksel, leg een knoop in het koord aan het einde van de
koordlengte, aan de onderkant van het deksel (dit is de
binnenkant van de deksel).
De afbeelding geeft een heldere toelichting op de
tekst!

Plaats de deksel op de HooiToy en steek vervolgens het
uiteinde van het koord van binnen naar buiten door één van de
ogen van de groene HooiToy huls.
De afbeelding geeft een heldere toelichting op de
tekst!

Steek vervolgens het koord van buiten naar binnen in de
naastgelegen opening en steek het dan weer aan de voorkant
door de deksel. Leg ten slotte een knoop in het koord aan de
onderkant van de deksel.
De afbeelding geeft een heldere toelichting op de
tekst!

Plaats op dezelfde manier het andere koord.
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Plaats nu de deksel in de groene HooiToy huls.

Wanneer de koorden worden aangetrokken ziet het geheel er
uit als op de afbeelding.

Om de HooiToy op te kunnen hangen brengt u de karabijnhaak
aan in de koorden.

Om bij te vullen moet u één koord uit de karabijnhaak
verwijderen.
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Klaar!
Zoek een geschikte locatie om de HooiToy op te hangen, de
ideale hoogte is 30 centimeter boven de grond.
Controleer tijdens gebruik regelmatig de randen op
ruwe of grove randen, wanneer deze zijn ontstaan
lees dan de laatste pagina door van de handleiding
“onderhoud van de HooiToy”.
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Het eerste gebruik van de HooiToy
Haal één van de koorden uit de karabijnhaak en leg het deksel
aan de zijkant van de HooiToy
Nu kan er gemakkelijk hooi in de HooiToy worden gedaan.
Na het vullen van de HooiToy trekt u weer aan de koorden, de
HooiToy deksel wordt dan vanzelf naar de juiste getrokken,
plaats het koord dat uit de karabijnhaak werd gehaald weer
terug in de karabijnhaak. De HooiToy kan nu worden
opgehangen.
Wat moet ik doen wanneer mijn paard voor het eerst
de HooiToy gaat gebruiken?
Dit is een belangrijk moment, het paard moet immers door
hebben dat hij op een andere manier hooi krijgt. Vaak gaat dat
vanzelf goed: het paard krijgt geen hooi meer op de
gebruikelijke plek en komt hierdoor vanzelf terecht bij de
HooiToy.
Mocht het minder makkelijk gaan, vul dan de HooiToy aan
met lekkernijen zoals appels of wortels. Een andere optie is de
hooi-toevoer aan de onderkant van de HooiToy zo ver mogelijk
open te zetten gedurende de gewenningsperiode, het voer gaat
er dan makkelijk uit.
Optioneel kan de HooiToy via een elastiek met haken worden
vast gezet aan een stalwand of muur, de HooiToy hangt dan
stabieler
Bedenk echter wel dat u uw paard wellicht een deel van de lol
ontneemt dat hij kan hebben terwijl hij uit de HooiToy eet.
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Onderhoud van de HooiToy
Om de HooiToy zolang mogelijk in optimale conditie te houden
moet u regelmatig de randen en de openingen controleren.
Wanneer u ruwe of grove oneffenheden waarneemt snij deze
dan, wanneer nodig weg en schuur het vervolgens met
schuurpapier weer glad.
Uw verlengd met deze handeling de levensduur van de
HooiToy, bovendien kan het paard niet in contact komen met
de ruwe of grove oneffenheden
Voor paarden die een voorliefde hebben om aan de bovenkant
van de HooiToy te knabbelen is er een zogenaamde bijtrandenset verkrijgbaar.
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Technische gegevens van de HooiToy Rerular
✓ Hoogte
✓ Hoogte bij optimale ophanghoogte van 30
centimeter boven de grond
✓ Diameter
✓ Gewicht
✓ Vulgewicht

80 centimeter
110 centimeter
40 centimeter
3,4 kilo
5 tot 7 kilo samengeperst hooi
(ook afhankelijk van soort hooi)
8 centimeter
Speciaal ontwikkelde lamellen-bodem die op drie
manieren verstelbaar is.
Dubbel gelaagde deksel die zwevend geplaats is boven
het hooi.
Koorden met een lengte van ongeveer 140 centimeter
die via een karabijnhaak verbonden zijn.
Flexibel (kan niet versplinteren) en toegestaan voor
levensmiddelengebruik.

✓ Diameter voeropeningen
✓ Bodem
✓ Deksel
✓ Ophanging
✓ Materiaal

Technische gegevens van de HooiToy Mini
✓ Hoogte
✓ Hoogte bij optimale ophanghoogte van 30
centimeter boven de grond
✓ Diameter
✓ Gewicht
✓ Vulgewicht

60 centimeter

✓ Diameter voeropeningen
✓ Verder gelijk aan bovenstaande specificaties.

5 centimeter
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Veiligheid
De HooiToy is een veilig product, het product is ontwikkeld op basis van jaren lange praktijkervaring.
•
•
•
•

Het materiaal is sterk, maar toch buigzaam en versplintert niet, de openingen zijn van zo'n formaat dat
het vrijwel onmogelijk is dat het paard er in vast kan komen te zitten.
Het gebruikte en montagemateriaal is aan de buitenkant altijd glad en vlak afgewerkt.
Bovendien is het zo dat bet gebruikte kunststof geschikt is verklaard voor de voedingsmiddelen
industrie.
De ophanging kan op de standaard manier zoals vermeld in deze bijgeleverde handleiding, er een
alternatieve ophanging mogelijk die nog meer veiligheid garandeert,
bezoek hiervoor online:
www. HooiToy.nl > Vraag & Antwoord > Youtube-fimpje

Verder is het zo dat alles wat je aan een paard bevestigt of in zijn/haar directe omgeving plaatst of bevestigt
altijd risico verhogend werkt, houdt hier rekening mee en check regelmatig of alles in orde is.
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