n
tESKÝ

VYROBEK

®

Jateční přístroj JPK slouží k humannímu omračování králíků a ostatního drobného
zvířectva.
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Popis součástek:
1 - TRUBKA
2 - TLOUK
3-SPOUŠŤ
4-ŠROUB

31
38
31
31

614-4
111-4
616-4
618-4

56789-

PRUŽINA
PRUŽINA SPOUŠTĚ
RÝHOVANÁ MATICE
POJISTNÁ MATICE
PRYŽ. O-KROUŽEK

31 620-4
31 621-4
98.0406
98.0411
97.4618

Popis přístroje:
Přístroj je dodáván ve smontovaném stavu.
V přední části přístroje vyčnívá tlouk (2), v horní části je umístěno spoušťové ústrojí
a rýhovaná matice (7), která je našroubována na t10uk a zajištěna pojistnou maticí
(8).

Použití přístroje:
Přístroj uchopíme do rukou a za rýhovanou matici (7) tahem napínáme tlouk až
spoušť (3) pod pružinou zapadne do drážky v tlouku (2). Tím je přístroj připraven k
použití.
Vlastní využitelnou energii pro omračování je docíleno stlačením šroubovité válcové
pružiny (5).

Postup při zabíjení králíka:
Uchopíme králíka jednou rukou za krk a na pracovní podložce (stůl, deska) ho
přitlačíme k této podložce. Druhou rukou přiložíme ústím tlouku přístroj na nejvyšším
místě lebky (mezi uši) ve směru k zauhlení čelisti, lehce přitlačíme a palcem
zatlačíme na spoušť. Úderem tlouku dojde k důkladnému omráčení králíka. Potom
následuje vykrvení králíka obvyklým způsobem a musí být zahájeno bezprostředně
po omráčení, přičemž musí být provedeno tak, aby vyvolalo rychlé a úplné vykrvení.
Tento způsob usmrcení je v souladu s požadavky vyhlášky o ochraně zvířat při
porážení!!

Postup při zabíjení drůbeže:
Obdobným způsobem lze omračovat husy, kačeny, kuřata i krůty a to tak, že zobák
přitlačíme rukou na krk (ohneme hlavu). Druhou rukou přiložíme natažený přístroj na
střed hlavy od ušních otvorů blíže zobáku a spustíme přístroj. Potom následuje
vykrvení běžným způsobem.
Při používání přístroje je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, abychom si nezpůsobili
zranění!!
Přístroj uchovávejte nakonzervovaný konzervačním olejem v nenataženém stavu
z důvodu bezpečnosti a životnosti pružiny!!

Náhradní díly:
2569-

TLOUK
PRUŽINA
PRUŽINA SPOUŠTĚ
PRYŽ. O-KROUŽEK

Způsob likvidace obalu:
Papír - prodej sběrným surovinám
PE sáček - tříděný sběr PE

38111-4
31 620-4
31 621-4
97.4618

