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Virágportisztító a virágpor elválasztására szolgál a szennyeződéstől. Két motorral rendelkezik. További részei 
a ventilátor és két mozgó szita, szembősége 3x3 mm. A berendezés rozsdamentes saválló acélból készült.  

 
A berendezés használata előtt alaposan olvassa át a használati útmutatót. A gyártó nem felel a berendezés 
alkalmatlan és célszerűtlen használata során felbukkanó hibákért. 

 
 

Biztonsági előírások – elektromos hálózat 
a. A berendezést leföldelt konnektorhoz csatlakoztassa, melynek tápegysége megegyezik a berendezés 

címkéjén található tápegységgel. 
b. A tápfeszültség legyen ellátva túláramvédelemmel, amely egy differenciál áram kapcsolóval van ellátva, 

amely nem haladja meg a 30mA. Rendszeresen ellenőrizze az áramköri megszakító működését.  
c. A hibás csatlakoztató kábel cseréjét bízza szakavatott szerelőre vagy a gyártó cég szolgáltatási képviselőjére. 

Meghibásodott csatlakoztató kábel esetén ne használja a berendezést! 
d. A berendezés bekapcsolása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a vezérlőegység ki van kapcsolva. A 

vezérlőegységet a 0-ra kell állítani. 
e. A berendezés elektromos hálózatba való bekötése során legyen óvatos. A kezei legyenek szárazak!  
f. A hely, ahol a mézpergető áll legyen szintén száraz! 
g. Ne mozgassa a berendezést az üzemeltetés során.  
h. Veszély esetén kapacsolja meg a vészleállító STOP gombot. 

 
 

A virágporszárító biztonságos használata 
a. A berendezést ne használják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi 

vagy mentális képességgel rendelkeznek. Továbbá akik tapasztalat hiánya miatt nem tudják célszerűen 
használni a berendezést. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a tisztítóval.  

b. A meghibásodott berendezést csak szakavatott emberek javíthatják.  
c. Védje a berendezést a nedvesség ellen (a raktározás során is). 
d. Ne használja gyúlékony anyagok mellet.  
e. Ne végezzen el karbantartást és ne javítsa a berendezést, ha az feszültség alatt van.  
f. Bármilyen veszély esetén használja a vészleállító gombot.  
g. A berendezést csak zárt helyeken használja, nem alkalmasak terepmunkára.  
h.  A berendezést tárolja 0°C-nál. A tisztítót ne kapcsolja be, abban az esetben, ha a helyiség hőmérséklete 

alacsonyabb, mint 5 °C, ha a berendezést hidegebb helyiségből melegebbe viszi várja meg míg felmelegszik. 
i. A berendezést ne húzza a csatlakoztató kábelnél fogva. Tartsa távol a meleg és éles tárgyaktól, ügyeljen a jó 

állapotára.  
 

 
 



 
 
                                                                  
                                                            

Tilos bekapcsolt berendezést javítani                                 Tilos eltávolítani a berendezés részeit a munka során 
 

 
Karbantartás és raktározás 

 
FIGYELMEZETÉS! 
A karbantartás elkezdése előtt húzza ki a berendezést az áramkörből! 
                                                                      

Az első használat előtt a berendezést mossa meg és szárítsa ki. A berendezést forró vízzel mossa és puha flanel 
ronggyal törölje át. Bizonyosodjon meg róla,hogy minden elektromos rész védve van. A tisztítása során alaposan 
öblítse le és szárítsa ki. A berendezés egyik részét se tisztítsa vegyi tisztítószerekkel.  
 
A berendezést tárolja 0°C-nál száraz helyen. Minden használat után alaposan tisztítsa meg és szárítsa ki. Minden 
szezon előtt ellenőriztesse le technikai állapotát és bármilyen hiba észlelése során lépjen kapcsolatba az 
ügyfélszolgálattal. 
 

Megsemmisítés 
A már nem használható berendezést csak szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkozó szervezeteknél adja le. 
A fogyasztónak jogában áll, hogy a régi berendezést díjmentesen visszaadja a beszerzőnek, de csak abban az 
esetben, ha az újonnan beszerzett berendezés ugyanolyan típusú és ugyanazt a feladatot szolgálja, mint a régi 
berendezés. 
 
 

VIRÁGPORTISZTÍTÓ HASZNÁLATA 
 

Virágportisztítás 
A virágportisztítás előtt a virágpornak tökéletesen száraznak kell lennie. A virágportisztítását gyorsíthatja a ventilátor 
is, melynek lapátjait úgy tervezték, hogy a levegő áramlatai kifújják a szennyeződést a virágporból. A berendezés 
szerkezete lehetővég teszi a következő szabályzásokat:   

• A sziták mozgásának gyorsaságát 

• A sziták magasságának beállítását 

• A ventilátor lapát forgásának gyorsaságát  
 

 
A berendezés egyes részeinek leírása 
 
 

1) Ventilátor vezérlése (F) és a sziták mozgása (E) a 
fordulatok szabályozása forgó potenciométer segítségével. 

2) A sziták magasságának beállítására szolgáló szabályzó (C). 
3) Védelem a rotor által okozott sebesülések ellen. 
4) Forgó ventilátor 4 lapos lapátból áll - méretei 430x150 

mm. 
5) Két szita – méretei 400x325 mm. A sziták acél merevített 

hálóból készültek, átmérője 0,5 mm. Szembőség  3 mm 
(B). 

6) Virágpor tároló, mérete 450x450 mm (D). 
7) Ventilátor fedele (A). 

 
 

 
 



Vezérlés leírása 
 

 
(A) – sziták mozgásának szabályzója 
(B) – ventilátor szabályzója 
(C) –ON/OFF főkapcsoló 
(D) –20A biztosíték tokkal 
(E) – Biztonsági STOP gomb 

 
 
 
 
 
 

A főkapcsoló a berendezés bekapcsolására (ON pozíció) vagy kikapcsolására (OFF pozíció) szolgál 
A berendezésbe található szabályzó lehetővé teszi a ventilátor fordulatainak szabályozását és a sziták mozgását forgó 
potenciométer segítségével.  
A zöld START gomb nyíllal lehetővé teszi ventilátor forgását/sziták mozgását balra (<<) vagy jobbra (>>). A piros STOP 
gomb megállítja ventilátor forgását/sziták mozgását. 
Biztonsági STOP gomb („VESZLEÁLLÍTÁS“) a berendezés azonnali megállítására szolgál és a vezérlő oldalán található a 
főkapcsoló felett. A benyomása után szükséges elfordítani a nyíllal jelölt irányba a gombokat.   
 
 

Technikai paraméterek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teljes méretei (MxSZxH):  960 x 700 x 1050 mm 

Súly: 65 kg 

Sziták mennyisége: 2 

Sziták mérete: 400 x 325 mm 

Sziták szembősége: 3 x 3 mm 

Belső tároló mérete a virágporra: 450 x 450 mm 

Tápegység: 230V / 50 Hz 

Ventilátor motorjának teljesíménye: 120 W 

Ventilátor csiga váltója: CHM 25 / i=7,5 

Sziták motorjának teljesítménye:  90 W 

Sziták csiga váltója:  CHM 25 / i=7,5 


