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 A berendezés használata előtt alaposan olvassa át a használati útmutatót. A gyártó nem felel a 

berendezés alkalmatlan és célszerűtlen használata során felbukkanó hibákért. 

Univerzális vízszintes fedelező asztal, viaszfedésre alkalmas szűrőkkel a keretek gyors és egyszerű fedelezésére 

szolgál, az összes kerettípus számára megfelelő.   

 

Biztonsági előírások – elektromos hálózat 
a. A berendezést csak leföldelt konnektorhoz csatlakoztathatja, amelynek a feszültsége megegyezik a címkén 

felmutatott feszültséggel.  
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 fedelezőt! 
d. A berendezés bekapcsolása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a vezérlőegység ki van kapcsolva. A 

vezérlőegységet a 0-ra kell állítani.  
e. Az áramkörhöz való csatlakoztatás során legyen óvatos! A kezei a csatlakoztatás során legyenek szárazak ! 
f. A hely, ahol a fedelező áll legyen száraz! 
g. Használat során ne mozgassa a berendezést.  

 

A berendezés biztonságos használata 

a. A fedelezőt 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 fedelezőt. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a fedelezővel.  

b. A meghibásodott fedelezőt csak szakavatott emberek javíthatják. 
c. Védje a motort és a vezérlőegységet a nedvességtől (raktározás alatt is).  
d. Ne használja a berendezést gyúlékony anyagok mellett. 
e. Tilos karbantartás végezni, ha a berendezés be van kapcsolva. 
f. Bármilyen veszély esetén használja a vészleállító gombot. 
g. A berendezést csak bent használja, nem alkalmas kültéri munkára. 
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. Ne húzgálja a berendezést a kábelnél fogva. A kábelt tartsa távol a melegtől és az éles tárgyaktól, ügyeljen 

arra, hogy a kábel ne hibásodjon meg. 
 



 

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

 

Berendezés leírása: 

Az univerzális vízszintes fedelező asztal, viaszfedésre alkalmas szűrőkkel a keretek egyszerű és gyors fedelezésére 
szolág, alkalmas az összes kerettípus számára.  A kereteket kézzel egyiket a másik után toljuk tovább. A viaszfedés 
egyenesen a szűrőt tartalmazó tartályba hull bele, amíg a fedelezett keretekből származott méz belefolyik a kádba, 
amely a szűrővel ellátott tartály alatt található. Fedelezés után a kereteket kézzel kell összeszedni. A készlet 5 darab 
viaszfedésre alkalmas tartályt tartalmaz .  
 

A vízszintes fedelező asztalokban rozsdamentes acél láncokkal rendelkező két darab henger található (a hengerek 
forgása HP-01 vezérlő segítségével van szabályozva), ennek köszönhetően a keretek mind két oldala le van fedelezve. 
A hengerek szabályozását egy kar irányítja, így a hengereket minden kerettípushoz be lehet állítani.   

 

Berendezés fő részei: 

1. Vezérlő egység 

2. Karok a fedelező hengerek magasságának szabályozására 

3. Asztal keretekre - belépés 

4. Műanyag kád szűrővel viaszfedésre 

5.  Asztal keretekre - kimenet 

6. Fedelező kamra fedele 

7. Henger a keretek fedelezésére 

8. Vezetőhenger a keretekre 

 

 

 

 

 

 

A kép        B kép 

Technikai paraméterek: 

Konstrukció anyaga: saválló rozsdamentes acél 

Tápegység: 230 V / 50 Hz 

Teljesítmény: 1,5 kW 

Vezérlő egység: HP-01 

Mérete(h x sz x m): 190 x 95 x 145 cm 

Kiegészítők: 5 x műanyagkád szűrővel 

 



 

BERENDEZÉS VEZÉRLŐJÉNEK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA 

A vízszintes fedelező asztal HP-01 fordulat szabályzóval rendelkezik ( B-1 kép), tápegysége 230V. A fordulatszabályzó 

lehetővé teszi a fedelező hengerek forgó gyorsaságának beállítását a fedelező kamra belsejében.   

 

Vezérlő részeinek leírása: 

a. Forgó potenciométer, amely lehetővé teszi a hengerek 

forgásának szabályozását 

b. Piros “stop” gomb a hengerek megállítására 

c. STOP vészleállító gomb 

d. Sárga “<<” és “>>” gombok a hengerek forgás irányának 

beállítására  

e. Főkapcsoló 0/1 

1.-es kép: Vezérlő egység 

 

Berendezés vészleállítása: 

STOP biztonsági gomb - „VÉSZLEÁLLÍTÁS“ ( 1c kép) a berendezés azonnali megállítására szolgál és a vezérlő felső 

oldalsó részén található (1c kép).  A vészleállító gomb megnyomása után az ismételt használat érdekében fordítsa el 

a gombon lévő nyíl irányába. 

 

A hengerek elindítása és forgásának szabályozása: 

1 Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt, bizonyosodjon meg róla, hogy a „0/1“ (1e kép) a vezérlő 

oldalán „0“ pozícióban van. 

2 Az elindítás előtt a forgó potenciométeren állítsa be az érétket a  “min” 

pozícióra (2.-kép). 

2.-es kép: Forgó potenciométer a hengerek forgásának szabályozásra 

Fordulatok gyorsaságának hozzáadása az óramutató járásának irányába 

lehetséges a “max” maximális értékig. 

Fordulatok gyorsaságának csökkentés az óramutató járásának ellentétes irányába 

lehetséges a “min” minimális értékig. 

 

3A fedelezés megkezdése előtt állítsa be a hengerek kívánt magasságát a fedelezésre váró kerettípustól függően. A 

magasságot állítsa be a kar segítségével B-2-kép. 

 

3a kép: Forgás irányának változtatása balra      3b kép: Forgás irányának változtatása jobbra   

Hengerek forgás irányának változtatása bal oldalra a 

sárga ”<<” gomb megnyomásával történik ( 3a kép). 

Hengerek forgás irányának változtatása jobb oldalra a 

sárga”>>” gomb megnyomásával történik (3b- kép). 

 



 

4-es kép: Hengerek forgásának megállítása 

Hengerek forgásának megállítása a piros “STOP“  gomb megnyomásával lehetséges ( 4 

kép). 

Hengerek forgás irányának megváltoztatása először nyomja meg a piros “STOP“ gombot 

(4 kép) és ezt követően a sárga ”<<” vagy ”>>” gomb segítségével elindítja a forgást a 

kívánt irányba (3a / 3b kép). 

 

5.-ös kép: Vezérlő diódáinak leírása  

1.) A csavar  forgásának bal oldalra történő irányát jelzi. 

2.) A berendezés leállítását jelző diód. 

     A villogó dióda jelzi a biztonsági hurok aktiválását.  

3.) A csavar forgásának jobb oldalra történő irányát jelzi. 

 

 

Hibakódok: 

A berendezés diagnosztikai eljárásokkal van ellátva, melyek biztosítják a fokozott munkavédelmet és kényelmet.   
 
Hiba jelzések 

 A hibákat az 1, 2, 3 diódák (5.-ös kép) megfelelő kombinációja jelzi. 

 Hiba észleléskor a berendezés azonnal leáll.  

 A tápegység kikapcsolása és ismételt bekapcsolása törli a vezérlő memóriájából a hibákat.   
 

E-000 … A vezérlő mikroprocesszorának belső meghibásodása 

 

 

E-001 … Lenyomott/ blokkolt bal gomb 

  

 

 E-002 … Lenyomott/ blokkolt stop gomb 

 

 

E-003 … Lenyomott/ blokkolt jobb gomb 

 

 

E-004 … Biztonsági STOP gomb bekapcsolása 

 
 

 

 



 

Berendezés raktározása: 

Minden használat után alaposan tisztítsa meg és szárítsa ki. Abban az esetben, ha hidegebb hőmérsékletű helységből 

telepítette át a berendezést, várja meg, míg felveszi a környező hőmérsékletet.   A berendezést tárolja 0°C-nál, száraz 

helyen 

Minden szezon előtt ellenőriztesse le technikai állapotát és bármilyen hiba észlelése során lépjen kapcsolatba az 

ügyfélszolgálattal.  

 

Karbantartás: 

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 és kis mennyiségű 

élelmiszerrel való érintkezésre alkalmas tisztítószer hozzáadásával mossa meg. Mosás közben használjon puha törlőt.   

Ügyeljen, az elektromos részekre akadályozza meg a vízzel való érintkezésüket.  A berendezés egyik részét se tisztítsa 

vegyi tisztítószerekkel. A tisztítása során alaposan öblítse le és szárítsa ki. A berendezés 0°C fölötti hőmérsékletnél 

raktározza száraz helyen.  

 

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. 

 

 

 

 


