
M6hlesepr6 e6p - Haszn6lati Utmutat6
Az er6sitett kivitel( dllvSnvos m6hleseprS dobozdnak be6ltftdsa: Az ets6 haszndtat et6tt be kel
dllitani a doboz felett lev6 hezag meret6t. A m(anyag doboz melegben tdgul, igy ennek megfelelSen a leseprd
dobozdt 5 percre kirakjuk a napra, majd a hely6re csUsztatjuk. A doboz feletti hezag a doboz elejen 6s hdtuljdn
ne legyen 3mm-n6l nagyobb, mert akkor a bogarak munka kcizben kijcihetnek rajta.

Ez6rt sziiks6R szerint kell az erdsitett doboz alatt l6v6 cs0sz6 sinen egv fog6 segits6g6vel annvit dllitani. hogv
a m6hek mdr ne tudianak kiicinnia dobozb6l!

Mivel a m6h6szek legnagyobb r6sze rendelkezik jdrmfivel, igy az akkumuldtor krll6n beruhdzdst nem felt6tlenrll
i96nyel. Egesz napos haszndlat eset6n felid6ben celszerfi az akkumuldtor felhaszndlt energidjiit a 96pkocsi
alapjdratban va16 15-30 perces jdratdsdval visszatdlteni. Modern jdrm(vekn6l az akkumulStor eltdvolitdsa
letiltdst okozhat, igy azt c6lszer0 mell6zni.

Minden tipusri keretn6l j6l alkalmazhat6!

Kont6nerben is kivdloan haszndlhat6 a komplett rendszer, mivel kicsia helyig6nye.

Az Ugynevezett sepr6 ,,felsdr6sz" ftiggetlen elem az als6 csapda r6sztdl, igy a mehesz tovdbbgondolhatja annak
felhaszndlhat6sdgdt. Pelddul kont6neres meh6szkedesnel a fels6r6szt akaszt6frlllel a fi6k fole rcigzitve, alul egy
ives csapdaresszel a mehek azonnal visszasepr6dnek a helyrikre. Fekv6kaptdras m6heszked6s eset6n pedlg, a

lesepr6 fels6 reszet egy 20-25cm-es emel6ssel a kaptdrra helyezve, a bogarakat azonnal a helytikre vissza lehet
seperni.

Mfikiid6si elv. fel6pitm6nv: laposvasb6l keszitett 50cm x 25cm-es kereten nyert elhelyezest 2 db DC

motor, melyek f6lidb6l keszitett specidlisan kialakitott lapdtokat forgatnak. A lapdtok kik6pzese 6s a motorok
bedllftott fordulatszdma olyan, hogy a bogarak nem sertllnek.

A berendezes 80 cm magassdg[, igy a m6h6sz kenyelmes testhelyzetben k6pes a lesepr6st v6gezni [gy, hogy a

keret tart6frileit megfogva, a keretet frigg6leges helyzetben tartva a mdr forgdsban l6vd lapdtok k6z6 engedi,
majd a fels6 keretl6cig leereszti. ElSfordulhat, hogy az cisszes m6hecske eltdvolitdsdhoz a leirt m(veletet
egymds utdn 2-3-szor gyors egymdsutdnban meg kell ismetelni. A csaldd lesepr6se utdn a kapcsol6 segits6g6vel

a berendez6s le6llithatS, majd a doboz fi6krendszer( kicstisztatdsa utdn a mehek a helyrikre onthet6k.

Tisztit6s: a kcinnyrli tisztithatdsdg es a megfelel6 hSszigeteles erdekeben speciSlis m(anyagb6l keszrilt a fi6k 6s

a csapdaresz is.

A lesepr6s kozben a f6lialapdtok tisztasdgdra kell nagyon odafigyelni, hiszen a viasz illetve propolisz dltal tort6n6
felrak6dds felkem6nyiti a f6li5t es az ettdl kezdve bdntja a bogarakat.

A felrak6ddsok ellen j6l bevdlt m6dszer egy vekony olajr6teg (paraffin olaj, ami gy6gyszertdrban kaphat6)

felvitele: A hdztartdsban haszndlt mosogatdszivacsot vagy kefdt envh6n beolajozzuk, majd hosszanti irdnyban

vegigsimftunk a forgdsban l6vcj lapStokon. (Esetleg ecsettel is dtkenhet6 a folia) Ezt naponta minimum l, - 2

alkalommal celszer( megism6telni. A f6lialapdtok fedetlen lepfelrilettel tdrten6 6rintkez6se mez felken6d6ssel

i6r, ami (esetleg enyh6n ecetes) vizes szivacsos, vagy l6sz6rkefes takaritdssal szrlntethetd meg. A vhzelt6rt6n6
tisztitds kcjvetkezt6ben a mfianyag oldalfal 6s az als6 doboz enyhen nedvess6 vdlik, ami term6szetes

kdrnyezetet sugall a m6heknek, ez6rt azok sokkal nyugodtabbak maradnak.



Az oldalfal, illetve a doboz tisztitdsa ugyancsak nedves szivaccsalvagy ronggyaltcjrtenhet.

Az aceltengelyek csapdgyazdsa grafitos onken6 persellyel van megoldva, mely hossztj 6lettartamot biztosit.
Ugyeljt.ink arra, hogy a perselyeket biztosito reteszek a helyrikdn legyenek, igy elkerLilhet6, hogy a perselyeket
erdei hasznd latkor elveszitsr.l k.

C6lszer( a perselyek futofelrllet6t 6vente pdr csepp olajjal megkenni. Erre barmilyen tipusd motor vagy
m(szerolaj alkalmas.

A foli6k cse16ie: Ajdnlott a tengelyeken elhelyezkedcj f6lidkat az elkoszolddottsdguknak megfelel6
idcikozcjnkent lecse16lni. Ehhez, a motorokkal ellentetes oldalon taldlhat6 2db sdrga biztosft6 reteszt le kell
cstisztatni a perselyekr6l (sasszegek eltdvolftdsa utdn). Figyeljtink arra, hogy azfuy m6r eltdvolithat6 perselyek el
ne vesszenek. A tengely motor oldali 16sz6b6l a sasszeget eltdvolitom. Ezutdn a tengely mdr kif(zhet6, 16la a

regi f6lia eltdvolithat6, majd az uifolia rdh(zhat6. A tengelyt visszafrjzzrlk a hely6re, beleillesztjtik a sasszeget,
ami a tengelyt a motorhoz rogz[ti. Ezutdn visszahelyezzika perselyeket es azokra rAhuzzuka biztosit{ reteszt 6s

visszatoljuk a sasszegeket a helyUkre.

Fontos: a csatlakozo vezet6k hossz6n ne vdltoztasson, mert a motorok megfelel6
fordulatszSma ennek seglts6g6vel van bedllitva !

A helyes polaritdsra iigyeljen (piros csipesz akku pozitiv)!

Szdllitdskor tigyeljen arra, hogy a motorok, vatamint az ac6ltengelyek ne deformdl6djanak, mert a

berendez6s haszndlhatatlannd vdlik! Celszer( a lesepr6 fels6 resz6t krllcin szdllitani.

Berizemel6skor celszer( ellen6rizni, hogy a tengelyek konnyed6n forognak-e, ha nem, akkor a szoruldst okoz6
hibdt fontos elhdrftani I

Meghibdsodds eset6n hivja kcizvetlentil a gydrt6t az aldbbi elerhetcisegeken.

Garancia 2 6v

M(szaki param6terek:

Allvdny anyaga: Rozsdamentes ac6l Ko.33, elelmiszeripari m[ianyag

Lesep16 fels616sz: FelLlletkezelt acel 290 x 565 x 30 mm. Stilya:4 kg

Komplett Sllvdnyos lesepr6: 290 x 565 x 780 mm. Osszsuly: 8 kg

Tdpigeny: 12V vagy 230V hdl6zati tdpegyseggel (a gydrt6ndl kaphat6)
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