
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
A VIASZOLVASZTÓHOZ FEDELEZŐ ASZTALLAL  

6kW/400V, hossz 1000 mm / 1500 mm 
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VÍZTARTÁLY 
 
VÍZ HŐMÉRSÉKLETÉNEK  
KIJELZŐJE 
 
 0/1-es FŐKAPCSOLÓ 
 
 400V CSATLAKOZTATÓ  
 
 
 

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

A viaszolvasztó és fedelező berendezés a keretek fedelezésére és a gőz általi viaszolvasztására szolgál. A berendezés 
6kW teljesítményű melegítőt használ a víz felmelegítésére.   
 

 
Biztonsági előírások – elektromos hálózat 

1. A berendezés 400 V háromfázisú feszültség alatt dolgozik, ezért fokozott figyelemmel kezelje a berendezést. 
2. A hibás csatlakoztató kábel cseréjét bízza szakavatott szerelőre vagy a gyártó cég szolgáltatási képviselőjére. 

Ne használja a berendezést, ha annak csatlakoztató kábele vagy bármely része meghibásodott! 
3. A beindítás előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a kapcsoló 0- pozícióban van, tehát KI van kapcsolva. 
4. Bizonyosodjon meg róla, hogy a névleges feszültség és berendezés kompatibilisek. 
5. A berendezés elektromos hálózatba való bekötése során legyen óvatos. A kezei legyenek szárazak! A hely ahol 

a berendezés áll legyen szintén száraz! 
6. A berendezést ne mozgassa a csatlakoztató kábelnél fogva. 
7. A kábelt tartsa távol a melegtől és az éles tárgyaktól, ügyeljen arra, hogy a kábel ne hibásodjon meg. 

 
 
A berendezés biztonságos használata 

1. 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 berendezéssel.  

2. A meghibásodott berendezést csak szakavatott emberek javíthatják.  
3. Bármilyen veszély esetén azonnal kapcsolja ki a berendezést. 
4. A berendezést beltéri munkára tervezték, nem terep munkákra.  
5. A berendezést tárolja 0°C-nál. Ne kapcsolja be, ha a helyiség hőmérséklete alacsonyabb, mint 5 °C. Abban az 

esetben, ha a berendezést hidegebb helyiségből melegebbe viszi, várja meg, míg felmelegszik.  
   



Melegítő berendezés 6 kW / 400 V 
 
A fedelező asztal melegítő egysége a víz felmelegítésére és pára kialakítására szolgál, mely bejut a fedelező asztalba 
és lehetővé teszi a viasz elválasztását a sonkolyból.   

 
 
 
 
 
 
 
 
                    Részletes kép a szelepekről: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az egyes részek leírása: 
1. Hőmérsékletjelző 
2. 6 kW melegített víztartály  
3. A tartály csatlakoztatása a fedelező asztalra nyílással a vízkőmentesítő szer beöntésére. 
4. Víz csatlakoztató (pl. tömlő) 
5. Elektromágneses szelep 
6. 5/4“ záró csap 
7. Tartály lefolyó szelepe 

 

Berendezés használatának helye 
A helység legyen világos, száraz és tiszta.  
 

Berendezés használata 
A használat előtt a berendezést alaposan mossa ki forró vízzel egy kis környezetbarát tisztítószer hozzáadásával, 
melynek érintkezése az élelmiszerrel engedélyezett, vagy pedig nagy nyomású vízsugárral.  
Vigyázzon a melegítő elektromos alkatrészeire – akadályozza meg a vízzel való érintkezésüket! 
Mosás során a melegítő berendezést letakarhatja vízálló anyaggal. A berendezést mosás után alaposan öblítse ki és 
szárítsa meg. 
 
A víztartály egy csatlakoztató (4) segítségével van hozzákötve a víztömlőhöz. A tartály vízszint mérővel van ellátva, 
amely kikapcsolja a melegítőt, ha a vízszint túl alacsony.  
 

FIGYELMEZTETÉS!  
Üzemeltetés során tilos kikapcsolni a vízellátást, mert ez a melegítő spirálok meghibásodásához 
vezethet.  
A csatlakoztató tömlő nem lehet megtörve.  Fontos a folyó vízhez (vízcsap) való szabad hozzáférés.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

„0/1“-es kapcsoló – berendezés be/kikapcsolása                                      Lefolyó szelep – a tartály alsó részében található    
                                                                                                                                 Lehetővé teszi a tartály kiengedését. A munka elvégzése  
                                                                                                    után ajánljuk kiengedni a vizet a tartályból.  

 
    Csatlakozó 

 
 
A hálózathoz való csatlakoztatásra 5 pólusú dugó használható , 16A árammal, IP44 védelemmel. 
 

 
 

A berendezés karbantartása és tisztítása 
 
FIGYELMEZTETÉS! 
Karbantartás előtt húzza ki a berendezést a hálózatból! 

 
A melegítő berendezés rendszeres vízkőmentesítést igényel, amely az üzemeltetés során keletkezik.  Ezt a 
vízkőmentesítést minden 48 óra munka után ajánlott elvégezni. A vízkőmentesítésre kb. 150g vízkőoldó szükséges. A 
vízkőmentesítés folyamata a következő:  

a. A berendezést csatlakoztatja vízhez. Használjon hideg vagy langyos vizet (ne forrót). 
b. Csavarja le a záró szelepet (6). 
c. A nyílásba (amely a záró szelep lecsavarásával jött létre) szórjon bele kb. 150 g vízkőoldót. 
d. Kapcsolja be a berendezést 10-15 percre. 
e. Kapcsolja ki a berendezést és húzza ki a hálózatból a csatlakoztató kábelt. Várja meg, míg a víz kihűl a 

tartályban.  
f. A vizet a lefolyó szelep segítségével engedje ki a tartályból (7). 
g. Helyezze be a tömlőt a felső ellátó nyílásba (3) öblítse ki a tartályt a megmaradt szennyeződéstől. 
h. Zárja le a lefolyó szelepet (7). 
i. Helyezze vissza és húzza be a lezáró dugót (6). 
j. A berendezés készen áll a munkára a következő vízkőmentesítésig.  

Karbantartás során fokozottan ügyeljen az elektromos részékre, akadályozza meg, hogy nedvesség kerüljön rájuk. A 
tisztítás után alaposan szárítsa ki a berendezést.  
 

 
 
 
Tilos karbantartani a bekapacsolt berendezést                                           Tilos eltávolítani a berendezés részeit üzemeltetés során 

 
 
Raktározás 
A munka után a berendezést mossa meg és szárítsa ki. 
Minden szezon előtt vizsgálja át a berendezést, meghibásodás esetében lépjen kapcsolatba az ügyfél szolgálattal.  
 
 
Termék értékesítése 
Szükségtelen vagy hibás berendezés leadhatja az elektromos és elektronikus berendezéseket gyűjtő 
hulladékgyűjtőben. A fogyasztónak joga van visszaadni a használt berendezést, abban az esetben, ha az újonnan 
vásárolt berendezés ugyanolyan típusú és ugyanazt a funkciót tölti be, mint a már használt berendezés. 


