
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 

Rozsdamentes acél letöltő edény fűtéssel 100/200 kg 
W7056, W7057 

 

 
        
      
 
Rozsdamentes acél letöltő edény fűtéssel 100/200 kg mézre a méz kristálytalanítására szolgál. A tervezése lehetővé 
teszi a méz egyenletes melegítését.  

 
FIGYELMEZTETÉS! 

A gép használata előtt olvassa el a használati útmutatót, és kövesse a benne megfogalmazott utasításokat. A gyártó 
nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerűen használt berendezésért vagy a nem megfelelő kezelés során 
keletkezett károkért. 
 

 
Biztonsági előírások– elektromos hálózat 

1. A tápfeszültség legyen ellátva túláramvédelemmel, amely egy differenciál áram kapcsolóval van ellátva, amely 
nem haladja meg a 30mA. Rendszeresen ellenőrizze az áramköri megszakító működését. 

2. A hibás csatlakoztató kábel cseréjét bízza szakavatott szerelőre vagy a gyártó cég szolgáltatási képviselőjére. 
Meghibásodott csatlakoztató kábel esetén ne használja a berendezést! 

3. A szárítót csak leföldelt konnektorhoz csatlakoztathatja, amelynek a feszültsége megegyezik a címkén 
felmutatott feszültséggel. 

4. Az áramkörhöz való csatlakoztatás során legyen óvatos! A kezei legyenek szárazak! 

5. Tilos a csatlakoztató kábel fogva húzni. 
6. A csatlakoztató kábel legyen távol a hőforrástól, éles tárgyaktól, ügyeljen a jó állapotára. 

 
Biztonságos használat 

1. A szárítót 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 
szárítót. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a szárítóval. 

2. A hely, ahol a berendezés áll legyen száraz!  
3. Használat során a berendezés fedele legyen lezárva.  
4. Ne mozgassa a bekapcsolt berendezést. 
5. Védje a fűtő testet a nedvesség ellen (tárolás során is) 
6. Ne használja a berendezést gyúlékony anyagok mellett.  
7. A meghibásodott berendezést csak szakavatott emberek javíthatják.  
8. Tilos karbantartást végezni, ha a berendezés be van kapcsolva.  
9. A berendezést csak zárt helyeken használja, nem alkalmas terepmunkára. 

 



 

Berendezés leírása 
 
 
 
 
 

1. Melegítő hőszabályzóval  
2. Szervizszelep a vízburokra  
3. Nyílás a víz feltöltésére a vízburokba. A víz maximális szintje a 

burokba. 
4. Lefolyó szelep a mézre 
5. Hőmérő 

 
 
 
 
 
 

 
Berendezés technikai paraméterei 
 

 Saválló rozsdamentes acélból készült tartály 

 Melegítő tápegysége: 230 V 

 Melegítő teljesítménye: 2000 W 

 Hőszabályozás: 0 - 80 °C 

 Lefolyó szelep 5/4” (4) 

 Beépített hőmérő (5) 
 

 
 

FIGYELMEZTETÉS ! Rendszeresen ellenőrizze a vízszintet a vízburokban (4) 
 

 
 

Hőszabályzó 

 
A berendezés egy 2000 W-os teljesítményű melegítővel van ellátva és 
hőszabályzóval, szabályzása  0 - 80 °C-ig.  
 

Kristalytalanításra alkalmas hőmérséklet 42 °C. 
 
 
 
 

Hőmérséklet beállítása 
 
1. Abban az esetben, ha a berendezést hidegebb helyről helyezte át melegebbe, várja meg, míg átveszi a 

környező hőmérsékletet mielőtt bekapcsolja.   
2. Az áramkörhöz való csatlakoztatás előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a vezérlő ki van kapcsolva. 
3. A forgatható szabályzó a melegítő panelen legyen MIN helyzetben (kikapcsolva). 
4. Az áramkörhöz való csatlakoztatás után fordítsa el a szabályzót a melegítő vezérlőjén felire és figyelje a 

hőmérsékletet a hőmérőn (5). 
5. Abban az esetbe, ha szükséges fordítsa el a hőszabályzót a kívánt hőfoktól függően. 



 

Tárolás 
Munka elvégzése után alaposan tisztítsa ki a berendezést és szárítsa meg. Száraz helyen tárolja 0°C felett.  
 
Minden szezon előtt végezze el a műszaki ellenőrzést, meghibásodás esetén lépjen kapcsolatba a szervizzel.  
 
 

Tisztítás és karbantartás 
 
FIGYELMEZTETÉS! 
A karbantartás előtt húzza ki a csatlakoztató kábelt az áramkörből! 

 
A berendezést alaposan mossa és szárítsa meg az első használata előtt. A berendezést forró vízzel tisztítsa egy flanel 
rongy segítségével, kevés élelmiszerrel való érintkezésre alkalmas tisztítószerrel vagy öblítse ki nagynyomású 
vízsugárral.  Bizonyosodjon meg arról, hogy a berendezés elektromos részei védve vannak a víz elől! Mosás után 
alaposan öblítse ki és hagyja megszáradni. A berendezést száraz és sötét helyen tárolja.  A berendezés részeit ne 
tisztítsa vegyszerekkel.  

 
 

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 
 

 


