
 

NÁVOD NA POUŽITIE 
Vertikálny cedník bez vyhrievania  

dĺžka 1000 mm / 1500 mm 
 
 
 

 
 

Vertikálny cedník  slúži na filtrovanie vytočeného medu. Skladá sa z cedníka, veka a 5 vyberateľných sít s hustotou 
oka 3 a 1 mm. Zariadenie používajte len na ten účel, na ktorý bol vyrobený. 
 

 
Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na obsluhu a postupujte podľa pokynov v ňom obsiahnutých. 
Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nesprávnou manipuláciou. 

 
 

 

Bezpečnosť pri práci: 
a.) Zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí), ktoré majú znížené fyzické, zmyslové 

a duševné schopnosti alebo disponujú nedostatkom skúseností, ďalej ak nie sú pod dohľadom alebo neboli 
poučení o použití zariadenia osobou, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť. Dbajte o to, aby sa vaše deti 
nehrali so zariadením.  

b.) Aby sa zabránilo nebezpečenstvu v prípade poškodenia zariadenia môže byť oprava vykonaná iba 
kvalifikovanou osobou. 

c.) Nepoužívajte prístroj v blízkosti horľavých materiálov.  
d.) Nevykonávajte žiadnu údržbu počas prevádzky. 
e.) Prístroj používajte iba vo vnútri, nie je vhodný na použitie v teréne.  

 

 
Údržba: 
Pred prvým použitím cedník dôkladne umyte a usušte! 
Zariadenie umývajte horúcou vodou s flanelovou utierkou a s malým množstvom prípravku, ktorý je určený pre 
následný styk s potravinami alebo vypláchnite medomet silným prúdom vody. Zariadenie po vyčistení dôkladne 
opláchnite a osušte. Skladujeme na suchom mieste. 
 
 
 
Likvidácia 
Nepotrebné alebo pokazené zariadenie je možné odovzdať v zberni triedeného odpadu elektrických a elektronických 
zariadení. Spotrebiteľ má právo na vrátenie použitého zariadenia v tom prípade, ak novo zakúpené zariadenie je 
rovnakého typu a spĺňa rovnakú funkciu ako použité zariadenie.  



OBSLUHA NEREZOVÉHO VERTIKÁLNEHO CEDNÍKA 
 

 
Maximálna výška naplnenia cedníka                                               Guľový výpustný ventil 6/4“ 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nerezový cedník slúži na filtrovanie vytočeného medu. Skladá sa zo 4 komôr oddelených vertikálnymi cedníkmi. 
Cedníky sú ľahko vyberateľné a ľahko sa udržiavajú čisté. Zariadenie je vybavené guľovým ventilom 6/4" na 
vypúšťanie medu, na ktoré sa môže pripojiť aj čerpadlo. Zariadenie je dostupné aj s vyhrievaným plášťom aj bez 
vyhrievania. Vytočený med, ktorý je potrebné prefiltrovať vypúšťajte do komory, ktorá je  na opačnej strane ako je 
ventil, viď obrázok nižšie. 
 

 
 

- Cedník umiestnite na miesto, ktoré je určené na filtrovanie medu. 
- Počas filtrovanie nenechávajte zariadenie bez dozoru.  
- Cez guľový ventil vypúšťajte prefiltrovaný med. 
- Do ventilu je možné pripojiť čerpadlo. 
- K zariadeniu je možné pripojiť signalizátor dosiahnutia určitej hladiny medu. 
- K zariadeniu je možné pripojiť mechanický snímač hladiny medu, ktorý spolupracuje s čerpadlom 

a vypína/zapína ho podľa dosiahnutej hladiny medu. 
- Na výpustný ventil je vhodné pripojiť hadicu s vnútorným priemerom  40 mm. 
- Po skončení práce postupujte podľa pokynov uvedených v časti Údržba. 

    Technické parametre 

Dĺžka cedníka: 1000 alebo 15000 mm 

Materiál: kyselinovzdorná nerezová oceľ 

Počet komôr: 4 

Výpustný ventil: 1 x guľový 6/4" 

Počet sít: 5 (rozmer 405 x 295 mm) 

Hustota sít: 3 x oko Ø3 mm 
2 x oko Ø1 mm 


