
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
Vertikális szűrő melegítő nélkül 

hossz 1000 mm / 1500 mm 

 
 
 

 
 
A vertikális szűrő a kipergetett méz filterezésére szolgál. Szűrőből, fedélből és 5 kivehető szitából áll- szembőségük 3 
és 1 mm. A berendezést csupán erre a célra használja.   

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

 
 
 
Biztonságos használata 
 

a. 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 tisztítóval.  

b. A meghibásodott berendezést csak szakavatott emberek javíthatják.  
c. Ne használja gyúlékony anyagok mellet.  
d. Ne végezzen el karbantartást és ne javítsa a berendezést, ha az feszültség alatt van.  
e. A berendezést csak zárt helyeken használja, nem alkalmasak terepmunkára.  

 
 

Karbantartás  
 
Az első használat előtt a berendezést mossa meg és szárítsa ki! 
A berendezést forró vízzel mossa és puha flanel ronggyal törölje át. Élelmiszerrel való érintkezésre alkalmas 
tisztítószert használjon és a berendezést erős vízsugárral öblítse ki. Bizonyosodjon meg róla, hogy minden 
elektromos rész védve van. A tisztítása során alaposan öblítse le és szárítsa ki. Száraz helyen tárolja. 
 
 
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. 

 
 



ROZSDAMENTES ACÉL VERTIKÁLIS SZŰRŐ HASZNÁLATA 
 

 
A szűrő maximális megtölthető szintje                                            Golyós lefolyócsap  6/4“ 
              
 

 
 
 
A szűrő a kipergett méz át filterezésére szolgál.  4 kamrából áll, amelyek elválasztott vertikális szűrőket tartalmaznak. 
A szűrők könnyen kivehetők és tisztíthatók. A berendezés egy 6/4" golyós lefolyócsappal van ellátva a méz 
kiengedésére, amelyre szivattyút is csatlakoztathat. A berendezés melegített és sima burokkal is kapható. A 
kipergetett mézet engedje bele abba a kamrába, amely a lefolyó csappal ellentétes irányba van, lásd az álabbi képet.   
 

- A szűrő helyezze a méz filterezésére alkalmas helyre. 
- A filterezés során, ne hagyja a berendezést felügyelet nélkül.  
- Golyóscsapon keresztül engedje ki az átfilterezett mézet.  
- A szelepbe csatlakoztatni tudja a szivattyút is.  
- A berendezéshez csatlakoztatni lehet a méz szintmérőjét is. 
- A mechanikus szintmérő közreműködik a szivattyúval és ki/bekapcsolja azt az elért szint alapján.  
- A lefolyócsapra 40 mm belső átmérőjű tömlőt alkalmas csatlakoztatni.  
- A munka befejezése után a berendezést húzza ki az áramkörből (230V) és folyatassa a Karbantartás részben 

leírtak alapján. 
 
 
 
 
 
 
 

    Technikai paraméterek 

Szűrő hossza: 1000 vagy 15000 mm 

Anyag: Saválló rozsdamentes acél 

Kamrák száma: 4 

Lefolyócsap: 1 x 6/4" folyós 

Sziták száma: 5 (méret 405 x 295 mm) 

Szembőség: 3 x szem Ø3 mm 
2 x  szem  Ø1 mm 


