
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 

MINI rozsdamentes acél viaszolvasztó vízburokkal, gyertyagyártásra  

 
        
      
MINI rozsdamentes acél viaszolvasztó víz burokkal viaszból készült egyszerű gyertyák sorozatgyártására és 
viaszolvasztásra alkalmas. 
 

FIGYELMEZTETÉS ! 
Használat előtt olvassa el a használati utasítást és a berendezést használja a benne foglaltak alapján. 
A gyártó nem felelős a berendezés szakszerűtlen használata során okozott 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 cégszolgáltatási képviselőjére. 
Meghibásodott csatlakoztató kábel vagy más rész esetén ne használja a berendezést! 

3. Bizonyosodjon meg róla, hogy a névleges feszültség és a berendezés kompatibilisek. 
4. A berendezés elektromos hálózatba való bekötése során legyen óvatos. A kezei legyenek szárazak! 
5. A berendezést ne húzgálja a csatlakoztató kábelnél fogva. 
6. A kábelt tartsa távol a melegtől és az éles tárgyaktól, ügyeljen arra, hogy a kábel ne hibásodjon meg.   

 

 
 
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 szárítót. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a berendezéssel.  

2. A talaj, ahol a berendezés áll, legyen száraz. 
3. Használat során a berendezés fedele legyen lezárva. 
4. Ne mozgassa a berendezést, ha be van kapcsolva. 
5. Védje a fűtőtestet a nedvesség ellen (tárolás során is). 
6. Ne használja a berendezést gyúlékony anyagok mellett. 
7. A megrongálódott berendezés javítását bízza szakemberre.  
8. Tilos karbantartást végezni a berendezés üzemeltetése során.   
9. A berendezést jól zárt térben használja, nem alkalmas terepmunkára. 

 



Berendezés leírása 
 
 
 
 
 

1.  ½“ lefolyó csap viaszra  
2. ¾“ nyílás a vízburok feltöltésére. A víz maximális szintje a 

burokban.  
3. Melegítő hőmérséklet szabályzóval 
4. Izolált viaszolvasztó fedél  

5. Izolált viaszolvasztó tartály 
 
 
 
 
 

 
          1         2     3           4            5 
 
 

Berendezés technikai paraméterei 
 

 Izolált tartály rozsdamentes saválló acélból készült (5) 

 Melegítő tápegysége: 230 V 

 Melegítő teljesítménye: 2000 W 

 Hőmérséklet tartománya: 0 - 80°C  (3) 

 1/2” lefolyócsap  (1) 

 Kapacitás: 33l 

 Mérete (H x Sz x m): 600 x 280 x 650 mm 
 

 
 

FIGYELMEZTETÉS ! Rendszeresen ellenőrizze a vízszintet a vízburokban (2) 
 

 
Hőmérséklet szabályzó 

 
A berendezés 2000 W-os melegítővel és hőmérséklet szabályzóval rendelkezik  
 (3), amelyet 0 - 80 °C tartományba lehet szabályozni.  
 
 

Hőmérséklet beállítása 
 
1. Abban az esetben, ha a berendezést hűvösebb környezetből szállította át,a bekapcsolása előtt várja meg, míg 

felveszi a környezete hőmérsékletét.   
2. A berendezés elindítása előtt öntsön vizet a vízburokba a feltöltő nyíláson keresztül (2) amíg a szint engedi. 
3. Elektromos hálózatba való csatlakoztatása előtt, bizonyosodjon meg róla, hogy a melegítő ki van kapcsolva. 
4. A forgatható szabályzó a melegítő panelen legyen a MIN pozícióba (kikapcsolva). 
5. Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás után fordítsa el a szabályzót a melegítő panelen a hőmérsékleti 

skála felére és rendszeresen ellenőrizze a hőmérsékletet a hőmérőn (a hőmérő nem része a készletnek). 
6. Abban az esetben, ha szükséges, állítson a hőmérsékleten a kívánt hőmérséklet alapján.  
7. Rendszeresen ellenőrizze a vízburokban levő vízszintet, szükség esetén töltse fel a vizet a feltöltő nyíláson 

keresztül. (2). 



FIGYELMEZTETÉS !      A beállított hőmérséklettől függően a burok forró lehet. 
  Legyen óvatos és ne érintse meg a tartály forró részeit.  

 

FIGYELMEZTETÉS !      A vízburokban levő nyomás nem haladhatja meg a 0,5 Bar-t  
 
Berendezés tárolása 
 
A munka elvégzése után a berendezést alaposan tisztítsa ki és hagyja kiszáradni. A berendezést tárolja száraz 
helyen 0 °C feletti hőmérsékletnél. 
 
Minden szezon előtt végeztesse el a műszaki ellenőrzést, hiba esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz. 
 
 

Berendezés tisztítása és karbantartása  
 
FIGYELMEZTETÉS! 
Karbantartás előtt húzza ki a berendezést az elektromos hálózatból. 

 
A használat előtt a viaszolvasztót alaposan mossa ki és szárítsa meg. A berendezést forró vízzel, egy kis 
élelmiszerrel való érintkezésre alkalmas tisztítószer hozzáadásával tisztítsa ki. Puha textíliákat használjon a mosás 
során. Ügyeljen az elektromos részekre, óvja őket a nedvesség ellen! Mosás után alaposan öblítse ki és szárítsa 
meg. Száraz és sötét helyen tárolja 
A berendezés részeit ne kezelje 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.  
 
 

Választható kiegészítők 
 
A berendezéshez hozzárendelhet egy fogas szerű szerkezetet az egyszerű gyertyák sorozatgyártásához.   
 


