
Használati útmutató 
Polipropilén viaszolvasztó gőzfejlesztővel, 230V 

 
 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. 
 

A viaszolvasztó a gőz segítségével nyeri ki a viaszt. A berendezés 2kW teljesítményű vízmelegítőt használ a víz 
felmelegítésére.  

 

Biztonsági előírások – elektromos hálózat 
1. A gőzfejlesztő 230V-ra működik, ezért legyen óvatos a munkálatok során. 
2. A tápfeszültség legyen ellátva túláramvédelemmel, amely egy differenciál áram kapcsolóval van ellátva, 

amely nem haladja meg a 30mA. Rendszeresen ellenőrizze az áramköri megszakító működését 
3. A hibás csatlakoztató kábel cseréjét bízza szakavatott szerelőre vagy a gyártó cégszolgáltatási képviselőjére. 

Meghibásodott csatlakoztató kábel vagy más rész esetén ne használja a berendezést! 
4. Bizonyosodjon meg róla, hogy a névleges feszültség és a mézpergető kompatibilisek 
5. A berendezés elektromos hálózatba való bekötése során legyen óvatos. A kezei legyenek szárazak! A hely 

ahol a mézpergető áll legyen szintén száraz! 
6. A berendezést ne húzgálja a csatlakoztató kábelnél fogva. 
7. A kábelt tartsa távol a melegtől és az éles tárgyaktól, ügyeljen arra, hogy a kábel ne hibásodjon meg.   
8. Bármilyen probléma esetén azonnal kapcsolja ki a gőzfejlesztőt.  

 
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.  

2. A hely, ahol a viaszolvasztó áll legyen száraz! 
3. A megrongálódott berendezés javítását bízza szakemberre. 
4. Munka elvégzése előtt zárja le a viaszolvasztó fedelét. 
5. Ne végezzen el karbantartást, ha a berendezés feszültség alatt van.  
6. Akadályozza meg, hogy a fedél kinyíljon munka közben.  
7. Ellenőrizze a tartályban lévő víz szintjét  (gőzfejlesztő) 
8. Vízfeltöltés előtt húzza ki az aljzatból a csatlakoztató kábelt.  
9. Várjon egy kicsit, lassan nyissa ki a tartály fedelét és töltse fel vízzel. Ezt követően száraz kézzel 

csatlakoztassa az aljzatba a csatlakoztató kábelt! 
10. Bármilyen veszély esetén kapcsolja ki a berendezést.  
11. A berendezést jól zárt térben használja, nem alkalmas terepmunkára. 
12. Ne használja a berendezést gyúlékony vagy robbanékony anyagok közelében. 
13. 0°C fok fölött használja a berendezést. Ne kapcsolja be a gépet, ha a hőmérséklet nem haladja meg az 5°C. 

Abban az esetben, ha a berendezést hidegebb helyről melegebb helyre telepíti, várja meg, míg eléri a 
szobahőmérsékletet.  

14. A gőzfejlesztőt munka és a tárolás során védje a nedvességtől. 

 



Berendezés leírása és használata 
 

A berendezés a viasz lépből való kinyerésére szolgál a gőz segítségével.  

 
 
 

Egyes részek leírása: 
 

1. PP fedél a tartály lezárására 
2. PP viaszolvasztó tartály,űrtartalom 33l 
3. Perforált rozsdamentes acél kosár, űrtartalom 20l 
4. Fém állvány 
5. Gőzfejlesztő (generátor) 
6. Kád a kinyert viaszra 

 
 
 
 

      
Berendezés elhelyezése 
A hely legyen világos, száraz és tiszta.  
 
 

Berendezés használata – munkafolyamat leírása  
A tartályt használat előtt alaposan öblítse át forró vízzel és egy kis adag élelmiszer érintkezésére alkalmas 
tisztítószerrel mossa ki, és ezt követően még egyszer öblítse el a tartályt. A berendezés megtisztítása után alaposan 
szárítsa ki. 
 
 
a. Töltse meg vízzel a gőzfejlesztőt (5) a maximum szintet jelölő jelzésig (megtalálható a gőzfejlesztő tartályon).  

FIGYELMEZTETÉS!  
A gőzfejlesztőt ne kapcsolja be, ha a tartályban nincs víz, mert így leéghet a melegítő spirálja. 

b. A viaszolvasztó tartályába (2) helyezze bele a perforált kosarat (3). 
c. Töltse meg olyan anyaggal a viaszolvasztót (3), amelyből ki szeretné nyerni a viaszt (pl. lépet tartalmazó keretek). 
d. Csatlakoztassa a gőzfejlesztő tömlőjét a  (5) tartályhoz (2). A tartály alsó részében erre egy kerek nyílás található, 

melynek átmérője 20 mm. Csavarozza le a tömlőről a bilincset, helyezze be a tömlőt a nyílásba és csavarozza 
vissza a bilincset a tömlőre a tartály belsejéből.  

e. Zárja le a viaszolvasztót (2) a fedél segítségével (1). 
f. Kapcsolja be a gőzfejlesztőt (5) az elektromos hálózatba való csatlakoztatással. 
g. Várja meg, míg a tartályban nem kezdődik el a pára képződés és a viasz nem kezd kifolyni a nyíláson keresztül (6) 

az előre megkészített tartályba (6). 
h. Fokozottan figyelje arra, hogy ne forrázza le magát a forró gőzzel. 
i. A viasz kinyerése után ellenőrizze le a vízszintet a gőzfejlesztő tartályában (5), ha szükséges töltse fel.  
j. Abban az esetben, ha a viasz kinyerése során elfogy a gőzfejlesztőből a víz, kövesse az alábbi útmutatást:  

 Húzza ki a gőzfejlesztőt az elektromos hálózatból.  

 Várjon egy kicsit, míg a berendezés kihűl. 

 Óvatosan nyissa ki a vízfeltöltőn levő fedőt.  

 Öntse bele a tartályba a vizet a maximum szintig.  

 Zárja el a vízfeltöltő szelepet.  

 Csatlakoztassa a gőzfejlesztőt az elektromos áramkörhöz. 
k. Töltse meg olyan anyaggal a viaszolvasztót (2), amelyből ki szeretné nyerni a viaszt (pl. lépet tartalmazó keretek). 
l. Ismételje a  i. - k. pontokat amíg ki nem nyeri az összes viaszt. 
m. A munka elvégzése vagy megszakítása után a gőzfejlesztőt húzza ki az elektromos áramkörből. 
n. A munka elvégzése után tisztítsa ki a berendezést és készítse elő a következő munkára. 



 
Berendezés karbantartása és tisztítása 
 

FIGYELMEZTETÉS! 
A karbantartás előtt húzza ki a berendezést a tápegységből! 

A használat előtt a viaszolvasztót alaposan mossa ki forró vízzel egy kis élelmiszerrel való érintkezésre alkalmas 
tisztítószer hozzáadásával, vagy pedig nagy nyomású vízsugárral. A mosás után alaposan öblítse ki és szárítsa meg. 
Ügyeljen az elektromos részékre – akadályozza meg a nedvességgel való érintkezésüket! Ne tisztítsa vegyi 
anyagokkal. 

 
 
Tárolás 
A munka elvégzése után a berendezést mossa meg és szárítsa ki. Tárolja száraz helyen 0°C felett. Minden szezon 
előtt vizsgálja át 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. 

 
 
 

Technikai paraméterek 
 

 
 

 
 
 
 

 

Viaszolvasztó tartálya PP, űrtartalom 33l 

Perforált kosár: saválló rozsdamentes acél 

Tartály fedele: PP 

Belső kosár teljes kapacitása: 20l 

Gőzfejlesztő melegítőjének teljesítménye: 2000W 

Gőzfejlesztő tartályának kapacitása: 4l 

Gőzfejlesztő tápegysége: 230V / 50Hz 


