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Gép fő részei 
 

1. szívócsonk 
2. méz beömlő csonk 
3. fűtésszabályozó 
4. keringető szivattyú 
5. hőfokérzékelő 
6. fűtőszálak (2x800 Watt) 
7. fűtővíz betöltő nyílás 

 
 
A gép üzembe-helyezése 
A szállítási csomagolás eltávolítását követően szerelje fel a szűrőlemezeket úgy, hogy a szívócsonkhoz 
közelebbi helyekre kerüljön a lyukas szűrőlemez. Rögzítse a lemezeket a csavarokkal. Helyezze el a 
kádat úgy, hogy a méz beömlés, és a szűrt méz kiszivattyúzása optimálisan megoldható legyen. 
Rögzítse stabilan a fűtésszabályozót az Ön által választott helyre, úgy, hogy azt könnyen elérje, és tudja 
kezelni.  
A kád egyik sarkában lévő betöltő nyíláson keresztül, töltse fel vízzel teljesen a kád falai közötti teret. 
Miután végzett, a kupakot helyezze vissza a betöltő nyílásra.  Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a 
betöltő zártszelvény oldalán lévő furat, amelyen keresztül a víz melegítése során keletkező levegőnek 
kell távoznia. 
 
Csatlakoztassa a méz beömlő csonkokra a tisztítatlan mézet szállító tömlőt, vagy mézpergető sor 
esetén közvetlenül a horizontális pergetőt, valamint a csigaprés kiömlő nyílásait. 
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Csatlakoztasson a szívócsonkra tömlő segítségével mézszivattyút. Körülbelül 20-30 perc a 
felmelegedési ideje a kádnak, ami két fűtőszál segítségével történik (2x800W).  Mindezek után a 
szűrőkád használatra kész.  
  
 
Munkavégzés 
 
Kapcsolja be a fűtésszabályozót a piros billenő kapcsoló 
segítségével. Bekapcsolással egyidőben a víz keringető szivattyú is 
azonnal működésbe lép. Ügyeljen arra, hogy kizárólag vízzel 
teljesen feltöltött állapotban kapcsolja be a fűtést, ellenkező 
esetben a fűtőszálak károsodhatnak! 
A fűtésszabályozó kijelzőjének felső részén a kád falai között lévő 
víz aktuális hőmérséklete, az alsó részen pedig a beállított, kívánt 
hőmérséklet jelenik meg.  
Az alattuk lévő négy nyomógomb segítségével lehet a kívánt 
hőmérsékletet beállítani.  
Először nyomja meg a SET feliratú gombot. Ekkor a beállított 
hőmérséklet kijelzőn, a tizedesjel utáni számérték elkezd villogni, 
ezzel jelezve, hogy a számérték módosítható. A balra mutató nyilat 
tartalmazó gombbal, a szám helyiértékeit lehet váltani. Egy 
nyomásra a tizedes jel előtti szám, következő nyomásra az azt 
megelőző szám villog.  
A lefelé és felfelé mutató nyilakat tartalmazó gombok 
megnyomásával tudjuk az épp villogó szám értékét módosítani. 
Miután beállítottuk a kívánt hőfokot, a SET gomb megnyomásával 
tudjuk azt tárolni. Ajánlott vízhőmérséklet: 40-45 Celsius fok. 
 
 
A gép tisztítása, karbantartása 
 
A szűrőkádat a munka befejeztével meleg vizes, enyhén mosószeres puha ruhával, szivaccsal tisztítsa. 
Ügyeljen arra, hogy a szűrő lyukai ne legyenek eltömődve.  
 
Fűtőszál vízkövetlenítését, a felhasznált víz keménységének és használat mértékének figyelmbe 
vételével időszakosan végezze el.   
 
Téli időszakban, illetve ha tartósan nem kíván munkát végezni a géppel, víztelenítse azt.  
 
 
Hibaelhárítás 
 
Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy a víz nem melegszik fel, az a fűtőszálak meghibásodására, 
esetlegesen érintkezési hibára utalhat. Ellenőriztesse szakemberrel, és szükség esetén cserélje a 
fűtőszálat.   
 
 
 


