ΟΔΗΓΘΕ ΥΡΗΕΩ
αληιία αλαξξόθεζεο
(γηα ηελ άληιεζε κειηνύ)
400V, 230V
ΗΜΑΝΣΘΚΟ!
Δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην ρξήζεο πξηλ από ηε ρξήζε θαη αθνινπζήζηε ηηο
δεδνκέλεο νδεγίεο. Ο θαηαζθεπαζηήο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλνο γηα
νπνηεζδήπνηε δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ από αθαηάιιειε ρξήζε ή αθαηάιιειν
ρεηξηζκό.

ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΑΦΑΛΕΘΑ

1. Γηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην ρξήζεο πξηλ από ηε ρξήζε θαη αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο
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πνπ δίλνληαη.Ο θαηαζθεπαζηήο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλνο γηα ηπρόλ δεκηέο
πνπ πξνθαινύληαη από αθαηάιιειε ρξήζε ή αθαηάιιειν ρεηξηζκό.
Η ζπζθεπή πξέπεη λα ζπλδεζεί ζε γεησκέλε πξίδα κε ηάζε πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ
πηλαθίδα ηεο ζπζθεπήο.
Η ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε πξέπεη λα εμνπιηζηεί κε κηα ζπζθεπή παξακέλνληνο
ξεύκαηνο θαη έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ιεηηνπξγεί ζε έλα ξεύκα δηαξξνήο 30 mA. Πξέπεη
λα ειέγρεηαη πεξηνδηθά γηα ππεξθόξησζε.
Δάλ ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο είλαη θαηεζηξακκέλν θαη πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί
πξέπεη λα γίλεη κέζσ ηνπ ζεκείνπ δηαλνκήο καο ή από εμνπζηνδνηεκέλν ζεκείν
επηζθεπήο ώζηε λα απνθεπρζεί ν νπνηνζδήπνηε θίλδπλνο. Η ζπζθεπή δελ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί εάλ ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο έρεη ππνζηεί δεκηά.
Πξηλ ελεξγνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή βεβαησζείηε όηη ν πξνγξακκαηηζηήο είλαη
απελεξγνπνηεκέλνο. Ο δηαθόπηεο ζα πξέπεη λα νξηζηεί ζην επίπεδν 0.
Βεβαησζείηε όηη ε ηξνθνδνζία ξεύκαηνο παξακέλεη, ζύκθσλα κε ην ηξνθνδνηηθό ηεο
ζπζθεπήο.
Πξνζέμηε ηδηαίηεξα, ελώ ζπλδέζεηε έλα θαιώδην ξεύκαηνο. Σα ρέξηα πξέπεη λα είλαη
ζηεγλά. Σνπνζεηήζηε κόλν ηε ζηεγλή επηθάλεηα.
Όηαλ ζβήλεηε ηε ζπζθεπή ην θνπκπί "EMERGENCY STOP" ζα πξέπεη λα παξακείλεη
απελεξγνπνηεκέλν (γηα λα ην απελεξγνπνηήζεηε, γπξίζηε ην έηζη ώζηε λα πεηαρηεί
πξνο ηα έμσ)
Παηώληαο ην θνπκπί "EMERGENCY STOP" ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ άκεζε
δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Η ζπζθεπή δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη από άηνκα
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(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηώλ) κε πεξηνξηζκέλεο ζσκαηηθέο, αηζζεηήξηεο ή
ςπρνινγηθέο ηθαλόηεηεο ή άηνκα πνπ δελ έρνπλ εκπεηξία ή γλώζε ηεο
ζπζθεπήο,εθηόο αλ απηό γίλεηαη ππό ηελ επίβιεςε θαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ρξήζεο πνπ ςεθίζηεθε από πξόζσπα πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο.
Να θπιάζζεηαη καθξηά από ηα παηδηά!
ε πεξίπησζε βιάβεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο, νη επηζθεπέο
κπνξνύλ λα αλαιεθζνύλ κόλν από ηνλ αξκόδην.
Όπνηα εξγαζία ζπληήξεζεο όηαλ ν ΜΔΛΙΣΟΔΞΑΓΩΓΔΑ είλαη ζε ρξήζε
απαγνξεύεηαη απζηεξά.
Όια ηα πεξηβιήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη ζηαζεξά ζπλδεδεκέλα ζηε ζπζθεπή θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο.
ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε έθηαθηεο αλάγθεο, ρξεζηκνπνηήζηε ην δηαθόπηε
αζθαιείαο ακέζσο. Μπνξεί λα απαηηεζεί επαλεθθίλεζε ηεο ζπζθεπήο.
Γηα εζσηεξηθνύο ρώξνπο κόλν! Η ζπζθεπή δελ είλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα
ρξεζηκνπνηείηαη ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο.
Πξνζηαηέςηε ηνλ θηλεηήξα ζαο από ηελ πγξαζία,
Μελ ηξαβάηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο .. Κξαηήζηε ην θαιώδην καθξηά από πεγέο
ζεξκόηεηαο, αηρκεξέο άθξεο γηα λα δηαηεξήζεη ηελ θαιή ηνπ θαηάζηαζε.

Μελ πάξεηε νπνηνδήπνηε θάιπκκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο.

Μελ θάλεηε νπνηαδήπνηε εξγαζία ζπληήξεζεο, ελώ ε ζπζθεπή βξίζθεηαη ζε
ιεηηνπξγία.

ΔΙΑΘΕΣΗ:
Η ζπζθεπή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζθνπό πνπ έρεη ζρεδηαζηεί θαη κόλν.Ο
πειάηεο έρεη ην δηθαίσκα λα επηζηξέςεη ην κεηαρεηξηζκέλν εμνπιηζκό ζηνλ επίζεκν
αληηπξόζσπν, δσξεάλ , αλ ε ζπζθεπή επηζηξέθεηαη άκεζα θαη ιεηηνπξγεί πιήξσο.

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΣΛΙΑ

Υάξε ζηε ρακειή θαη ζηαζεξή ηαρύηεηα άληιεζεο ε ζπζθεπή κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα άληιεζε επαίζζεησλ πγξώλ, ρσξίο λα πξνθαιείηαη άθξηζκα
αεξηζκόο ηνπ πγξνύ.

ΜΗΝ ΣΗ ΥΡΗΘΜΟΠΟΘΕΘΣΕ ΓΘΑ ΑΝΣΛΗΗ ΕΤΦΛΕΚΣΩΝ ΤΓΡΩΝ

ΞΕΚΘΝΩΝΣΑ
1. Πξνηνύ λα ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζηελ πξίδα βεβαησζείηε όηη ν θεληξηθόο
δηαθόπηεο είλαη ζηε ζέζε 0/OFF , θαη νξίζηε ηελ ηαρύηεηα άληιεζεο ζην
ειάρηζην (speed dial ‘min’ ).
2. Κξαηήζηε ην ρώξν εξγαζίαο θαιά θσηηζκέλν θαη θαζαξό.
3. Πιύλεηε ηελ αληιία θαιά πξηλ από ηε ρξήζε.
4. …αιιά δώζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή λα κελ πάεη λεξό ζην κνηέξ θαη ζην
ρεηξηζηήξην.
5. πλδέζηε ηνπο εύθακπηνπο ζσιήλεο θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηεο κνλάδαο
άληιεζεο ηνπ ζηξνθείνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζπλδεζκνινγία πνπ παξέρεηαη.
6. Γεκίζηε ηε κνλάδα κε κέιη πξνηνύ μεθηλήζεη ε άληιεζε ( γηα λα κελ πάξεη
αέξα).
7. πλδέζηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο ζηελ πξίδα ξεύκαηνο.
8. Επηιέμηε ηελ θαηεύζπλζε άληιεζεο ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ εηδηθό δηαθόπηε.
9. Αλ ε θαηεύζπλζε άληιεζεο είλαη ιάζνο , ζηακαηήζηε ηε δηαδηθαζία , αιιάμηε
θαηεύζπλζε θαη ζπλερίζηε ηε δηαδηθαζία.
10. Μεηά ηελ νινθιήξσζε πιέλεηε θαη ζηεγλώλεηε ηε ζπζθεπή θαιά ..

ΤΝΣΗΡΗΗ
ΗΜΑΝΣΘΚΟ!
Πιύλεηε ηελ αληιία θαιά κε ην πέξαο ηεο εξγαζίαο. Θπκεζείηε λα θαιύςεηε
νπνηαδήπνηε ειεθηξηθά κέξε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πιύζεο.

Ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο άληιεζεο ηνπνζεηείζηε ην ζσιήλα άληιεζεο
κέζα ζηε δεμακελή κε πεξίπνπ 40-45 ιίηξα λεξνύ ζεξκνθξαζίαο 50-60 °C θαη
μεθηλήζηε λα ην αληιείηε έηζη ώζηε λα θύγνπλ νπνηαδήπνηε ππνιείκκαηα κειηνύ
έρνπλ απνκείλεη . Αλ παξακείλεη κέιη θαη θξπζηαιιώζεη είλαη επηθίλδπλν γηα ηε
κεηέπεηηα ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο αθνύ ζπζζσξεύεηαη θαη κπνξεί λα ηελ θξάμεη.
Σέηνηεο δπζιεηηνπξγίεο πνπ πξνέξρνληαη από θαθνκεηαρείξηζε θαη θαθή ζπληήξεζε
δελ θαιύπηνληαη από ηελ εγγύεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή.
ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ
Πιέλεηε θαη ζηεγλώλεηε ηε ζπζθεπή πξηλ ηελ απνζήθεπζή ηεο.
Εθηειέζηε πξόζζεηε εξγαζία ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνύ πξηλ από ηελ επνρή ησλ
εξγαζηώλ.
Αλ βξεζεί θάπνηα βιάβε, επηθνηλσλήζηε κε ηελ ππεξεζία εμππεξέηεζεο
θαηαζθεπαζηώλ.
ΞΕΚΘΝΩΝΣΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΘΑ
ΠΡΟΟΥΗ!
Γεκίζηε ηελ αληιία κε κέιη πξνηνύ ηε ρξεζηκνπνηήζεηε.
πκβνπιέο:
1. πλδέζηε ηνπο εύθακπηνπο ζσιήλεο θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηεο κνλάδαο άληιεζεο
ηνπ ζηξνθείνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζπλδεζκνινγία πνπ παξέρεηαη.
Πώο λα ζπλδέζεηε ηνπο ζσιήλεο:

1. Απνζπλδέζηε ηε θίζα

2. Σνπνζεηήζηε ην ζθηγθηήξα ηνπ εύθακπηνπ ζσιήλα

3. ύξεηε ηελ ππνδνρή κέζα ζην ζσιήλα
θαη αζθαιίζηε κε ηνλ ζθηγθηήξα

4. Σνπνζεηήζηε ηε ζηεγαλνπνίεζε όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ

5. Σνπνζεηήζηε ην άθξν ηνπ ζσιήλα ζην ζηόκην ηεο κνλάδαο άληιεζεο

6. Αζθαιίζηε ην ζσιήλα κε ηε ρξήζε ηεο ηαρείαο ζύλδεζεο (παξέρεηαη)

7. σζηή ζύδεπμε ζσιήλσλ.

Ρίρλνπκε πεξίπνπ 1 θηιό κέιη κέζα ζην ζσιήλα.
Κξαηήζηε ην ζσιήλα θάζεηα γηα λα αθήζεη ην κέιη λα εηζξεύζεη ζηελ
κνλάδα ηνπ ζηξνθείνπ.
Σνπνζεηήζηε ην άθξν ηνπ ζσιήλα κέζα ζηελ δεμακελή ηνπ κειηνύ.
Όηαλ ε αληιία αξρίδεη λα ηξαβάεη ην κέιη έμσ από ηε δεμακελή καο
κπνξνύκε λα αξρίζνπκε ηηο εξγαζίεο καο.
Ζεζηάλεηε ην κέιη ζε πεξίπνπ 30 ° C πξηλ από ηελ άληιεζε.

Οη ζσιήλεο δελ παξέρνληαη καδί κε ηε ζπζθεπή.

