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ΕΓΧΕΙΡΊ∆ΙΟ Ο∆ΗΓΙΏΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗ ΚΑΙ 
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΠΙ∆ΕΣ
Κλειστό κύκλωµα ή ηλεκτρικό 

θερµαινόµενο µαχαίρι

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• ∆ιαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση και ακολουθήστε τις οδηγίες που 
δίνονται. Παραγωγός δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζηµιές που προκαλούνται 
από ακατάλληλη χρήση ή ακατάλληλο χειρισµό. 
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε γειωµένη πρίζα µε τάση που αναγράφεται στην 
πινακίδα. 
• Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να εξοπλιστεί µε µια συσκευή παραµένοντος ρεύµατος 
και έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε ένα ρεύµα διαρροής 30 mA. Πρέπει να ελέγχεται 
περιοδικά για υπερφόρτωση. 
• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραµµένο και πρέπει να αντικατασταθεί πρέπει 
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να γίνει µέσω του σηµείου διανοµής µας ή από εξουσιοδοτηµένο σηµείο επισκευής, ώστε να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος. Η συσκευή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί εάν το καλώδιο 
τροφοδοσίας έχει υποστεί ζηµιά. 
• Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο προγραµµατιστής είναι 
απενεργοποιηµένος.Ο διακόπτης θα πρέπει να οριστεί στο επίπεδο 0. 
• Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύµατος παραµένει, σύµφωνα µε το τροφοδοτικό της 
συσκευής

• Προσέξτε ιδιαίτερα, ενώ συνδέσετε ένα καλώδιο ρεύµατος. Τα χέρια πρέπει να είναι 
στεγνά. Τοποθετήστε µόνο τη στεγνή επιφάνεια. 
• Όταν σβήνετε τη συσκευή το κουµπί "EMERGENCY STOP" θα πρέπει να παραµείνει 
απενεργοποιηµένο (για να το απενεργοποιήσετε, γυρίστε το έτσι ώστε να πεταχτεί προς τα 
έξω) 
• Πατώντας το κουµπί "EMERGENCY STOP" θα έχει ως αποτέλεσµα την άµεση διακοπή 
της λειτουργίας της µηχανής. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων 
των παιδιών) µε περιορισµένες σωµατικές, αισθητήριες ή ψυχολογικές ικανότητες ή άτοµα 
που δεν έχουν εµπειρία ή γνώση της συσκευής, εκτός αν αυτό γίνεται υπό την επίβλεψη και 
σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης που ψηφίστηκε από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την 
ασφάλειά τους. Να φυλάσσεται µακριά από τα παιδιά! 
• Σε περίπτωση βλάβης, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι επισκευές µπορούν να 
αναληφθούν µόνο από τον αρµόδιο. 
• Όποια εργασία συντήρησης όταν ο ΜΕΛΙΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ είναι σε χρήση απαγορεύεται 
αυστηρά. 
• Όλα τα περιβλήµατα θα πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεµένα στη συσκευή κατά τη 
διάρκεια της εργασίας. 
• Σε περίπτωση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης, χρησιµοποιήστε το διακόπτη ασφαλείας 
αµέσως. Μπορεί να απαιτηθεί επανεκκίνηση της συσκευής. 
• Για εσωτερικούς χώρους µόνο! Η συσκευή δεν είναι σχεδιασµένη για να χρησιµοποιείται 
σε εξωτερικούς χώρους. 
• Προστατέψτε τον κινητήρα σας από την υγρασία, 
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας .. Κρατήστε το καλώδιο µακριά από πηγές 
θερµότητας, αιχµηρές άκρες για να διατηρήσει την καλή του κατάσταση. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Αποσυνδέστε τοΝ πίνακα από την πηγή τροφοδοσίας πριν από την έναρξη οποιασδήποτε 

συντήρησης. 

Πριν την πρώτη χρήση, πλύνετε τον πάγκο και τα µαχαίρια.Κάντε το µε ζεστό νερό και βάλτε 
µια µικρή ποσότητα απορρυπαντικού για τον εξοπλισµό που προορίζεται για επαφή µε 
τρόφιµα και καθαρίστε, µε ένα µαλακό πανί φανέλα, φροντίζοντας για την προστασία των 
ηλεκτρικών εξαρτηµάτων.Μετά το πλύσιµο, ξεπλύνετε καλά µε καθαρό νερό.Τοποθετήστε το 
σε ξηρό µέρος και αφού στεγνώσει είναι έτοιµο για χρήση.
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∆ΙΑΘΕΣΗ: 

Η συσκευή θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για το σκοπό που έχει σχεδιαστεί και µόνο.Ο 
πελάτης έχει το δικαίωµα να επιστρέψει το µεταχειρισµένο εξοπλισµό στον επίσηµο 
αντιπρόσωπο, δωρεάν , αν η συσκευή επιστρέφεται άµεσα και λειτουργεί πλήρως.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Η συσκευή απολεπισµού είναι µία συσκευή η οποία προετοιµάζει µηχανικά τα πλαίσια για 
απολεπισµό. Χαρακτηρίζεται από υψηλή συχνότητα και αποτελεσµατικότητα. 
Η συσκευή αποτελείται από :
• ηλεκτρικά θερµαινόµενα µαχαίρια 400V/24V Εικ. 1
• κλειστό κύκλωµα  - 2kW. Εικ. 2

Εικ.1. Ηλεκτρικά θερµαινόµενα 
µαχαίρια
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Εικ.2. Υγρά θερµαινόµενα 
µαχαίρια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΥ ΑΠΟΛΕΠΙΣΜΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ

- Τάση τροφοδοσίας του τραπεζιού – 400V lub 230V
- Ισχύς κινητήρα λεπίδων – 0,18 kW
- Ισχύς κινητήρα τροφοδότη – 0,12 kW
- Ισχύς θαρµαινόµενων µαχαιριών – 2x400W 24V
- Ταχύτητα τροφοδοσίας– 9 σ.α.λ.
- Χωρητικότητα - 4 πλαίσια/λεπτό
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ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΝΑ ∆ΟΥΛΕΥΟΥΜΕ:

1. Προσαρµογή πέδιλων  (ύψος πλαισίων) 

Εικ.5. Ρυθµίζονρας τα πέδιλα

Πριν από την αρχική χρήση της συσκευής (κλειστού κυκλώµατος) πρέπει κανείς να ελέγξει τη 
στάθµη του υγρού στη δεξαµενή .
.
Σε περίπτωση µη καλής επαφής ανοίξτε τα πέδιλα στο µέγιστο ύψος και στη συνέχεια αρχίστε 
να µειώνετε ύψος έως ότου να ευθυγραµµιστούν τα πλαίσια. Όπως φαίνεται και στις 
φωτογραφίες 5,6.
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Εικ.6. Σωστή ευθυγράµµιση των πλαισίων

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

Ρυθµίστε τους σφιγκτήρες των πλαισίων ανάλογα µε το πλάτος για να διασφαλιστεί η σωστή 
λειτουργία κατά τη διάρκεια της µη κάλυψης του πλαισίου.Χρησιµοποιήστε τις βίδες που 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα .

Fig.7

Fig.8. 
9. ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ
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Fig. 9. Μαχαίρι απολεπισµού

Χρησιµοποιήστε αυτό το βήµα για να ρυθµίσετε τα µαχαίρια απολεπισµού -για να το κάνουµε 
να χρησιµοποιούµε τις ειδικές βίδες.(όπως φαίνεται στην εικόνα 10).

ΠΡΟΣΟΧΗ
∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή στην συµµετρική απόσταση των λεπίδων από τις διαφάνειες του 
πλαισίου για να εξασφαλιστεί ότι και οι δύο επιφάνειες είναι εξίσου  προσαρµοσµένες 

Fig. 10. Ρύθµιση µαχαιριών

Fig. 11 Κλειστό κύκλωµα
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή µε το κλειστό κύκλωµα του συστήµατος θέρµανσης Α∆ΕΙΟ! 

Χωρητικότητα συστήµατος θέρµανσης - 5 λίτρα  
(2,5 L νερό + 2,5 L ψυκτικό αυτοκινήτου)
Γεµίστε το σύστηµα µέχρι το επίπεδο του "20" στο θερµόµετρο . Εικ. 12

Εικ. 12 Θερµόµετρο και ένδειξη στάθµης του υγρού. 

Εικ.13. Η ένδειξη του θερµόµετρου / επιπέδου του υγρού βρίσκεται µέσα στο περίβληµα και 
µπορεί να είναι ορατά µέσω της διάτρησης. 

Ελέγξτε τη στάθµη του υγρού τακτικά για να µην προκληθεί ζηµιά στη θερµάστρα 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από τη συµπλήρωση του συστήµατος επάνω!
Χρησιµοποιήστε το σύστηµα πλήρωσης όπως φαίνεται παρακάτω 
 (Εικ.14, Εικ.15) 
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Εικ. 14. Τοποθεσία συστήµατος πλήρωσης

Εικ. 15 Σύστηµα πλήρωσης

Ξεκινώντας τη λειτουργία

Η αυτόµατη µηχανή απολεπισµού έχει σχεδιαστεί για εναλλασσόµενο ρεύµα 400V ή 230V, 
ανάλογα µε το µοντέλο που αγοράζετε.
Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης Εικ. 16 είναι στη θέση "0". 

                                     Εικ.16
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Μετά από αυτό:
- Ελέγξτε τα καλώδια και βύσµατα (καλώδια και βύσµατα δεν πρέπει να έχουν καµία µηχανική 
βλάβη, να έχουν τριφτεί, ή άλλα ελαττώµατα) 
- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
- Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη Fig 17 στην„1”  θεση Εικ. 17

Εικ. 17. Θέση 1 κεντρικού διακόπτη

Η παρακάτω εικόνα δείχνει τον πίνακα ελέγχου κατά την εκκίνηση. 

Εικ.18. Πίνακας ελέγχου

Εικ.19. Οθόνη εκκίνησης
Ρύθµιση των παραµέτρων Εργασίας

Οθόνη LCD:
Εµφανίζει, ανάλογα µε τη λειτουργία την τρέχουσα θερµοκρασία των µαχαιριών και τη 
θερµοκρασία της επιφάνειας του πάγκου. 

T1–   θερµοκρασία των µαχαιριών
T2– θερµοκρασία της επιφάνειας του πάγκου. 

 T1  -230C    S - 600C 
 T2 - 230C    S - 100C

Εικ.20. Ο κεντρικός πίνακας µετάτην εκκίνηση

Επιλέξτε το κουµπί "S" που σας επιτρέπει να επιλέξετε τις παραµέτρους µεταξύ Τ1 και Τ2 . 
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Κουµπιά συν (+) και πλην (-) για να ρυθµίσετε την επιθυµητή θερµοκρασία για το Τ1 και Τ2 , 
ενώ η παράµετρος S καθορίζει τη θερµοκρασία στόχο. 

T1; S – 65 έως 95oC.  - Κλίµακα θερµοκρασίας µαχαιριών
T2; S – 10 έως 60oC. -  κλίµακα θερµοκρασίας πάγκου
Όταν η θερµοκρασία φτάσει στο επίπεδο που έχουµε ορίσει οι αντιστάτες σταµατούν 
αυτόµατα. Αν πέσει πάλι η θερµοκρασία επανεκκινούν αυτόµατα.

Οι ρυθµίσεις θερµοκρασίας αποθηκεύονται στη µόνιµη µνήµη της συσκευής. Θα παραµείνουν 
αποθηκευµένα ακόµα και αν η συσκευή τεθεί εκτός λειτουργίας.. 

Θερµαινόµενα Μαχαίρια

Μετά τη ρύθµιση της θερµοκρασίας, γυρίστε το µαχαίρι θέρµανσης πατώντας το κουµπί ON / 
OFF, το οποίο θα ξεκινήσει τη γεννήτρια ατµού ή τις ηλεκτρικές θερµάστρες. 

Η ένδειξη ΟΝ συνοδεύεται από το πράσινο λαµπάκι πάνω από το διακόπτη.Τοµέας Η1.
Το κόκκινο λαµπάκι δείχνει ότι τα µαχαίρια θερµαίνονται.
Το πράσινο λαµπάκι πάνω από το κουµπί START µας δείχνει ότι έχουµε πιάσει την επιθυµητή 
θερµοκρασία. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ανεπαρκής (πολύ χαµηλή) θερµοκρασία επηρεάζει αρνητικά την απόδοση των µαχαιριών.
Fig.21. Κουµπί ON / OFF και διακόπτης της λειτουργίας του συστήµατος θέρµανσης. H1 

τοµέας / Τ1 στον πίνακα ελέγχου 

Στη συνέχεια τοποθετήστε τα πλαίσια όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.(Εικ.22).

Εικ.22. Σωστή θέση των πλαισίων.

Απολεπισµός

Μόλις οι λεπίδες έχουν φθάσει στη θερµοκρασία εργασίας τους, τοποθετήστε τα πλαίσια και 
ξεκινήστε τον απολεπισµό πατώντας το πλήκτρο "START". 

Ελέγξτε την ποιότητα των µη προσαρµοσµένων πλαισίων και, αν χρειαστεί, διορθώστε τη 
ρύθµιση αναλόγως. 
Για να γίνει αυτό θα πρέπει να σταµατήσετε τη λειτουργία της µηχανής πατώντας το κουµπί 
START.

ΠΟΤΕ µην προσπαθήσετε οποιεσδήποτε προσαρµογές ενώ η συσκευή 
είναι ενεργοποιηµένη. 

Η σωστή θέση του διακόπτη κατά τη διάρκεια οποιονδήποτε ρυθµίσεων είναι η θέση 0.

Fig. 23. Θέση 0.
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Προσέξτε τις ενδείξεις της δεξαµενής νερού.
Εάν το επίπεδο του υγρού πέσει κάτω από το ελάχιστο επίπεδο σταµατήστε το µηχάνηµα, 
αποσυνδέστε το από την πρίζα και γεµίστε το σύστηµα µέχρι το "20" επίπεδο (µε την ένδειξη 
στο θερµόµετρο) . 
Συνδέστε τη συσκευή πάλι και περιµένετε µέχρι τα µαχαίρια να φτάσει στην κατάλληλη 
θερµοκρασία. 
Μόλις γίνει αυτό µπορείτε να ξεκινήσετε εκ νέιυ τη διαδικασία απολεπισµού.

Παρακολουθήστε τον αριθµό των µη προσαρµοσµένων πλαισίων και να τα αφαιρέσετε όταν 
είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει αρκετός χώρος για τα επόµενα καρέ .

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
πατήστε το κουµπί STOP”  Εικ. 20

Χρονοδιακόπτης

Το κουµπί του χρονοδιακόπτη χρησιµοποείται για να ρυθµίσετε εσείς µετά από πόση ώρα 
θέλετε να σταµατήσει η θέρµανση του πάγκου. Αυτό γίνεται για να µπορεί να υπάρχει 
θερµότητα ώστε το µέλι να ρέει καλύτερα.

Ρύθµιση χρονοδιακόπτη σε ώρες   
 T2  -150C    S - 500C 

 8: 00
Χρονοδιακόπτης

Η λειτουργία χρονοδιακόπτη είναι διαθέσιµη µόνο όταν οι κινητήρες είναι κλειστοί, όπως και τα 
θερµαινόµενα µαχαίρια. 

Το κίτρινο λαµπάκι που είναι πάνω από το κουµπί του χρονοδιακόπτη ανάβει όταν η 
λειτουργία είναι ενεργή.

Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη απενεργοποιείται όταν:
- Απενεργοποιήσουµε τη συσκευή,
- Πατήσουµε το κουµπί έκτακτης ανάγκης,
- Όταν ο χρόνος που έχουµε ρυθµίσει τελειώσει.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Σε περίπτωση ανίχνευσης βλάβης ενός από τους αισθητήρες θερµοκρασίας θα πρέπει να 
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απενεργοποιήσετε όλες τις εξόδους του ελεγκτή. Η οθόνη θα εµφανίσει ένα µήνυµα 
σφάλµατος του αισθητήρα θερµοκρασίας µαζί µε σύντοµο ηχητικό σήµα. 

Σε περίπτωση ανίχνευσης υπερφόρτωσης των κυκλωµάτων ισχύος που προκαλείται για 
παράδειγµα   από απόφραξη της συσκευής θα σβήσει όλες τις εξόδους του ελεγκτή. Η οθόνη 
θα εµφανίσει ένα µήνυµα σφάλµατος µαζί µε σύντοµο ηχητικό σήµα 

Σε περίπτωση ανίχνευσης έλλειψης ρευστού που κυκλοφορεί στο σύστηµα θέρµανσης , 
σβήνει όλες τις εξόδους του ελεγκτή αυτόµατα. Η οθόνη θα εµφανίσει ένα µήνυµα σφάλµατος 
µαζί µε σύντοµο ηχητικό σήµα 

Ο ελεγκτής είναι εξοπλισµένος µε προηγµένες διαγνωστικές διαδικασίες – παρέχοντας έτσι 
ασφάλεια απεενεργοποίησης και αναφορά του σφάλµατος. 

Error 
code

description

E-100 Εσωτερικό σφάλµα ελεγκτή επεξεργαστή

E-200 Κλειδωµένο ή πατηµένο το κουµπί"ON/OFF"H1 
E-201 Κλειδωµένο ή πατηµένο το κουµπί"START"M 
E-202 Κλειδωµένο ή πατηµένο το κουµπί"STOP"
E-203 Κλειδωµένο ή πατηµένο το κουµπί"ON"H2 
E-204 Κλειδωµένο ή πατηµένο το κουµπί"Timer"H2 
E-205 Κλειδωµένο ή πατηµένο το κουµπί"S" 
E-206 Κλειδωµένο ή πατηµένο το κουµπί"-"
E-207 Κλειδωµένο ή πατηµένο το κουµπί"+"
E-300 Βλάβη αισθητήρα θερµοκρασίας Τ1
E-301 Βλάβη αισθητήρα θερµοκρασίας Τ1
E-302 Υπερθέρµανση Τ1 αισθητήρα(>99°C)
E-303 Υπερθέρµανση Τ2 αισθητήρα(>69°C)
E-400 Υπερφόρτωση συσκευής
E-401 Χαµηλό επίπεδο υγρού στη δεξαµενή θέρµανσης

Μετά τη δουλειά αποσυνδέστε τη συσκευή και τη γεννήτρια ατµού - (µοντέλο µε γεννήτρια) 
από την πρίζα για να αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισµού. Καθαρίστε τη µονάδα, δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στα µαχαίρια και  τις αλυσίδες µετάδοσης κίνησης. Αδειάστε το κόσκινο 
που βρίσκεται στο τραπέζι και στραγγίστε το υπόλοιπο µέλι µέσα στο δοχείο µέσω της 
βαλβίδας αποστράγγισης. 

Ποτέµην επιχειρήσετε οποιαδήποτε διαδικασία συντήρησης ενώ η συσκευή βρίσκεται σε 
λειτουργία.
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