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ΖΜΑΝΣΗΚΟ 

 

Γηαβάζηε ην εγρεηξίδην πξηλ από ηε ρξήζε θαη 

αθνινπζείζηε πηζηά ηηο νδεγίεο.  

Ο θαηαζθεπαζηήο δε θέξεη θακία επζύλε γηα πηζαλέο 

βιάβεο από κε πξνβιεπόκελε ρξήζε. 

 

Υξήζε:  

Η ζπζθεπή έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα άληιεζε , εκθηάισζε θαη 

θξεκνπνίεζε κειηνύ. 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 
 

a) Η ζπζθεπή πξέπεη λα ζπλδεζεί ζε γεησκέλε πξίδα κε κηα 

ηάζε πνπ θαζνξίδεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

b)  Θα πξέπεη λα πξνζερζεί ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηε ζπζθεπή λα κελ ππεξβαίλεη ηα 

30mA .Θα πξέπεη λα ειέγρεηε ηαθηηθά γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. 

c) Να ειέγρεηε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαισδίνπ ξεύκαηνο ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.Εάλ ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο 

είλαη θαηεζηξακκέλν θαη πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί, απηή 

ε ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ή από 

εηδηθή ππεξεζία ή από έλα εμεηδηθεπκέλν άηνκν 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο. Μελ 

ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή εάλ ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο 

έρεη ππνζηεί δεκηά. 

Σν ηξάβεγκα ηνπ θαισδίνπ απαγνξεύεηαη απζηεξά. Κξαηήζηε 

ην θαιώδην καθξηά από πεγέο ζεξκόηεηαο, αηρκεξέο άθξεο θαη 

βεβαησζείηε όηη είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε 

 

ΑΦΑΛΔΗΑ  

 

a) Η ζπζθεπή δελ είλαη ζρεδηαζκέλε λα ρξεζηκνπνηείηαη από 

άηνκα κε πεξηνξηζκέλεο αηζζήζεηο θαη ζσκαηηθέο , 

ςπρνινγηθέο ηθαλόηεηεοή από άηνκα πνπ δελ έρνπλ 

εκπεηξία ή γλώζε ηεο ζπζθεπήο εθηόο αλ γίλεηαη ππό ηελ 

επνπηεία θαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο από άηνκα 

πνπ γλσξίδνπλ ηε ρξήζε ηεο.  

b) Κξαηήζηε ηε ζπζθεπή καθξηά από παηδηά! 

c) Σνπνζεηήζηε ηελ ζε ζηεγλή επηθάλεηα θαη κόλν!. 

 

d) Πξνζηαηέςηε ηε ζπζθεπή θαη ην ρεηξηζηήξην από ηε 

ζθόλε θαη ηελ πγξαζία. 

e) Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή θνληά ζε εύθιεθηα πιηθά. 

f) Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε κεηαθίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

g) ε πεξίπησζε πνπ πξνθύςεη νπνηνζδήπνηε θίλδπλνο, 

θιείζηε ηε ζπζθεπή ακέζσο. Μόιηο έρεη εμαιεηθζεί ν 

θίλδπλνο, ε ζπζθεπή κπνξεί λα επαλεθθηλεζεί. 

 

h) Απνθιεηζηηθά γηα ρξήζε ζε εζωηεξηθό ρώξν. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ζε εμωηεξηθό ρώξν! 
. 

 

 

ΥΡΖΖ: 

 

ε πεξίπησζε βιάβεο εληόο εγγύεζεο ν θαηαλαισηήο έρεη ην 

δηθαίσκα λα επηζηξέςεη ην κεηαρεηξηζκέλν εμνπιηζκό ζην 

δίθηπν δηαλνκήο ηνπ ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ δσξεάλ θαη 

άκεζα.Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηνπ πξντόληνο ή ηελ επηζθεπή ηνπ.  

 

ΠΡΟΟΥΖ! 

Σα κέιηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα εκθηάιωζε ζα 

πξέπεη λα έρνπλ πξνζεξκαλζεί ζε ζεξκνθξαζίεο έωο 30 °C. 

 

Πξηλ ηε ρξήζε , γεκίζηε ην ζηξνθείν κε κέιη. 

 

Καηεπζύλζεηο-νδεγίεο: 
1. πλδέζηε ηνλ εύθακπην ζσιήλα ζηελ θηεξσηή ηνπ 

δηαλνκέα κε πόξπε, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ 

ξύζκηζε ηεο ζσζηήο ζηεγαλόηεηαο. 

2. Μόιηο νινθιεξσζεί, ζπκπιεξώζηε ην άιιν άθξν ηνπ 

ζσιήλα κε 1 L  κέιη (δειαδή 0,95 kg / βάδν) 

3. Κξαηήζηε ην ζσιήλα πξνο ηα πάλσ κέρξη ην κέιη λα 

ζηάδεη από ηελ αληιία.  

Ο ζσιήλαο ηεο αληιίαο είλαη δηαθαλήο ώζηε λα κπνξείηε λα 

ειέγρεηε ηελ πνξεία ηνπ κειηνύ πξνο απηήλ. 

4. Όηαλ δείηε ην κέιη λα θπθινθνξεί ζηελ αληιία 

παηήζηε ην πιήθηξν START. 

5. Είλαη ζεκαληηθό λα ηνπνζεηήζεηε έλα 

δνρείν θάησ από ηελ αληιία  

6. Μόιηο νινθιεξσζεί ε άληιεζε ηνπ κειηνύ παηήζηε ην 

πιήθηξν STOP ζηελ αληιία. 

 

7. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ, βάιηε ην 

ζσιήλα άληιεζεο ζην βαξέιη γηα λα αξρίζεη ηε 

δηαλνκή ή ηελ άληιεζε.Πεξάζηε κηθξή πνζόηεηα  

κειηνύ κέζα από ην ζσιήλα γηα λα εμαιείςεη ηνλ 

ππόινηπν αέξα. Γηα λα ην θάλεηε απηό, παηήζηε ην 

πιήθηξν "START", θαη κόιηο νινθιεξσζεί ν 

«εμαεξηζκόο» STOP ". 

 

8. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ, ε ζπζθεπή είλαη 

έηνηκε γηα ρξήζε.          

 

 

 

ΩΛΖΝΑ ΑΝΣΛΖΖ 
 

(Η ζπζθεπαζία δελ πεξηιακβάλεη επηπιένλ 

ζσιήλα νύηε επηπιένλ ππνδνρέο). 

 

 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ: 

 Σξνθνδνζία: 230 V 

 Ιζρύο: 200 W 

 Κιίκαθα Δνζνινγίαο: 50 g – 5000 g 

 Μπνξεί λα γεκίζεη 350- 500 βάδα αλά ώξα(εμαξηάηαη 
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από ηνλ ηύπν ηνπ βάδνπ θαη ηελ ππθλόηεηα ηνπ 

κειηνύ)  

 Αθξίβεηα δνζνινγίαο:+/- 1 g  

 Η ζπζθεπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζαλ αληιία 

 Απηναλαξξόθεζε , αληιία ρακειήο ηαρύηεηαο κε 

ζηξνθείν ζηιηθόλεο. 

 

Όια ηα ηκήκαηα ηεο ζπζθεπήο κε ηα νπνία ζα έξζεη ζε επαθή 

ην κέιη είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αλνμείδσην αηζάιη ή από 

πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ. 

 

Σν κηθξό ηεο κέγεζνο επηηξέπεη πνιιέο ξπζκίζεηο , αθόκα θαη 

αλ ππάξρεη πεξηνξηζκέλνο ρώξνο. 

Από ηερληθή άπνςε, απηή ε ζπζθεπή έρεη θαηαζθεπαζηεί κε 

ηερλνινγία αηρκήο πνπ επηηξέπεη ηελ άλεηε θαη επαγγεικαηηθή 

ρξήζε. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΛΖΚΣΡΩΝ 

 

ΑΡΙΣΕΡΑ   ΔΕΞΙΑ 

 

 

ΚΑΣΩ   ΠΑΝΩ 

 

STOP    START 

 

 

ΤΝΓΔΖ ΚΑΗ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ: 

 

Πξηλ από ηε ρξήζε, παξαθαιώ αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο 

παξαθάησ:  

 

 Σνπνζεηείζηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο ζηε ζύξα 1 

 πλδέζηε ην πεληάι δηαλνκήο ή ην βύζκα πνπ ζπλδέεη 

ηνλ πίλαθα πεξηζηξνθήο θαη ηε ζπζθεπήο ζηελ ππνδνρή 

Νν 2 ζην πίζσ κέξνο ηνπ δηαλνκέα. πλδέζηε ην άιιν 

άθξν ζηελ ππνδνρή Νν 2α ζην πίζσ κέξνο ηνπ πίλαθα 

ειέγρνπ. 

 Σνπνζεηήζηε ην δηαθόπηε νξίνπ θάησ από ην δηαλνκέα 

θαη ζπλδέζηε ην ζηελ ππνδνρή Νν 4 

 πλδέζηε ην θαιώδην παξνρήο ηζρύνο ηνπ πίλαθα (230V) 

ζηελ ππνδνρή Νo5 

 πλδέζηε ην δηαλνκέα καδί κε ηνλ πίλαθα πεξηζηξνθήο 

ζε ηάζε 230 V. 

 Ελεξγνπνηήζηε ηε ζπζθεπή παηώληαο ην θνπκπί Νν3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα εκθαλίδνληαη ηα 2 παξαθάησ κελύκαηα κε ηελ εθθίλεζε 

ηεο ζπζθεπήο (Εηθ. 1 θαη 2).  

Υποδοτή 
Νο1 

Υποδοτή 
Νο2 

Υποδοτή 
Νο3 

Υποδοτή Νο2α 

Υποδοτή 
Νο4 

Υποδοτή 
Νο5 
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Δηθ.1. Οζόλε εθθίλεζεο 

 

Δηθ.2. Οζόλε επηινγήο παξακέηξωλ 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 
 

Ο πξνγξακκαηηζκόο ηεο ζπζθεπήο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα 

ξπζκίζεηε κε αθξίβεηα ηε δνζνινγία. Η ζπζθεπή είλαη 

εμνπιηζκέλε κε έλα δηαδξαζηηθό κελνύ θαη έμππλε νζόλε. 

 

Δηθ.1. ηνηρεία ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ηνπ δηαλνκέα 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΣΟΗΥΔΗΩΝ 

1 
Μείσζε ηεο ηηκήο ησλ επηιεγκέλσλ 

παξακέηξσλ ή κεδεληζκό ηεο παξακέηξνπ 

2 
Αύμεζε ηεο ηηκήο ησλ επηιεγκέλσλ 

παξακέηξσλ ή κεδεληζκό ηεο παξακέηξνπ 

3 
Με ηα πιήθηξα απηά κεηαθηλήζηε πάλσ 

θάησ ζην κελνύ παξακέηξσλ όπσο ε 

επηινγή ηεο πνζόηεηαο ηνπ κειηνύ ή ε 

ηαρύηεηα άληιεζεο ηνπ κειηνύ  
4 

5 
Έλδεημε όηη ην πιήθηξν STOP είλαη 

παηεκέλν 

6 Λεηηνπξγία αλαξξόθεζεο ελεξγή 

7 Λεηηνπξγία άληιεζεο ελεξγή 

8 

LED θσηάθη αλαβνζβήλεη – Λεηηνπξγία 

ζπλερνύο ξνήο 

LED θσηάθη δελ αλαβνζβήλεη – 

Λεηηνπξγία δύγηζεο ελεξγή  

9 STOP 

10 START  

 

Prior to commencing any maintenance, unplug the device.  

 

ΓΟΟΛΟΓΗΑ 

 

ΠΑΡΑΜΔΣΡ

Ο 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

m1 

Απηή ε παξάκεηξνο ξπζκίδεη ηελ πνζόηεηα 

ηνπ αληινύκελνπ κειηνύ. Εύξνο ξύζκηζεο: 

από 50 [g] -5000 [g]. Η πξνβαιιόκελε ηηκή 

αληηζηνηρεί ζην βάξνο ηνπ κειηνύ/δόζε. 

Απηή ε ξύζκηζε απνζεθεύεηαη αθόκε θαη 

αλ δελ ππάξρεη παξνρή ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο. 

 

v1 

Απηή ε παξάκεηξνο ξπζκίδεη ηελ ηαρύηεηα 

άληιεζεο.Εύξνο ηηκήο από 70-100%. Απηή 

ε ξύζκηζε απνζεθεύεηαη αθόκε θαη αλ δελ 

ππάξρεη παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

 

t1 

Απηή ε παξάκεηξνο νξίδεη ην ρξόλν ν 

νπνίνο ρξεηάδεηαη γηα λα ζηακαηήζεη ε 

άληιεζε πξνζσξηλά κέρξη ην επόκελν 

βάδν.Εύξνο ηηκώλ: 10-990[ms]. Απηή ε 

ξύζκηζε απνζεθεύεηαη αθόκε θαη αλ δελ 

ππάξρεη παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

 

STARTSTOP

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10
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Εικ 3   

Ρύθμιση παραμέτρων 

Μόιηο ελεξγνπνηεζεί ε ζπζθεπή, ζα ππάξρνπλ παξάκεηξνη γηα 

λα θαζνξηζηνύλ πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε LCD. 

 

 Γηα λα ξπζκίζεηε ηελ επηιεγκέλε παξάκεηξν, ν δείθηεο 

(βέινο) ζα πξέπεη λα επηζεκάλεη ηε ζσζηή παξάκεηξν 

ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ θσηνγξαθία. ΕΙΚ. 3. 

Μεηαθηλήζηε ην δείθηε πάλσ θάησ κε ηα θνπκπηά πνπ βιέπεηε 

δίπια:  

 

 

 

Δηθ 4  

Απμάλνληαο ή κεηώλνληαο ηελ ηηκή ηεο παξακέηξνπ πνπ 

επηιέγεηε. 

Όηαλ ην βέινο επηζεκαίλεη ηελ απαηηνύκελε παξάκεηξν, 

κπνξεί λα κεησζεί κε ην πιήθηξν "Αξηζηεξά" ή λα απμεζεί κε 

ην πιήθηξν "Δεμηά". 

2. Επγίδνληαο 1[g] 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ

 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

V2 

Απηή ε παξάκεηξνο θαζνξίδεη ηελ 

ηαρύηεηα άληιεζεο θαηά ηε δύγηζε 

(από 1g).Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ζα αιιάμεη ε ηηκή κπνξεί 

λα επεξεαζηεί ε πνζόηεηα/δόζε. 

Εύξνο ηηκώλ: 40[%] – 100[%]. Η 

ξύζκηζε απνζεθεύεηαη αθόκα θαη αλ 

δελ ππάξρεη παξνρή ξεύκαηνο. 

ΕΙΚ 3.:  1 g weighing process 

v2  Ζ παξάκεηξνο κπνξεί λα δηακνξθωζεί κε ηα βειάθηα 

αξηζηεξά θαη δεμηά. 
 

Γηα λα δπγίζεη 1 γξακκάξην κέιη, παηήζηε ην πιήθηξν 

"START" ηεο.Αλ ππάξρεη κηα πξάζηλε έλδεημε αλακκέλε πάλσ 

από ην πιήθηξν "START", απηό ζεκαίλεη όηη ν δηαλνκέαο είλαη 

ζε ιεηηνπξγία ζπλερνύο άληιεζεο. 

Εάλ ε πξάζηλε έλδεημε δελ είλαη αλακκέλε, απηό ζεκαίλεη όηη 

δηαλνκέαο είλαη ζε ιεηηνπξγία δύγηζεο. 

Εύξνο ξύζκηζεο γηα ηελ παξάκεηξν απηή: από 40% - 100%, 

πνπ είλαη ε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία ην 1 γξακκάξην κέιη 

κεηξάηαη 

. 

3. ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 

 Κξεκνπνίεζε, Άληιεζε 

ΠΡΟΟΥΖ! 

Πξηλ μεθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία θξεκνπνίεζεο ή άληιεζεο, 

αθαηξέζηε ην αθξνθύζην δνζνινγίαο ακέζσο!!! 

Βήκα 1 

 

Βήκα 2 

Βήκα 3 
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Βήκα 4 

 

Βήκα 5 θίμηε ην θάιπκκα 

Έηζη έρεηε πξνεηνηκάζεη ην αθξνθύζην γηα άληιεζε ή 

θξεκνπνίεζε. 
Η θξεκνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ άληιεζε θαη ηελ εθ 

λένπ άληιεζε.  

Σν κέιη ζπιιέγεηαη θαη αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν θαη 

αληιείηαη κέζα ζε άιιν. Μόιηο νινθιεξσζεί, κεηαηνπίζηε ην 

ζσιήλα κέζα ζε άιιν γεκάην δνρείν θαη αξρίζηε μαλά ηε 

δηαδηθαζία. Αθήζηε ιίγν ρξόλν αλακνλήο πξηλ από θάζε 

θύθιν. 

Η θξεκνπνίεζε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο άληιεζεο πνπ 

ζεκαίλεη όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιιαπιήο άληιεζεο 

παίξλεη θξεκώδε πθή. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθίλεζεο επηιέμεηε ηε ιεηηνπξγία 

θξεκνπνίεζεο παηώληαο ην πιήθηξν "Επάλσ" ή "Κάησ"  έσο 

όηνπ εκθαληζηειη ε παξάκεηξνο. Γηα λα μεθηλήζεηε ηε 

δηαδηθαζία παηήζηε "START". 

Απηή ε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη έλα θπθιηθό «εμαεξηζκό» θαη 

εληαηηθή αλάδεπζε ηνπ κειηνύ κέιη γηα κεξηθέο λύρηεο, κέρξηο 

όηνπ επηηεπρζεί ε επηζπκεηή ζπλεθηηθόηεηα. Η πθή 

δηαηεξείηαη επί πνιινύο κήλεο εάλ ην κέιη δηαηεξείηαη ζην 

ίδην, θαηάιιειν επίπεδν ζεξκνθξαζίαο. 

Η θξεκνπνίεζε πξέπεη λα εθηειείηαη αξθεηέο θνξέο ηε κέξα. 

θνπόο ηεο θξεκνπνίεζεο είλαη λα παξάγεη πνιινύο κηθξνύο 

ππξήλεο θαη λα απνηξέςεη ηελ αλάπηπμε ησλ ππαξρόλησλ 

θξπζηάιισλ ηνπ κειηνύ. 

Είλαη κεραληθή "ιείαλζε" ησλ θξπζηάιισλ ηνπ κειηνύ. 

Ζ ζπζθεπή κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ωο αληιία 

 

   Εικ. 5    Εικ. 6 
Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζπλερήο άληιεζε παηήζηε ηα 

πιήθηξα "Πάλσ" θαη "Κάησ" ηαπηόρξνλα θαη θξαηήζηε ηα 

παηεκέλα γηα ιίγν. Ο δηαλνκέαο ζηε ζπλέρεηα ζα ξπζκηζηεί ζε 

ιεηηνπξγία ζπλερνύο άληιεζεο θαη ε πξάζηλε έλδεημε LED ζα 

είλαη αλακκέλε. Παηώληαο απηά ηα θνπκπηά θαη πάιη ε 

ζπζθεπή λα εηζέιζεη ζε ιεηηνπξγία δνζνινγίαο. Παηήζηε ην 

πιήθηξν "START" γηα λα μεθηλήζεηε ηελ άληιεζε. Παηήζηε ην 

πιήθηξν "STOP" γηα λα ζηακαηήζεηε ηελ άληιεζε. 

. 

4.ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ 

 

ΠΑΡΑΜΔΣΡ

Ο 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

p1 
Μεηξάεη ηα βάδα πνπ έρνπλ ζπζθεπαζηεί 

.Εύξνο ηηκώλ από 0-999 ηεκάρηα. 

p2 

Η παξάκεηξνο απηή δείρλεη ην πνζνζηό 

γεκίζκαηνο αλά βάδν. Εύξνο ηηκώλ 0-

100%.π.ρ.Αλ έλα βάδν έρεη γεκίζεη κέρξη 

ηε κέζε ζα δείμεη 50%.  

p3 

Η παξάκεηξνο απηή ζαο επηηξέπεη λα 

απμήζεηε ηε δόζε αλά 10 gr ζε 

πεξίπησζε πνπ ε πιήξσζε ησλ βάδσλ δε 

γίλεηαη ζσζηά. Π.ρ. Αλ ζην βάδν 

βξίζθνληαη 990g ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξώζεηε 10 γξ εμηξά. Απηό γίλεηαη 

κε ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν. 

p4 

Η παξάκεηξνο απηή ζαο επηηξέπεη λα 

κεηώζεηε ηε δόζε θαηά 10 gr ζε 

πεξίπησζε πνπ ε πιήξσζε ησλ βάδσλ δε 

γίλεηαη ζσζηά. Π.ρ. Αλ ζην βάδν 

βξίζθνληαη 1010g ζα πξέπεη λα αθαηξείηε 

10 γξ εμηξά από θάζε δόζε. Απηό γίλεηαη 

κε ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν. 

 

Οη παξάκεηξνη Ρ3 θαη Ρ4 - έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηε 

βαζκνλόκεζε ηνπ βάξνπο ηνπ αληινύκελνπ κειηνύ. Αλ είλαη 

ειιεηπνβαξή ηα γεκάηα βάδα κπνξείηε λα ην δηνξζώζεηε (κεηά 

ηε δύγηζε),κε ηελ αύμεζε ηεο παξακέηξνπ p3 από ην πνζό πνπ 

ιείπεη κέρξη λα θηάζεη ζην θαηάιιειν βάξνο. Εάλ είλαη 

ππέξβαξν, κεηώζηεην βάξνο κε ηελ παξάκεηξν P4 κέρξη λα 

θζάζεη ζην θαηάιιειν βάξνο. 

 

5.ΠΛΖΡΩΖ 

Μόιηο ελεξγνπνηεζεί, ε νζόλε LCD ζα εκθαλίζεη ηηο ηηκέο πνπ 

είραλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο 

γέκηζεο. 

Ρπζκίζηε ην δηαλνκέα ζύκθσλα κε ηηο παξακέηξνπο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην εγρεηξίδην ηνπ ρξήζηε. 

Η πιήξσζε ησλ βάδσλ γίλεηαη πηέδνληαο ην πεληάι θάζε θνξά 

πνπ ην βάδν έρεη αιιάμεη. Ο δηαλνκέαο γεκίδεη ην βάδν κε ην 

πξνθαζνξηζκέλν πνζό ηνπ κειηνύ (εηθ. 1, 2, 3) 

Αληηθαηαζηήζηε ην γεκάην βάδν κε άδεην θαη πηέζηε πάιη ην 

πεληάι.Ζ ζπζθεπή έρεη πνιύ κεγάιε αθξίβεηα +-1γξ.  

Απηό βνεζά ζην λα κελ ππεξρεηιίζεη θαλέλα βαδάθη.. 
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6. ΔΝΓΔΗΞΖ ΛΑΘΟΤ-ΒΛΑΒΖ 

 

ΚΩΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΒΛΑΒΖ-ΛΑΘΟΤ 

E-100 
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ 

E-200 
ΕΥΕΙ ΠΑΣΗΘΕΙ ΣΟ ΚΟΤΜΠΙ START 

FILLING(ΠΛΗΡΩΗ) 

E-201 ΕΥΕΙ ΠΑΣΗΘΕΙ ΣΟ ΚΟΤΜΠΙ STOP 

E-202 ΕΥΕΙ ΠΑΣΗΘΕΙ ΣΟ ΚΟΤΜΠΙ START  

E-203 
ΕΥΕΙ ΠΑΣΗΘΕΙ ΣΟ ΚΟΤΜΠΙ DOWN 

(ΚΑΣΩ)  

E-204 ΕΥΕΙ ΠΑΣΗΘΕΙ ΣΟ ΚΟΤΜΠΙ UP(ΠΑΝΩ) 

 

E-205 

ΕΥΕΙ ΠΑΣΗΘΕΙ ΣΟ ΚΟΤΜΠΙ 

LEFT(ΑΡΙΣΕΡΑ) 

E-206 
ΕΥΕΙ ΠΑΣΗΘΕΙ ΣΟ ΚΟΤΜΠΙ 

RIGHT(ΔΕΞΙΑ) 

Αλ νπνηνδήπνηε από απηά ηα ιάζε εκθαλίδεηαη ωο έλδεημε 

ζηελ νζόλε επηθνηλωλήζηε κε ηνλ πξνκεζεπηή ζαο! 

7. ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗ ΠΔΡΗΣΡΟΦΖ 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, πξνρσξήζηε σο εμήο: 

Ρπζκίζηε ην δηαθόπηε νξίνπ αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ θάζε 

βάδνπ. Σεξκαηηθόο δηαθόπηεο είλαη έλαο αηζζεηήξαο πνπ 

ζηακαηάεη πεξλώληαο ηα βάδα θάησ από ην αθξνθύζην. 

Εθηειέζηε κηα ηπθιή δνθηκή κε ηε ρξήζε άδεηνπ βάδνπ. 

 

ΖΜΑΝΣΗΚΟ! Σν πεξηζηξεθόκελν ηξαπέδη θαη ν δηαλνκέαο 

είλαη ζπλδεδεκέλα. Γηα λα απνκνλώζεηε ην ηξαπέδη από ηελ 

αληιία παηήζηε ην πιήθηξν SERVICE έηζη ώζηε λα γίλεη 

πεξηζηξνθή δνθηκαζηηθή ρσξίο λα ιεηηνπξγεί ε αληιία. 

b) Σν θηη πεξηιακβάλεη έλα εηδηθό πεληάι. Ξεθηλά ην δηαλνκέα 

(όηαλ ην πεληάι είλαη παηεκέλν έλα βάδν γεκίδεη κε κέιη). 

c) Μόιηο έρεη νξηζηνύλ ηα όξηα ζην ηξαπέδη , ζπλερίζηε κε ηηο 

παξακέηξνπο γηα ηε δνζνινγία ηνπ κειηνύ. Μεηά ηελ 

εθθίλεζε, ε ζπζθεπή εκθαλίδεη δύν παξακέηξνπο: m1 θαη v1, 

νη νπνίεο κπνξνύλ λα ξπζκηζηνύλ κε ηα θνπκπηά “LEFT” θαη 

“RIGHT” , αλάινγα αλ ζέινπκε λα απμήζνπκε ή λα 

κεηώζνπκε ηηο ηηκέο. 

Γηα λα κεηαθηλεζείηε ζηε επόκελε παηήζηε ην πιήθηξν 

DOWΝ ή γηα λα επηζηξέςεηε ζηηο πξνεγνύκελεο ξπζκίζεηο ην 

“UP”.  

Σν ρεηξηζηήξην είλαη έηνηκν γηα αιιαγέο κε ην πνπ 

ελεξγνπνηεζεί.Οη αιιαγέο ζαο απνζεθεύνληαη.  

. 

- m1 – πνζόηεηα ζε γξακκάξηα πνπ πξέπεη λα ξπζκηζηεί 

κεηαμύ 4g - 45000g 

- v1 – ηαρύηεηα πιήξσζεο - π.ρ. 100%, αλ ην κέιη αληιείηαη 

πάξα πνιύ γξήγνξα.Αλ παίξλεη αέξα κεηώζηε ηελ ηαρύηεηα 

πιήξσζεο - από 70% έσο 100%-  

t1 – αληηζηξέθνληαο ηελ ηαρύηεηα ζε ms (0-990ms) - 

ζπληζηάηαη λα ξπζκίζεηε απηήλ ηελ παξάκεηξν κεηά ηελ 

πξώηε πξνζπάζεηα ηεο πιήξσζεο θαζώο απηό ζα δείμεη αλ 

κεηά ηελ όιε δηαδηθαζία ε ζπζθεπή αληηζηξέθεη ην κέιη θαη 

έηζη δελ ζηάδεη-  

v2 –ηαρύηεηα δύγηζεο  1 g (ρεηξνθίλεηε επηινγή 

ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ηα βάδα γεκίδνπλ κε ην πάηεκα ηνπ 

πεληάι) 

p1 – δε ξπζκίδεηαη-κεηξάεη ηα βάδα πνπ έρνπλ γεκίζεη 

 p2 – δε ξπζκίδεηαη – δείρλεη ην πνζνζηό πιήξσζεο 

ηνπ βάδνπ πνπ γεκίδεη εθείλε ηε ζηηγκή ζε % 

 p3 - Θεηηθόο δηνξζσηηθόο ζπληειεζηήο. Ο 

ζπληειεζηήο απηόο επηηξέπεη ηελ αθξηβή αύμεζε ηνπ 

βάξνπο ηεο δόζεο m1 - εάλ ε δόζε είλαη πνιύ κηθξή 

ζε ζύγθξηζε κε ηελ θαζνξηζκέλε ηηκή. Δειαδή π.ρ. ε 

ζπζθεπή γεκίδεη ην βάδν κε 480 g αληί ησλ 500 γξ. 

Ρπζκίζηε ηελ απαηηνύκελε δόζε κε ηελ αιιαγή ησλ 

παξακέηξσλ P3 πνπ είλαη λα απμεζεί θαηά 20g. 

Πεξηνρή ξύζκηζεο: 0-50g. Απηέο νη ξπζκίζεηο 

παξακέλνπλ απνζεθεπκέλεο , αθόκε θαη ζε πεξίπησζε 

δηαθνπήο ξεύκαηνο. 

 p4 - Αξλεηηθόο δηνξζσηηθόο ζπληειεζηήο. Ο 

ζπληειεζηήο απηόο επηηξέπεη ηελ αθξηβή κείσζε ηνπ 

βάξνπο ηεο δόζεο m1 - εάλ ε δόζε είλαη πνιύ κεγάιε 

ζε ζύγθξηζε κε ηελ θαζνξηζκέλε ηηκή. Δειαδή π.ρ. ε 

ζπζθεπή γεκίδεη ην βάδν κε 520 g αληί ησλ 500 γξ. 

Ρπζκίζηε ηελ απαηηνύκελε δόζε κε ηελ αιιαγή ησλ 

παξακέηξσλ P3 πνπ είλαη λα κεησζεί θαηά 20g. 

Πεξηνρή ξύζκηζεο: 0-50g. Απηέο νη ξπζκίζεηο 

παξακέλνπλ απνζεθεπκέλεο , αθόκε θαη ζε πεξίπησζε 

δηαθνπήο ξεύκαηνο. 

 

Αθνύ ξπζκίζεηε ηα παξαπάλσ γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

ζπλερήο άληιεζε παηήζηε ηα πιήθηξα "Πάλσ" θαη "Κάησ" 

ηαπηόρξνλα θαη θξαηήζηε ηα παηεκέλα γηα ιίγν. Ο δηαλνκέαο 

ζηε ζπλέρεηα ζα ξπζκηζηεί ζε ιεηηνπξγία ζπλερνύο άληιεζεο 

θαη ε πξάζηλε έλδεημε LED ζα είλαη αλακκέλε. Παηώληαο 

απηά ηα θνπκπηά θαη πάιη ε ζπζθεπή λα εηζέιζεη ζε ιεηηνπξγία 

δνζνινγίαο. Παηήζηε ην πιήθηξν "START" γηα λα μεθηλήζεηε 

ηελ άληιεζε. Παηήζηε ην πιήθηξν "STOP" γηα λα 

ζηακαηήζεηε ηελ άληιεζε. 

Απηό ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα γεκίδεηε πιήξσο ηελ αληιία 

Διορθώζηε ηο όριο ύυοσς και 
πλάηοσς ανάλογα με ηο βάδο 
      (κάηφ από ηο ακροθύζιο) 
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ώζηε λα ππάξρεη ζπλερήο ξνή θαη λα κελ ππάξρεη αέξαο ώζηε 

λα γεκίδνληαη ζσζηά ηα βάδα. 

As soon as the hose is filled with honey, stop the dispenser by 

pressing “STOP” button. 

Δπλαηόηεηα άληιεζεο: από 250 έσο 300 ιίηξα κέιη / ώξα 

Ο δηαλνκέαο είλαη ξπζκηδόκελνο θαζ’ύςνο. 

8. ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

Πιέλεηε θαη ζηεγλώλεηε ηε ζπζθεπή πξνζεθηηθά κεηά από 

θάζε ρξήζε. 

ΖΜΑΝΣΗΚΟ! 

Πιύλεηε ην δηαλνκέα θαη ηελ αληιία θαιά κεηά ηε ρξήζε. 

 

Η δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε 2 

θάζεηο: αξρηθή θάζε θαη ηειηθή θάζε. 

Ζ αξρηθή θάζε – είλαη λα μεπιύλεηε ην κέιη έμσ από ην 

αθξνθύζην θαη ηε κνλάδα δνζνινγίαο κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο πιήξσζεο. Μελ απνζπλαξκνινγείηε ηε ζπζθεπή. Ακέζσο 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πιήξσζεο, κεηαθηλήζηε ηνλ 

εύθακπην ζσιήλα αλαξξόθεζεο θαη ηνπνζεηήζηε ην ζε έλα 

δνρείν κε δεζηό λεξό θαη βάιηε ζηελ αληιία 40 ιίηξα δεζηό 

λεξό κέζα γηα λα μεπιύλεηε ηε κνλάδα ή ην δηαλνκέα. Θα 

ρξεηαζηείηε πεξίπνπ 40 ιίηξα δεζηό λεξό ην νπνίν ζα πξέπεη 

λα ζεξκαίλεηαη κέρξη 50 ° C - 60 ° C. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πξόιεςε ηεο ζπζθεπήο από πηζαλέο 

βιάβεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην θξπζηαιισκέλν κέιη . 

 Όιεο νη βιάβεο πνπ νθείινληαη ζε αθαηάιιειν ρεηξηζκό 

(έιιεηςε νξζήο έθπιπζεο) δελ θαιύπηνληαη από ηελ εγγύεζε. 

Σειηθή θάζε - απνιύκαλζε - Αθαηξέζηε ην αθξνθύζην θαη ην 

ζηξνθείν ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο. Πιύλεηε 

θαη ζηεγλώζηε θαιά θαη επαλαζπλαξκνινγείζηε. 

Υξεζηκνπνηείηε κόλν απνξξππαληηθά πηζηνπνηεκέλα ζηε 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ. 

 

Ξεβηδώζηε ην θάιπκκα ηεο πηεξσηήο 

Βήκα 1 
 

Αθαηξέζηε ην θάιπκκα 

 

 

Βήκα 2 Αθαηξέζηε ηελ πηεξωηή 

 

Βήκα 3 Αθαηξέζηε ην δαθηύιην  

 

 

Βήκα 4 

Βήκα 5 

 

 

Αθαηξέζηε ην αθξνθύζην 

Βήκα 6 


