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ΦΙΛΤΡΟ ΚΡΑΣΙΟΥ
WINE FILTER

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΧΡΗΣΗ

ASSEMBLY & INSTRUCTIONS



Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και αποστειρωμένα. Τα φίλτρα θα πρέπει να μουσκέψουν στο νερό. Χειριστείτε τα με φροντίδα για να
αποφύγετε το σκίσιμό τους.



Ανοίξτε τις πλάκες του φίλτρου, τοποθετείστε ένα φίλτρο στην κάθε πλάκα με την μαλακή πλευρά να βλέπει την πλάκα. Οι σκληρές επιφάνειες θα πρέπει να
βλέπουν η μια την άλλη.



Τοποθετήστε τον κεντρικό δακτύλιο σε μια από τις πλάκες, έτσι ώστε να ακουμπά το ένα φίλτρο και τοποθετήστε και την άλλη πλάκα. Σκοπός του δακτυλίου
είναι να ξεχωρίζει τα δύο φίλτρα μέσα στη συσκευή. Τοποθετήστε τις πλάκες έτσι ώστε οι εξαγωγές να είναι στοιχισμένες. Η εισαγωγή του κεντρικού
δακτυλίου μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση, εξασφαλίζοντας ότι βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της μιας από τις οκτάγωνες πλευρές.



Μετατοπίστε το φίλτρο στην άκρη του τραπεζιού και βάλτε τις βίδες έτσι ώστε η εξάγωνη κεφαλή τους να ταιριάξει στην εξάγωνη τρύπα. Τοποθετείστε και
σφίξτε τις πεταλούδες και τις ροδέλες. Τοποθετείστε τις ροδέλες ανάμεσα από τις πεταλούδες και την πλάκα. Για να εξασφαλίσετε ισορροπημένο σφίξιμο να
σφίγγετε τις αντικριστές πεταλούδες μαζί.



Τοποθετείστε τις σωλήνες στους συνδέσμους: ο σωλήνας εισαγωγής του κρασιού πρέπει να συνδεθεί στο δακτύλιο και οι σωλήνες εξαγωγής στις πλάκες. Οι
σωλήνες εξαγωγής συνδέονται μέσο του συνδέσμου ‘Υ’.



Πριν αρχίσετε το φιλτράρισμα του κρασιού, περάστε νερό από το φίλτρο για να αποβάλλει τυχόν χαλαρά σωματίδια του φίλτρου και μετά σφίξτε τις βίδες
αν χρειαστεί. Στεγνώστε το φίλτρο κρατώντας το κάθετο με τις εξαγωγές προς τα κάτω για 10/20 λεπτά. Το φιλτράρισμα του κρασιού μπορεί τώρα να
αρχίσει. Το πρώτο λίτρο κρασιού που θα βγει θα είναι διαλυμένο με νερό.



Όταν το κρασί θα αρχίσει να ρέει ελεύθερα, μπορείτε να το γεμίσετε σε μπουκάλια ή νταμιτζάνες. Το φιλτράρισμα μπορεί να συνεχιστεί όσο ρέει ελεύθερα
το κρασί. Τα φίλτρα πρέπει να αντικαθιστούνται μόλις παρατηρηθεί μείωση της ροής του κρασιού.



Στο τέλος του φιλτραρίσματος πλύνετε όλα τα μέρη του φίλτρου με ζεστό νερό (40/50 C)

ο

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ


Εάν υπάρχει διαρροή στη συσκευή, τα φίλτρα είναι πιθανόν φραγμένα: τοποθετείστε καινούργια φίλτρα ή χρησιμοποιήστε πιο χονδρά.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΕΝΣΕΣ Η ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΦΙΞΕΤΕ ΤΙΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ. ΤΟ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΣΦΙΞΙΜΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΙ ΝΑ ΛΥΣΕΙ ΤΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΧΡΗΣΗ

ASSEMBLY & INSTRUCTIONS



Make sure all parts are clean and sterilized. The pads should be soaked in water, handing with care to avoid tearing.



Open the filter plates, place a pad on each plate, the smooth sides facing the groves in the plates. The rough surfaces should now dace each other.



Place the central ring on a plate, in touch with the pad, and then place the other plate on the ring, the pad being contacting the ring. The task of the ring is to
keep apart the two outlet connectors are aligned. The inlet connector of the centre ring can be set in any location, provided it is exactly in the centre of the one
of the octagonal sides.



Slide the filter over the table edge and insert the screws so that their hexagonal head fits the hexagonal hole. Set and tighten the wing nuts and the washers.
Insert washers between the plate surface and the wing nuts. To ensure even tightening all round, two opposite wing nuts should be tightened simultaneously.



Insert hoses into the connectors: the wine inlet hose must be connected to the ring while the outlet hoses to the plate’s connectors; the tubes are connected
through the “Y” connector.



Before starting the wine filtration make water pass through the filter to remove any loose pads particle, then tighten the bolts manually, if the case were. Drain
the filter by hanging it upright with outlet tubes downwards during 10/20 minutes; wine filtration can now start. The first liter of wine flowing out will be
diluted with water.



As the wine starts to flow freely, it can be filled into bottles of demijohns. Filtering can go on as far as the wine runs freely. The filtering pads should be
replaced as soon as reduced outflow is observed.



At the end of filtration wash all parts of the filter with hot water (40/50 )

O

HELPFUL SUGGESTIONS


If there is any leak in the filter, the pads are possibly clogged: set new pads or use coarser ones.

DO NOT USE PLIERS OR OTHER TOOLS TO TIGHTEN THE WING NUTS. IF THE FILTER LEAKS, OVER TIGHTENING WILL DAMAGE THE FILTER RATHER THAN SOLVE
THE PROBLEM.

Το προϊόν δεν πρέπει να καταλήξει στα
οικιακά απορρίμματα. Για την τελική
καταστροφή του προϊόντος των παρελ‐
κυόμενων & της συσκευασίας, επιλέξτε
έναν τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
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