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ΦΙΛΤΡΟ ΚΡΑΣΙΟΥ
WINE FILTER

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΧΡΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΦΙΛΤΡΩΝ (ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ)

Η άγρια πλευρά να βλέπει πάντα
προς τη μηχανή και σε στους
τρεις τύπους φίλτρων.
Για
τη
βέλτιστη
διήθηση
(φιλτράρισμα) συστήνουμε τη
χρήση των Νο1, Νο2 και Νο3
φίλτρων που είναι συσκευ‐
ασμένα στις συσκευασίες Buon
Vino. Η χρήση άλλων φίλτρων
μπορεί να σας δώσει τα
κατώτερα αποτελέσματα.
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ASSEMBLY & INSTRUCTIONS
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΓΓΙΣΤΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΡΑΣΙΟΥ SUPER JET BUON VINO
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ (ΣΤΥΠΟΧΑΡΤΑ):
ΤΑ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΑ ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΤΕ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΤΑ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ.
Α)
Τα μαξιλαράκια Νο1 είναι χονδροειδή και χρησιμοποιούνται κυρίως για τα βαριά κρασιά. Τα μαξιλαράκια αυτά δεν θα επιφέρουν σημαντική αλλαγή στο
κρασί. Χρησιμοποιούνται για να συλλέξουν ή / και να διασπάσουν τα μεγαλύτερα αιωρούμενα σωματίδια που πιθανόν να υπάρχουν στο κρασί.
Β)
Τα μαξιλαράκια Νο2 είναι λεπτότερα και χρησιμοποιούνται για να λαμπρύνουν και να καθαρίσουν το κρασί. Θα παρατηρήσετε μια φωτεινότητα και
διαύγεια στο κρασί μετά τη χρήση τους. Τα μαξιλαράκια αυτά αφαιρούν τα μικρότερα αιωρούμενα σωματίδια και χρησιμοποιούνται για τη δεύτερη
διήθηση.
Γ)
Εάν επιθυμείτε να ενισχύσετε περαιτέρω το κρασί ή εάν προγραμματίζετε εμφιάλωση, χρησιμοποιήστε τα μαξιλαράκια Νο3. Τα μαξιλαράκια αυτά
πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνον εάν το κρασί σας έχει πρώτα φιλτραριστεί με τα μαξιλαράκια Νο2 τουλάχιστον μια φορά. Τα μαξιλαράκια Νο3
βοηθούν στην αφαίρεση υψηλού ποσοστού (έως 80%) ζύμης από το κρασί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα σετ μαξιλαριών θα φιλτράρει αποτελεσματικά 25 λίτρα κρασιού. Αφαιρέστε τα παλαιά μαξιλαράκια και αντικαταστήστε με ένα νέο σετ μετά
από το φιλτράρισμα της προαναφερθείσας ποσότητας. Απορρίψτε τα μετά από τη χρήση.
ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ.
1.
2.
3.

4.

Εισάγετε το διάφανές σωληνάκι με το κοντό άσπρο ακροσωλήνιο, ή σωληνάκι απαγωγής (αριθ. 1 στο διάγραμμα) στο πλαίσιο στο σημείο Α στο
διάγραμμα.
Εισάγετε το διαφανές σωληνάκι με το κόκκινο αντιιζηματικό ακροφύσιο, ή σωληνάκι εισαγωγής (αριθ. 2 στο διάγραμμα) στην αντλία στο σημείο
Β στο διάγραμμα.
Αποσυνδέστε τους 2 άσπρους σφιγκτήρες που βρίσκονται στο πλαίσιο δίπλα στο μοτέρ. Αυτό γίνεται με την ολίσθηση της κάθε πλευράς σε
αντίθετη κατεύθυνση από το σημείο όπου ενώνεται ο σφιγκτήρας. Τοποθετήστε τους στα σωληνάκια για να εξασφαλιστείτε ενάντια στην
εισαγωγή αέρα ή διαρροές. Μια πένσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σφίξει το σφιγκτήρα γύρω από τα σωληνάκια εάν δεν μπορείτε να το
σφίξετε με τα δάχτυλά σας. (Σημείωση: μόλις ακούσετε ένα θόρυβο ο σφιγκτήρας έχει σφίξει αρκετά.)
Χαλαρώστε τη βίδα του πλαισίου, που βρίσκεται στο πίσω μέρος (αριθ. 3 στο διάγραμμα) και αφαιρέστε το κοίλο μεταλλικό καπάκι και τις
πρώτες τρεις πλάκες. Η τελευταία πλάκα δεν θα βγει.
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5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
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Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης των μαξιλαριών πριν συνεχίσετε για να είστε βέβαιοι ποιο από τα τρία μαξιλαράκια Buon Vino πρέπει να
χρησιμοποιήσετε. Επίσης διαβάστε τις οδηγίες για το πιεσόμετρο.
Σε μία καθαρή λεκάνη με δροσερό νερό μουσκέψτε τα μαξιλαράκια για 3‐5 δευτερόλεπτα το καθένα. Αφήστε τα να τραβήξουν νερό αλλά να μην
μουλιάσουν.
Εισάγετε τα μαξιλαράκια, φροντίζοντας έτσι ώστε η χονδροειδής (άγρια) πλευρά τους να βλέπει προς τη μηχανή (δείτε το διάγραμμα).
Εξασφαλίστε ότι οι τρύπες στα μαξιλαράκια ευθυγραμμίζονται με τις τρύπες στις πλάκες.
Εισάγετε μία από τις δύο κεντρικές πλάκες, φροντίζοντας έτσι ώστε το μισοφέγγαρο στο επάνω μέρος της πλάκας να ευθυγραμμίζεται με το
μισοφέγγαρο στην σταθερή πλάκα. Εισάγετε το επόμενο μαξιλαράκι και τη δεύτερη πλάκα με στον ίδιο τρόπο, και ακολούθως το τελευταίο
μαξιλαράκι και τη πλάκα με τους πείρους. Τοποθετήστε το κοίλο μεταλλικό καπάκι στην θέση του τελευταίο. Και τα 4 μισοφέγγαρα πρέπει τώρα
να είναι σε μια ευθεία γραμμή, τα τρία μαξιλαράκια πρέπει όλα να έχουν τη χονδροειδή (άγρια) πλευρά τους στραμμένη προς το μοτέρ και όλες
οι τρύπες πρέπει έχουν ευθυγραμμιστεί. Τα μαξιλαράκια να είναι όσο το δυνατόν τετραγωνισμένα με τις πλάκες.
Σφίξτε το πλαίσιο του φίλτρου με την βίδα καλά, προκειμένου να εξασφαλίσετε ένα αεροστεγές κλείσιμο.
Εισάγετε το σωληνάκι εισαγωγής (αριθ. 2) στο προς φιλτράρισμα κρασί και τοποθετήστε το σωληνάκι εξαγωγής (αριθ. 1) στο δοχείο όπου θα
καταλήξει το φιλτραρισμένο κρασί. Είστε πλέον έτοιμοι να φιλτράρετε.
Έχουμε επίσης συμπεριλάβει ένα μικρό διάφανο λεκανάκι για τις διαρροές που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο. Εξασφαλίστε ότι το λεκανάκι
αυτό βρίσκεται στην κατάλληλη θέση. Εάν μία μεγάλη ποσότητα κρασιού είναι παγιδευμένη στα μαξιλαράκια κατά την αποσυναρμολόγηση του
φίλτρου το λεκανάκι δεν θα συλλέξει όλο το κρασί αυτό. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συλλέγει μόνο τις μικροδιαρροές που εμφανίζονται κατά την διάρκεια
του φιλτραρίσματος.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το πρώτο υγρό που θα βγει από την εξαγωγή θα είναι το νερό από τα μαξιλαράκια. Αφήστε το πρώτο αυτό υγρό να τρέξει και κατόπιν
τοποθετήσετε την εξαγωγή στο δοχείο του φιλτραρισμένου κρασιού. Είναι αναμενόμενο το κάτω μέρος των μαξιλαριών να διαποτιστεί και να στάξει, όπως
επίσης να υπάρξει διαρροή λόγω του παγιδευμένου κρασιού μεταξύ των πλακών όταν αλλάζετε τα μαξιλαράκια. Είναι ενδεδειγμένο να υπάρχει κάποια άλλη
μικρή λεκάνη κάτω από φίλτρο κατά την διάρκεια του ανοίγματος.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΘΑΡΗ. Όταν τελειώσετε με το φιλτράρισμα πρέπει να αφήσετε τουλάχιστον 45 λίτρα
καθαρού νερού να περάσουν από την αντλία. Αυτό γίνεται απλά τοποθετώντας το σωληνάκι εισαγωγής σε καθαρό νερό. Βάλτε μπροστά την
αντλία και αφήστε το νερό να την διατρέξει. Μετά πετάξτε τα μαξιλαράκια και πλύνετε τις πλάκες επίσης με καθαρό νερό.
Κατά διαστήματα λαδώνετε τις βόλτες στη βίδα του πλαισίου του φίλτρου. Σκουπίστε το πλαίσιο και το κοίλο μεταλλικό καπάκι πριν φυλάξετε το
φίλτρο.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ
Α)

Β)

Όταν φιλτράρετε με τα μαξιλαράκια Νο1&2, η διαδικασία είναι η ίδια. Ο μετρητής θα παρουσιάζει αύξήση της πίεσης από μόνος του, επομένως
να ελέγχετε κατά διαστήματα την πίεση στο πιεσόμετρο. Όταν φθάνει στα 18‐20 PSI κλείστε τη μηχανή και αλλάξτε τα μαξιλαράκια, τηρώντας
την ίδια διαδικασία όπως αυτή υποδεικνύεται στις οδηγίες χρήσης και την περιγραφή των μαξιλαριών.
Με τα μαξιλαράκια Νο3 δεν μπορείτε να υπερβείτε μια διαφορική πίεση των 10 PSI. Για να υπολογίσετε τη διαφορική πίεση αφήστε περίπου 8
λίτρα κρασιού να περάσουν από τα μαξιλαράκια. Σε αυτό το σημείο η βελόνα πρέπει να σταθεροποιηθεί. Σημειώστε την πίεση στο μετρητή και
προσθέστε 10 PSI. ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΑΤΕ. Δηλ. εάν το πιεσόμετρο σταθεροποιηθεί στα 5 PSI (5 PSI+10 PSI = 15 PSI), να
μην υπερβείτε τα 15 PSI στο μετρητή κατά το φιλτράρισμα.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ
Α)
Β)
Γ)

Η διήθηση είναι το τελευταίο βήμα στην οινοποίηση. Σκοπό έχει να καθαρίσει και λαμπρύνει το κρασί σας, όπως επίσης και να αφαιρέσει περιττά
υποπροϊόντα και ένα υψηλό ποσοστό της ζύμης από το κρασί.
Προκειμένου να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα προτείνουμε μια καθυστέρηση τουλάχιστον 5 ημερών μεταξύ των διηθήσεων, καθώς
προχωρείτε στα πιο φίνα (μικρότερης διατομής) μαξιλαράκια.
Για να ενισχύσετε περαιτέρω αλλά και για να διατηρήσετε το κρασί σας, αυτό πρέπει να είναι εξισορροπημένο και σταθεροποιημένο πριν το
φιλτράρισμα. Ένας καλός κανόνας είναι να προσθέτετε (10gr) Metabisulphite και (10gr) Βιταμίνη C για κάθε 90 λίτρα κρασιού. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε TANNISOL, το οποίο περιέχει συνδυασμό των κατάλληλων ουσιών και απλοποιεί τη διαδικασία της σταθεροποίησης του κρασιού
(Ακολουθήστε πάντα τις ανάλογες οδηγίες των κατασκευαστών).

Τα ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ BUON VINO, το TANNISOL ή οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο προϊόν και οδηγίες μπορεί να σας προμηθεύσει και να σας δώσει ο
τοπικός σας έμπορος οινοποιητικού εξοπλισμού ή οινολόγος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα Φίλτρα Κρασιού Buon Vino έχουν σχεδιαστεί για χρήση με τα γνήσια μαξιλαράκια
(στυπόχαρτα) Βuon Vino. Η χρήση άλλων μαξιλαριών εκτός των αυθεντικών Buon Vino
μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με τη διήθηση και θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις
στην απόδοση του φίλτρου.
Η εγγύηση δύναται να καταπέσει εάν τα γνήσια μαξιλαράκια Buon Vino δεν
χρησιμοποιούνται. Ελάτε σε επαφή με τον τοπικό έμπορο ή την εταιρεία Buon Vino
απευθείας. info@buonvino.com
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.

ΨΑΞΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΑ

BUON VINO ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΦΟΙ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΦΟΙ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε., ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 123, 263 35 ΠΑΤΡΑ < > METALLOURGY PRAPOPOULOS BROS S.A., 123 ARISTOTELOUS, 263 35 PATRAS, GREECE
ΤΗΛ./TEL.: +30/2610/641.642, ΦΑΞ/FAX: +30/2610/641.641, info@prapopoulos.gr < > www.prapopoulos.gr

