
Keverőmotor használati útmutató 
 

 

 
 
 

Technikai paraméterek 
Tápegység: 

• 230 V AC- 12 V DC  

• Primer oldal (INPUT): 230V AC 50-60 Hz 

• Szekunder oldal (OUTPUT) 12V DC 5A 

• Szekunder oldali csatlakozó lengődugó: 5.5/2.1 

   



Motor: 

• fordulat 12V-os tápegységgel 18 fordulat/perc 
A biztonságos üzemeltetés érdekében a következőket tartsa be! 

 

Felszerelési utasítás 
 

1. Szerelje le a kézi keverőkart az üstről. (ha rajta van a tengelyen). 

2. Csavarozza le a tengely burkolatát és a rögzítő bilincset a keverőmotor felfogató 

konzoljáról. 

3. Rögzítse csavarral a fekete műanyag kuplungot az üst keverőtengelyén. 

4. A motor tengelyét helyezze be a műanyag kuplung furatába úgy, hogy a 

tengelyen lévő bevágás (nútot) a sasszeghez lilleszkedjen.  

5. A motoros keverőberendezést pozícionálja az 1. képen látható módon. 

6. Rögzítse a fém konzolt az üstön lévő keverőszerkezet tömszelencéjére 2 db M8-as 

anya segítségével.  

7. Csavarozza vissza a lemez borítást a 2. képnek megfelelően 

          

                                    1.kép                                                                            2.kép 

Használat módja 
 

1. Szerelje fel a keverőmotort a felszerelési utasításnak megfelelően. 

2. Töltse fel az üstöt cefrével. 



3. A lepárlóra helyezze rá a réz kupolát. 

4. Csatlakoztassa a tápegység 12V DC lengő dugóját a motoros keverőberendezés 

csatlakozó aljzatába. 

5. Csatlakoztassa a tápegység 230V AC lengő dugóját az elektromos hálózat 230 V 

AC aljzatába. 

6. Az „ON” nyomógomb segítségével indítsa el a keverést. 

7. A főzés/ lepárlás befejeztével állítsa le a motoros keverőberendezést az „OFF” 

nyomógomb segítségével. 

8. Húzza ki a tápegység lengő dugóját az elektromos hálózat aljzatából. 

9. A tápegység csatlakozó lengő dugóját húzza ki a motoros keverőberendezésből. 

10. Ezután eltávolítható a lepárló üstről a vörösréz kupola. 

11. A főző üst töltését, ürítését és mosását végezze el az üst használati 

útmutatójában található ide vonatkozó fejezetek szerint. 

Figyelmeztetések 
 
Az alábbi utasításokra kérjük fokozottan ügyeljen, hogy a használat során a készülék ne 
károsodjon és a balesetveszélyes helyzeteket elkerülje! 

 

• A kapcsoló dobozra vizet folyatni, vízsugárral tisztítani TILOS! 

• Ha szükséges, nedves szivaccsal törölje át a dobozt. 

• Sérült vezeték esetén a motoros keverőszerkezetet használni tilos! A javítást 

kérjük szakemberrel végeztesse, csak ezután használja újra a készüléket. 

• A 12V DC tápegység kábelsérülése esetén a keverőszerkezetet használni tilos! A 

javítást kérjük szakemberrel végeztesse, csak ezután használja újra a készüléket. 

• A motoros keverőszerkezetet csak akkor szabad elindítani, miután a lepárló 

berendezés kupolája felkerült a lepárló üstre! 

• Meghibásodott tápegységet, csak az eredeti tápegység paramétereivel 

megegyezővel szabad kiváltani! 

• Jótállás csak akkor érvényesíthető a berendezésen, ha vezérlőegység a gyári 

állapotnak megfelelő, nem átalakított. 

• A jótállás nem érvényesíthető, ha a berendezést túlfeszültség vagy villámcsapás 

éri. 

• A berendezés el van látva újraindulás elleni védelemmel! 

Jó munkát kívánunk! 
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