Technický manuál

Preklad pôvodného návodu na použitie
Tento technický manuál je prekladom pôvodných pokynov a vzťahuje sa k výrobku Varroa Controller série VC02/E.

Výrobca:
ECODESIGN company engineering & management consultancy GmbH
Ao. Univ. Prof. Dr. Wolfgang Wimmer
Neubaugasse 25/II/3
A-1070 Viedeň
Rakúsko

Účel prístroja:
Varroa Controller je zariadenie pre včelárov,
ktoré umožňuje kontrolu roztočov a boj proti
klieštikovi včeliemu. Zariadenie bolo navrhnuté
výhradne pre ošetrovanie zaviečkovaného
včelieho plodu. Princíp fungovania zariadenia je
založený na využívaní tepla a vlhkosti v
uzavretom kolobehu vzduchu.
Úroveň hluku počas chodu zariadenia sa udržuje
pod 70 dB(A).
Údržba:
S výnimkou záverečného čistenia zariadenia,
ktoré je potrebné vykonať po každom použití
zariadenia, nie je potrebná žiadna iná údržba
zariadenia zo strany včelára. Zariadenie musí byť
počas úschovy odpojené od elektrickej siete,
nádržka na vodu musí byť vyprázdnená a
vybratá, servisné dvierka musia byť otvorené.
Zariadenie musí byť uskladnené na suchom
mieste, vrchnák zariadenia musí byť mierne
pootvorený.

Všeobecné bezpečnostné pokyny:
Pred prvým použitím zariadenia si pozorne
prečítajte celý manuál. Dodržiavajte pokyny
uvedené v tomto manuály.
Pri premiestňovaní zariadenia Varroa Controller
na iné miesto vždy vyprázdnite a vyberte
nádržku na vodu.
Pri presúvaní zariadenia držte zariadenie za
kovovú rúčku. Na zdvíhanie zariadenia tiež
používajte rúčku na zadnej strane a ak je to
potrebné, požiadajte o pomoc ďalšiu osobu.

Vzduchová hadička sa počas prevádzky
zariadenia zohrieva. Z tohto dôvodu chytajte
nádržku na vodu až po skončení ošetrovania,
alebo použite pracovné rukavice, aby ste sa vyhli
riziku popálenia pokožky.
Ak máte akékoľvek pochybnosti o správnom
používaní tohto zariadenia, postupujte podľa
pokynov na predposlednej strane tohto
technického manuálu.
Ak máte ešte nejaké pochybnosti, prosím,
pozrite sa na našu webovú stránku:
www.varroa-controller.com

Odpojte
elektrický
kábel
vždy,
keď
premiestňujete zariadenie, rovnako aj keď
narábate so servisnými dvierkami. S vypínačmi
narábajte vždy len so suchými rukami. Ináč
riskujete zásah elektrickým prúdom.

alebo využite emailovú adresu:
info@varroa-controller.com

Vážení včelári,
akujeme vám za vašu dôveru pri ošetrovaní proti klieštikovi včeliemu pomocou zariadenia Varroa Controller!
Zariadenie Varroa Controller bolo navrhnuté na jednoduché obsluhovanie.
Napriek tomu si, prosím, pozorne prečítajte nasledujúce pokyny:
Pred prvým ošetrením včelieho plodu si pozorne prečítajte každý jeden krok tohto manuálu.
Dodržujte nasledujúci zoznam najdôležitejších pokynov:
Vykonávajte ošetrovanie len pri teplote medzi 18°C až 30°C a v každom prípade sa vyhnite zachladeniu
plodových rámikov.
Do nádržky na vodu používajte len destilovanú vodu.
Dávajte osobitne veľký pozor, aby ste správne umiestnili teplotný senzor. Majte na pamäti, že na ňom
priamo závisí úspešnosť ošetrenia.
Neotvárajte zariadenie počas ošetrovacieho cyklu. Servisné dvierka otvárajte len
elektrický kábel.

ak ste odpojili

Nikdy nepremiestňujte zariadenie Varroa Controller s plnou nádržkou na vodu! Vždy vyberte alebo
vyprázdnite nádržku na vodu pred tým, ako idete zariadenie premiestňovať .
Nikdy neodstraňujte akékoľvek skrutky alebo kryty hrubou silou alebo pomocou použitia pracovných
nástrojov.

www.varroa-controller.com

NapĊĐanie vody
1.
2.

destilo
vaná
voda

obsah: 3 litre

výška hladiny

Otvorte servisné dvierka na bočnej strane zariadenia a potlačte
páku (1) smerom nadol (do polohy vpravo). Nádržka na vodu sa
bude posúvať smerom nadol. Vyberte nádržku na vodu (2). Ak
sa vám zdá dĺžka kábla plaváka krátka, vyberte plavák z
nádržky.

Naplňte nádržku na vodu destilovanou vodou až po horný
okraj vnútorného kovového držiaka.
Nakrátko ponorte plavák pod vodu.
poloha plaváku

Zasuňte nádržku na vodu späť do jej pôvodnej polohy vo vnútri
zariadenia, až kým sa nedotýka zadnej časti zariadenia.
Ubezpečte sa, že kábel plaváka leží celý vo vnútri nádržky.
Vráťte páku do polohy vľavo, aby ste zodvihli nádržku na vodu
späť do jej uzamknutej polohy.
Opäť zatvorte servisné dvierka.
Kapacita nádržky na vodu je dostatočná aspoň na dve po sebe
nasledujúce ošetrenia.
Umiestnite papierové utierky na dno ošetrovacej komory, uľahčí
vám to čistenie zariadenia po ukončení ošetrovania.

www.varroa-controller.com

2.

puzdro snímača

V prípade otázok, sa prosím obráťte na:

info@varroa-controller.com

- názov zariadenia: Varroa Controller
- séria: VC02/E
- nominálny výkon: 700W
- rok výroby: 2014
2015
2016
2017
- rozmer: 42 kg (model STANDARD)
44 kg (model LARGE),
46 kg (model X-LARGE)
- vyhlásenie o zhode
Varroa Controller série VC02/E spĊĐa nasledujúce smernice EÚ a
medzinárodné normy:
2006/95/EG, 2006/42/EG, 2004/108/EG,
EN 14121-1, EN 12100-1, EN 60204-1

www.varroa-controller.com

