
 
 

I DE0!91----ffi 
   Návod k použití 

   Čištění 
 

1. Po dojení vyjměte a oddělte vnitřní a vnější filtr.  

2. Uvolněné usazeniny opláchněte pod tekoucí vodou. Horká voda je účinnější než studená. Max. 60 ° C 
(140 ° F). Mezi dojením ponořte síta do doporučeného čisticího roztoku.  

3. Síta pravidelně odvápňujte. Každý týden je ponořte do doporučeného čisticího roztoku. V mokrém 
prostředí nemusí být vodní kámen viditelný. Pokud máte tvrdou vodu, může být nutné provádět 
častější odvápňování.  

4. Vypláchněte pod čistou tekoucí vodou.  

5. Každý týden kontrolujte síta filtrů a O-kroužky, zda nejsou poškozené. Zkontrolujte čistotu hadic.  

6. Doporučujeme všechny O-kroužky pravidelně promazávat malým množstvím potravinářského maziva. 
Díky tomu půjde části filtru snadno oddělit.  
Poznámka; síta nijak nedrhněte, neškrábejte ani neohýbejte. Nahromaděný mléčný kámen za sucha 
vypadá jako světle hnědý nebo bílý práškový nános na sítu. Pokud tento nános na sítech máte, je 
nutné častější používání odvápňovacího prostředku. Doporučujeme vyměnit O-kroužky každých šest 
měsíců. Při použití rutin čištění na místě, musí být vnější filtr vyztužen čisticím kuželem. 
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Filtr  

 
Filtr Febra Major je řadový filtr vhodný pro použití ve všech dojírnách včetně těch s deskovými chladiči.  

 
7. Má dvoustupňový opakovaně použitelný gázový filtr, který lze snadno vyčistit pomocí doporučeného 

čisticího roztoku.  

8. Tok mléka zvenčí dovnitř prochází nejprve velkoplošným hrubým sítem a poté jemnějším vnitřním 
sítem.  

9. Zadržení usazenin na vnější straně usnadňuje čištění.  

10. Mléko odtékající vypouštěcím ventilem je přefiltrované   

11. Velká kapacita s neomezeným průtokem.  

12. Snadná montáž.  

13. Polypropylen je během normálního používání prakticky nerozbitný.  

14. Rámy filtračních prvků byly navrženy tak, aby vydržely vysoké teploty vyžadované systémy místního 
čištění. To znamená, že vnější síto může být ponecháno na místě během mytí čističe desek. 

POZOR! Během této operace MUSÍ být vnitřní filtr vyměněn za čisticí rám.  

Umístění filtru  
 

Doporučuje se namontovat hlavní filtr na výstupní stranu čerpadla mléka; tím se zabrání jakémukoli 
omezení podtlakové části mléčného systému. Při použití membránové pumpy umístěte filtr co nejdále od 
pumpy, abyste zabránili nadměrnému toku mléka do filtru, které by ho mohlo poškodit. Při použití 
vypouštěcí jednotky může být nutné nainstalovat filtr do potrubí před přijímací nádobu. 

 

Sestavení filtru 
 

1. Zasuňte jemný vnitřní filtr do hrubého vnějšího filtru.  

2. Umístěte kazetu s oběma filtry do spodní nádobky a smontujte filtr. Pozor, neutahujte příliš jednotlivé 
díly. 

3. Ujistěte se, že je výpustní ventil/výpustní kohout před dojením uzavřen. Veškeré mléko, které bude 
z tohoto ventilu vytékat, bude přefiltrované.  


	Filtr Febra Major je řadový filtr vhodný pro použití ve všech dojírnách včetně těch s deskovými chladiči.

