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SUNUÞ

Sayýn kullanýcýmýz,

Ürünümüzü tercih ettiðiniz ve firmamýza olan güveniniz için teþekkür

ediyoruz. Ürünlerimiz, uluslararasý standartlara uygun olarak

üretilmiþtir.

Ürünlerimizden beklentilerinize uygun verim alabilmeniz ve uzun

süreli kullanmanýz için kullanma kýlavuzunu kesinlikle okumanýzý,

kullanýcýnýza okutmanýzý önemle hatýrlatýrýz.

Ürünümüzden memnun kalmanýzý temenni ederiz.

Saygýlarýmýzla...
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EKONOMÝK BAL SÜZME MAKÝNESÝ 
TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

• Paslanmaz Çelikten ( 430 AISI - 0.6mm. ) ve SON TEKNOLOJÝ
makinalarla itina ile imal edilmiþ, ultra saðlam gövde.

• Birinci sýnýf,güçlü ve sessiz bir mekanizma.

• Bilye yataklý ve balansý yapýlmýþ.

• Özel tasarým þeffaf ve hafif akrilik kapaklar.

• Sökülebilir,extra güçlendirilmiþ elektrostatik boyalý ayaklar.

• Özel tasarým Bal Musluðu.

ÖNEMLÝ:

Eðer sepeti sökmek durumundaysanýz 

sepetin baðlandýðý alt bilye yataðýndaki 

bilyeyi düþürmeyiniz.

BÝLYE

TEKNÝK TABLO

Ürün Kodu Ürün Adý Özellikler

2020101 Ekonomik Bal Süzme Makinasý 4'lü 154 lt tank hacmi /  55x65 cm ebadýnda / 4 çýta kapasiteli

• Ýç sepet özel krom kaplamadýr.



3Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý

BAKIM & KULLANMA TALÝMATI

• Makineyi kullanmadan önce, kazan ve iç aksamýný kaynar su

ile iyice yýkayýnýz.

• Yýkanýp durulanmasýndan sonra kazanýn içinde, balýn kalitesini

etkileyecek, su kalýntýlarýnýn kalmamasýna özen gösterilmelidir.(Bu

iþlemi, hav býrakacak bir bez yerine; ya bir kurutucu ile ya da

doðal yoldan, havalandýrmak sureti ile yapýlmalýdýr.)

• Su ve nemden temizlenen makinemiz ile hasadý yapýlan, balla

dolu çerçevelerimizi süzme iþlemine geçebiliriz.

• Peteklerimizi makinemizde süzebilmek için, üzerlerindeki sýrlarýn,

sýr alma makinesi, bal býçaðý veya petek sýr taraðý ile bozulmasý

gerekir.

• Sýrlarý alýnmýþ çerçeveleri bal süzme makinesindeki kafeslere

yerleþtirirken, çerçeve kulaklarýnýn ayný istikamette olmasýna dikkat

ediniz.

• Balýn, süzülme esnasýnda, dýþarý sýçramasýný önlemek için,

makinenin kolunu çevirmeden önce, kapaklarýn iyice 

kapatýldýðýndan emin olunuz.

• Makinenin diþli çarklara baðlý kolunu, önce yavaþ yavaþ çevirmeli

ve sonra peteklerdeki aðýrlýk azalýnca, çevirme hýzlandýrýlmalýdýr.

(Çerçevelerin tümü dolu ve aðýr ise; bir yüzü tam süzülmeden,

diðer yüzünü çevirip süzmeli ki, petekler bel verip kýrýlmasýn.

Sonra, çerçevelerin ilk seferde yarým býrakýlmýþ tarafý yine dýþa

getirilerek tüm balýn sýzdýrýlmasý saðlanýr.

• Kolun çevrilmesi ile dönen kasnaklarda bulunan peteklerin

hücrelerindeki ballar, merkezkaç kuvveti ile kazanýn cidarýna

atýlmasýndan sonra bu cidardan sýzan ballar, kazanýn altýnda

bulunan musluk açýlarak boþaltýlýr.
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TEMÝZLÝK

• Suzen paslanmaz çelik ürünleri yüksek kaliteli paslanmaz

çelikten üretilmiþ olup kolay temizlenebilen son derece saðlýklý

bakteri barýndýrmayan özelliðe sahiptir.

• Süzülecek bal kalmadýktan ve makinenin cidarýndaki tüm ballarýn

süzüldüðüne emin olduktan sonra; kullanmadan önceki gibi,

yalnýzca su kullanmak sureti ile kazan içi ve aksamlarý yýkanmalý

ve kurulanmalýdýr.

CÝHAZIN ÖMRÜ

Tavsiye edilen kullaným koþullarýnda kullanýlmasý durumunda

cihazýn ömrü 5 (Beþ) yýldýr.
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GARANTÝ ÞARTLARI

1- Üzerinde satýþ tarihi, fabrika ve satýcý firma onayý olmayan

belgeler geçersizdir. Garantiden yararlanmak için garanti belgesi

gösterilmelidir.

2- Ürün kullaným, bakým kýlavuzunda açýklandýðý þekilde kullanýlmasý

kaydý ile malzeme ve iþçilik kusurlarýndan doðabilecek arýzalara

karþý garanti edilmiþtir.

3- Garanti kapsamýna giren arýzalarýn tayini, giderilmesi þekli ve

yerinin belirlenmesi SUZEN’e aittir.

4- Verilen garanti; kullaným ve bakým kýlavuzuna ve garanti þartlarýna

uyulmasý halinde yalnýzca garanti edilen cihaza ait olup, bunun

dýþýnda herhangi bir ad altýnda hak veya tazminat talep edilemez.

5- Garanti yalnýz geçerli süreler içerisinde oluþabilecek malzeme

ve iþçilik kusurlarýna karþý Garanti kapsamýndaki arýza ve parçalar

bedelsiz deðiþtirilir. Yenisi deðiþtirilen parçalar SUZEN’e aittir.

6- Garanti kapsamý süresince ürünlere SUZEN’in yetkili kýldýðý

servis elemanlarý müdahale edebilir. Yetkisiz kiþilerin müdahalesi

cihazý garanti dýþý býrakýr.

7- SUZEN sorumluluðu dýþýndaki yükleme, boþaltma ve sevkiyat

iþlemi sýrasýnda oluþacak hasar ve arýzalarýn giderilmesi, garanti

dýþý iþlem görür.

Ayný þekilde cihazýn kullanýmý sýrasýnda harici faktörlerle verilecek

hasar ve arýzalarýn giderilmesi garanti dýþýdýr.

8- Anlaþmazlýk durumunda Ýstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

9- Garanti süresi 2 yýldýr.



GARANTÝ BELGESÝ

ÝMALATÇI FÝRMANIN

Ünvaný
Telefon
Adresi

:
:
:

EKBER MUTFAK GEREÇLERÝ SAN.VE TÝC.LTD.ÞTÝ.
0212 428 03 17        Fax : 0212 428 17 58
Firuzköy Yolu Baðlar Mevkii Mezarlýk üstü Cad. No:9-11 Avcýlar-ÝSTANBUL

FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN

Ýmzasý ve kaþesi : EKBER MUTFAK GEREÇLERÝ SAN.VE TÝC.LTD.ÞTÝ.

MALIN
Cinsi

Markasý

Modeli

Bandrol ve Seri No

Teslim Tarihi ve Yeri

Garanti Süresi

Azami Tamir Süresi

:

:

:

:

:

:

:

EKONOMÝK BAL SÜZME MAKÝNASI

HEMIBEE

Ýki Yýl

20 Ýþ Günü

SATICI FÝRMANIN
Ünvaný

Adresi

:

:

Tel-Telefax

Fatura Tarih ve No

TARÝH-ÝMZA-KAÞE

:

:



ÜRETÝM-SERVÝS-YEDEKPARÇA

ÜRETÝCÝ

EKBER MUTFAK GEREÇLERÝ 
SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.

Firuzköy Yolu Baðlar Mevkii
Mezarlýk Üstü Cad. No: 9-11 Avcýlar / ÝSTANBUL
Tel: +90 212 428 03 17    Fax: +90 212 428 17 58

Teknik Bilgi Ýçin: +90 533 244 94 74

Web: www.suzen.com.tr   E-mail: info@suzen.com.tr

Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý
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