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NÁVOD K POUŽITÍ
PRO ZAŘÍZENÍ NA KONZERVACI
VÍNA FRESH-IT PREMIUM PLUS

Použití konzervačních plynů:

Argon, Ar, UN-Nr.:1006
Dusík, N2, UN-Nr.:1066
Oxid uhličitý, CO2, UN Nr.: 1013

Rozsah provozních teplot:

-30° až +50°C

Zařízení Fresh-it Premium Plus je určeno pro konzervaci otevřených láhví
s vínem. Konzervační plyny jsou plněny do originálních tlakových láhví.
Připojování jiných láhví, nebo jiných tlakových zařízení je zakázáno.
Vypouštěcí hlava je vybavena pojistným ventilem. Pokud dojde
k neprůchodnosti aplikační trubičky tak při spuštění dojde k úniku plynu přes
pojistný ventil. Pojistný ventil je umístěn ve vnitřním mechanismu vypouštěcí
hlavy.
K vypouštění náplně konzervačního plynu dojde po stisknutí páčky.

Bezpečnostní předpisy pro provoz plynových láhví,
pokud jsou namontované na vypouštěcí hlavě, ale i
pokud jsou samostatně uložené
-

-

Plynová láhev je pod stálým tlakem, nevystavujte ji teplotám přesahujícím 50°C a
přímému slunečnímu záření
Uchovávejte je v chladných a větraných prostorách a zabezpečte dostatečné větrání v
prostorách použití
Konzervační plyny jsou těžší než vzduch, v případě vypuštění se vyšší koncentrace
plynu udržuje v nižších polohách
Vyšší koncentrace konzervačních plynů způsobuje eliminaci kyslíku, nevdechujte jej,
je to životu nebezpečné.
Chraňte plynové láhve před mechanickým poškozením
Plynové láhve a vypouštěcí hlavu umisťujte mimo dosah dětí
Při transportu jednotlivých kusů ukládejte plynové láhve tak, aby bylo zabráněno
pádům a pohybům, při kterých by mohlo dojít k poškození ventilů. V přepravním
prostoru zabezpečte proudění vzduchu, např. otevřené okénko, nebo zapnuté větrání.
Plynové láhve starší 10-ti let je zakázáno používat
V případě, že značení plynových láhví je nečitelné, nesmí se dále používat

Pokyny pro likvidaci poškozených, nebo
prošlých plynových láhví
Pokud skončila doba použitelnosti, nebo došlo k poškození láhve,
nebo značení, předejte ji k likvidaci Vašemu prodejci.
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Pokyny pro zprovoznění a pro používání zařízení
Fresh-it Premium Plus
1. Jaké láhve používat
a) S náplní konzervační směsi plynů Dusíku a Oxidu uhličitého (v poměru
90%N2 + 10% CO2)
b) S náplní Argonu o čistotě 5.0

Barva: ČERNÁ
Typ:
V0085.00
Průměr: 40 mm
Délka: cca 290 mm
Objem: 0,22 Ltr.
Konzervační plyn: směs 90% N2
+ 10% CO2

Barva: ZELENÁ
Typ:
V0564.00
Průměr: 40 mm
Délka: cca 330 mm
Objem: 0,28 Ltr.
Konzervační plyn: Argon

Barva: ZELENÁ
Typ:
V0485.00
Průměr: 40 mm
Délka: cca 290 mm
Objem: 0,22 Ltr.
Konzervační plyn: Argon

Kvalitního konzervačního účinku dosáhnete s použitím ochranné atmosféry 90% N2 +
10% CO2.

Pokud Vám na kvalitě vína opravdu záleží a chcete dosáhnout maximálního
konzervačního účinku použijte ochrannou atmosféru Argonu.
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2. Odšroubujte vypouštěcí hlavu od stojanu

3. Připojení vypouštěcí hlavy a plynové láhve

Nejdříve se vizuálně přesvědčte, že ve vypouštěcí
hlavě máte vsazený těsnící O- kroužek
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Plynovou láhev našroubujte do vypouštěcí hlavy.
Není potřeba vyvíjet velkou sílu.

4. Zašroubujte vypouštěcí hlavu s
plynovou láhví do stojanu
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5. Zařízení FRESH-IT PREMIUM PLUS je připraveno k
aplikaci

Krok 2
Při aplikaci mírně stiňte otvoru
hrdla láhve
rukou. Cítíte proudění vzduchu
směrem ven z láhve
Po cca 1 sec. proudění
můžete aplikaci konzervačního
plynu ukončit.
Krok 1
Aplikační trubičku vsuňte do
hrdla láhve, co nejblíže
k hladině vína. Dávejte pozor,
abyste trubičku neponořili do
vína

Ihned po aplikaci ochranné atmosféry láhev uzavřete. Takto ošetřenou láhev dále uchovávejte
dle doporučení na etiketě vína. Běžné podmínky jsou 10 – 12°C, bez přístupu světla.
Aplikaci ochranné atmosféry je nutné provést po každém dalším otevření láhve.
Konzervační plyny jsou inertní a neovlivňují vůni a chuť vína.
Pomocí konzervace můžete prodloužit trvanlivost vína v otevřené láhvi až na 4 týdny.

5

DT028 / V0560.00

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ
PRO ZAŘÍZENÍ NA KONZERVACI
VÍNA FRESH-IT PREMIUM PLUS

POZNÁMKY:
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POZNÁMKY:

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
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