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1.Ogólne zasady  
 

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy 
przeczytać instrukcję użytkowania i postępować według 

wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za 
szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie     

z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą. 

  

1.1. Zasady użytkowania 
 

1. Urządzenie przeznaczone jest do 
rozluźniania/odsklepiania różnego typu ramek poprzez 
zastosowanie specjalnych „uchwytów do zawieszania 
ramek” 7 zdj.2. 

2. Urządzenie przed użyciem i po należy dokładnie umyć 
gorącą wodą z dodatkiem preparatów dopuszczonych 
do kontaktu ze sprzętem używanym w przemyśle 
spożywczym i później dokładnie spłukujemy czystą 
wodą. 

 

1.2. Bezpieczeństwo użytkowania 
 
a) Podłoże, na którym stoi urządzenie powinno być stabilne! 
b) Nie używać ostrych narzędzi, które mogłyby uszkodzić 

plastikowe igły. 
c) Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania 

przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności 
fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające 
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa 
się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania 
sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich 
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby 
nie bawiły się urządzeniem. 

 

2. Instrukcja użytkowania 
 
1. Ustawić urządzenie w miejscu do tego celu wyznaczonym, 
utrzymanym w należytej czystości. 

2. Zachować wolną przestrzeń wokół urządzenia dla zapew-
nienia lepszej obsługi. 

3. Po ustawieniu rozluźniacza należy zablokować koła, aby 
uniknąć samowolnego przemieszczania się urządzenia. 

4. Umieścić wanienkę w stelażu. 

5. Rozluźniać ramki świeże (prosto po wyjęciu z ula) lub pod-
grzane, nie skrystalizowane, aby uniknąć uszkodzenia igieł 6 
zdj.2. 

5. Stosować się do zasad użytkowania pkt.2.1. 

 
2.1. Ogólne zasady użytkowania.    
 
1. Urządzenie przeznaczony jest do rozluźniania komórek w 
plastrach pszczelich, w ramek przed procesem wirowania 
miodu. 
2. Urządzenie przed pierwszym użyciem i po zakończeniu 
pracy myjemy zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 
„Konserwacja i czyszczenie”. 
3. Przed przystąpieniem do pracy z ramkami mniejszymi niż D, 
LN, LN-am należy: 

– poluzować śruby 8 rys.2 
– przesunąć uchwyty do zawieszania ramek 7 zdj.2 do 

prawej i lewej strony otworów regulacyjnych,  
– ustawić dźwignię A zdj.3 w pozycji B zdj.3 

– umieścić ramkę przeznaczoną do rozluźnienia 
pomiędzy uchwytami 7 zdj.2, 
 

– po ustawieniu ramki na uchwytach dosuwamy je do 
prawej strony tak, aby plaster pszczeli nie znalazł się 
poza pionową linią igieł rozluźniających 6 zdj.2, 

– dokręcamy śruby 8 zdj.2, 

– wykonujemy trzy ruchy rękojeścią 1 zdj.1 w dół, 

– wyjmujemy rozluźnioną ramkę, 
Kolejna ramka 

– ustawić dźwignię A zdj.3 w pozycji B zdj.3, 
– umieścić ramkę przeznaczoną do rozluźnienia 

pomiędzy ustawionymi wcześniej uchwytami 7 zdj.2, 

– wykonujemy trzy ruchy rękojeścią 1 zdj.1 w dół 
– wyjmujemy rozluźnioną ramkę,  

Kolejna ramka 
 

W przypadku ramek D, LN, LN-am: 
 

– zdemontować uchwyty do zawieszania ramek 7 zdj.2 

– ustawić dźwignię A zdj.3 w pozycji B zdj.3 
– umieścić ramkę przeznaczoną do rozluźnienia w 

urządzeniu 
– wykonujemy trzy ruchy rękojeścią 1 zdj.1 w dół, 
– wyjmujemy rozluźnioną ramkę, 

Kolejna ramka 
 

 
3. Budowa rozluźniacza 
 
Zdj.1 

 



 

Opis zdjęcia 1: 
 

1. Rękojeść do rozluźniania 
2. Dźwignia ustawienia ramki do rozluźniania 
3. Boki rozluźniacza z zespołem igieł 
4. Wanienka na skapujący miód 
5. Stelaż rozluźniacza z kółkami (dwa kółka z hamulcem)  

 
Zdj. 2 
 

Opis zdjęcia 2: 
 

6. Igły rozluźniające 
7. Uchwyty do zawieszania ramek 
8. Śruby do regulacji uchwytów 

 
 
Zdj. 3 

 

Opis zdjęcia 3: 
 

A- dźwignia do przesunięcia ramki przed rozluźnianiem 
B- pozycja ustawienia dźwigni przed rozpoczęciem 

rozluźniania 
C- pozycja dźwigni po trzykrotnym rozluźnieniu ramki 

3.1. Parametry techniczne  
• rozluźniacz wykonany jest ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej 0H18N9 
• wymiary: 

dł. 670, szer. 490, wys. 1115 mm. 
• waga – 50 kg. 

 
4. Przechowywanie 

        
Po zakończeniu pracy urządzenie należy dokładnie wyczyścić       
i osuszyć. 
Przed każdym sezonem należy dokonać dodatkowego 
przeglądu pod względem technicznym a w razie wykrycia 
usterki należy ją usunąć lub skontaktować się z serwisem. 
 
5. Konserwacja i czyszczenie  

 

                          WAŻNE!      
 
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy   dokładnie umyć 
i wysuszyć. 
Urządzenie myjemy gorącą wodą za pomocą miękkiej tkaniny 
z dodatkiem preparatów dopuszczonych do kontaktu ze 
sprzętem używanym w przemyśle spożywczym i później 
dokładnie spłukujemy czystą wodą. 
Urządzenie przechowujemy w suchym pomieszczeniu. 
Żadnych elementów urządzenia nie konserwujemy środkami 
chemicznymi. 

 
6.Gwarancja 
 
Produkty zakupione w firmie Łysoń” objęte są gwarancją 
producenta. 
Okres gwarancji wynosi 24 miesiące 
 
Na zakupione produkty wystawiany jest paragon lub faktura 
VAT. 
 
Szczegóły gwarancji na www.lyson.com.pl 
 


