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FILTR NA VÍNO COLOMBO 6 – 12 – 18
Filtr Colombo jsou dva přístroje v jednom. Skládá se z elektrického čerpadla a fi ltračního 
systému. Je oblíben především pro svou jednoduchost, malé rozměry a snadnou ovladatelnost. 
Filtr je speciálně vhodný pro fi ltrování vína, vody, extraktů, piva, farmaceutických roztoků 
a parfémů. Čerpadlo z této sestavy můžeme použít i samostatně na přečerpávání různých 
tekutin.

POPIS FILTRAČNÍHO ZAŘÍZENÍ
Filtr se skládá z pevného a posuvného čela, mezi kterými jsou uloženy plastové fi ltrační 
rámy. K utahování rámů slouží dva šrouby, které prochází zadním pohyblivým čelem. 
K dotahování použijeme pouze ruční síly. Pod fi ltrem je umístněna odkapávací miska. 
Čerpadlo Rover je již připojeno na fi ltrační zařízení.

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ
Před použitím fi ltračního zařízení s pozorně přečtěte tento návod.

Nepoužívejte fi ltrační zařízení bez kapaliny. Pokud nemáme víno stočené z kvasnic 
nebo kalů, je vhodné toto víno přečerpat do čisté nádoby, abychom předešli nasátí kalů 
do fi ltračního zařízení – zanesly by se nám fi ltrační desky. Filtrační desky, které budeme 
používat na fi ltraci, namočíme na 10 minut do vody. Do nábojů plastových desek vložíme 
gumové těsnění. Vytáhneme fi ltrační desky z vody a vložíme do fi ltru. Přesvědčíme se, že 
skládaný směr je správný a fi ltrační desky jsou bezchybně zarovnané s kovovou deskou. 
NEDÁVEJTE FILTRAČNÍ DESKY MEZI KOVOVÝ RÁM A ČERVENOU PLASTOVOU 
DESKU. Dotáhneme zadní pohyblivé čelo – jenom ruční silou. Připojíme nasávací hadici 
¾“ na čerpadlo a výtokovou hadici ¾“ na přední nepohyblivé čelo fi ltračního zařízení. Celé 
zařízení propláchneme čistou vodou, pokud možno teplou. Asi po dvou minutách chodu 
proplachování ukončíme a vodu vypustíme. Můžeme začít fi ltrovat tekutinu. První fi ltrát – 
asi 2 litry – dáme stranou, protože obsahuje zbytky vody.

ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ
Po ukončení fi ltrace vypustíme z fi ltru zbytky tekutiny do odkapávací vany. Celé zařízení 
propláchneme teplou čistou vodou jako při uvádění do provozu. Skladujte v suchém a 
čistém prostředí.

ZPŮSOB LIKVIDACE NEFUNKČNÍHO VÝROBKU
Výrobek na konci své životnosti je nutno předat specializovaným organizacím, které se 
zabývají separováním použitých materiálů, případně jejich recyklací a nepoužitelné výrobky 
tak ekologicky zlikvidovat v souladu se Zákonem o odpadech. Všechny použité materiály 
jsou recyklovatelné.

UPOZORNĚNÍ
Nestříkejte na čerpadlo vodu. Na čistění používejte mírně navlhčený nebo suchý hadřík. 
Filtrovaná tekutina nesmí obsahovat žádné pevné částečky jako šupky, listí, kamínky 
aj. Výkon fi ltru je závislý od charakteristiky fi ltrovaného vína. Velmi zakalené víno zkrátí 
životnost fi ltračních desek.

Vložení fi ltračních desek: Při vkládání fi ltračních desek dbáme na to, aby na přítokové 
(kalné) straně rámů byly fi ltrační desky přiloženy hrubou a na výtokové straně (čisté) 
hladkou stranou.


