Ελληνική

IGK electronics

1. Kαλώδια λειτουργίας 2. Κόκκινος LED 3. Πράσινος LED 4. Τμήμα ηλεκτρονικής
5. Διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης 6. Μέρος όπου σέρνεται το
γυαλί κάτω από τα καλώδια λειτουργίας. 7.Θήκη μπαταριών 8.Σώμα από μασίφ
ξύλο 9.Μέρος από το οποίο αφαιρείται το κάλυμμα των μπαταριών
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Bee Venom Collecting device
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Έναρξη λειτουργίας: Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί μεταφοράς. Αφαιρέστε το
γυαλί, αποσυσκευάστε το και βάλτε το ξανά στη θέση του. Τοποθετήστε τη συσκευή
στην είσοδο της κυψέλης. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το διακόπτη 5. Η συσκευή
αρχίζει να λειτουργεί και θα δείτε το πράσινο LED να αναβοσβήνει αργά: τρεις
φορές-παύση-τρεις φορές. Περίπου κάθε 50 δευτερόλεπτα, η συσκευή διακόπτεται
για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Μετά από περίπου 45 λεπτά η μηχανή σβήνει μόνη
της. Αν ο μικροεπεξεργαστής ενεργοποίησε οποιαδήποτε από τις αυτόματες
προστασίες, που προστατεύουν τις μέλισσες, ο χρόνος λειτουργίας από περίπου 45
λεπτά παρατείνεται με τη διάρκεια λειτουργίας της προστασίας. Η συσκευή μπορεί
να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα ανά πάσα στιγμή.
Συλλογή του δηλητηρίου της μέλισσας: Αφού απενεργοποιήστε τη συσκευή,
αφαιρέστε τις μέλισσες και απομακρύνεστε το γυαλί. Πάνω στο γυαλί υπάρχουν
προσκολλημένα λευκά κρύσταλλα δηλητηρίου της μέλισσας. Ξύστε με την
παρεχόμενη ξύστρα. Κατά τη διάρκεια της υψηλής περιόδου, από μια κυψέλη
συλλέγονται 0.2 έως 0.6 γραμμάρια δηλητήριο της μέλισσας την ημέρα. Για
μεγαλύτερη ποσότητα δηλητηρίου της μέλισσας, κάθε 10-15 λεπτά, χτυπήστε
ελαφρά στην κυψέλη για να βγουν έξω περισσότερες μέλισσες. Μπορείτε, επίσης, να
χτυπήστε και τη συσκευή, για να πετάξουν οι μέλισσες, που έχουν ήδη
απελευθερώσει το δηλητήριό τους. Για την κυψέλη είναι καλά, αν μετά από 45 λεπτά
συλλογής δηλητηρίου, την δώστε περίπου 1 ώρα ανάπαυσης. Κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου μπορείτε να χρησιμοποιήστε τη συσκευή μιας άλλης κυψέλης.
Αποθήκευση του δηλητηρίου της μέλισσας: Το συλλεγμένο δηλητήριο μέλισσας
αποθηκεύεται σε σκούρες γυάλινες φιάλες στο ψυγείο. Αν η υγρασία του
δηλητηρίου μέλισσας είναι έως 10%, μπορεί να αποθηκευτεί στο ψυγείο έως 1 έτος.
Το λυοφιλιωμένο δηλητήριο μέλισσας μπορεί να αποθηκευτεί σε σκοτεινό μέρος για
5 χρόνια.
LED δείκτες, που δείχνουν την κατάσταση της συσκευής:
Πράσινος LED- Αναβοσβήνει αργά. Η συσκευή έχει κανονική τροφοδότηση και
λειτουργεί κανονικά. Ο κύκλος λειτουργίας 45 λεπτών χωρίζεται σε 3 φάσεις, από
περίπου 15 λεπτά, για πιο εύκολη εκτίμηση πόσο καιρό έχει η συσκευή να
απενεργοποιηθεί από μόνη της. Η πρώτη φάση -3 αναλαμπές – παύση. Η δεύτερη
φάση-2 αναλαμπές +παύση, Η τρίτη φάση-1 αναλαμπή +παύση.
Αναβοσβήνει αργά, με μειωμένη ένταση του φωτός-κατά τη διάρκεια της 10
δευτερολέπτων παύσης, σε κάθε 50 δευτερόλεπτα κανονικής λειτουργίας.
Πράσινος LED- Αναβοσβήνει γρήγορα. Έχει ενεργοποιηθεί μια από τις προστασίες
που προστατεύουν την υγεία των μελισσών. Δείχνει ότι υπάρχει υψηλή υγρασία των
ποδιών των μελισσών ή πάρα πολλές μέλισσες πάνω στη συσκευή. Μετά από
περίπου 30 δευτερόλεπτα, η συσκευή πάλι ελέγχεται και εν η κατάσταση έχει
αλλάξει, συνεχίζει να λειτουργεί. Αν όχι, παύεται και πάλι για περίπου 30
δευτερόλεπτα.
Κόκκινος LED- συνεχώς αναμμένος: υποδεικνύει βραχυκύκλωμα μεταξύ γειτονικών
αγωγών/καλωδίων λειτουργίας. Τεντώστε με πένσα τους γειτονικούς αγωγούς με
ελαφριά στρέψη στα δύο άκρα.
Κόκκινος LED – αναβοσβήνει αργά: χαμηλές μπαταρίες. Αντικαταστήστε τις
μπαταρίες. Χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες υψηλής ποιότητας, τύπου АА, 1.5 V,
μην χρησιμοποιήστε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, τύπου AA, 1.2 V.
Κόκκινος LED αναβοσβήνει γρήγορα αρκετές φορές+ μια τελευταία μεγαλύτερη
αναλαμπή. Είναι ένδειξη που η συσκευή απενεργοποιείται μόνη της.
Αντικατάσταση των μπαταριών: Ξεβιδώστε τις δύο βίδες της θήκης των μπαταριών,
στο κάτω μέρος της συσκευής. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες προσέχοντας για τη
σωστή πολικότητα. Χρησιμοποιήστε πάντα φρέσκες αλκαλικές μπαταρίες, μεγέθους
АА (LR 6), Duracell, GP, Energizer , ή παρόμοια. Μην χρησιμοποιήστε
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 1.2 V. Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει με αυτές. Με
τις νέες αλκαλικές μπαταρίες, η συσκευή θα λειτουργήσει 3-4 μήνες, από 5-7 ώρες
κάθε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας.
Βραχίονας στήριξης για εύκολη τοποθέτηση της συσκευής σε δυσπρόσιτα σημεία.
Για να τοποθετήσετε τη συσκευή μπροστά από την είσοδο της κυψέλης, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τον παρεχόμενο βραχίονα. Από το βίντεο μας στο γκαλερί της
ιστοσελίδας, μπορείτε να δείτε πως τοποθετείτε το βραχίονα.
Στο τέλος της κάθε εργάσιμης ημέρας καθαρίστε τα καλώδια εργασίας με ένα υγρό
πανί μιας χρήσης για γυαλιά ή προσεκτικά με βαμβάκι και οινόπνευμα. Να είστε
προσεκτικοί, το οινόπνευμα μπορεί να βλάψει το βερνίκι του ξύλινου περιβλήματος
της συσκευής , εάν πέσει πάνω του.
Προφυλάξεις: Λάβετε όλες τις προφυλάξεις για την εξασφάλιση ασφαλούς εργασίας
με τις μέλισσες και με το δηλητήριο μέλισσας. Πάντα να φοράτε γάντια, γυαλιά
προστασίας και μάσκα στη μύτη και το στόμα. Βεβαιωθείτε ότι το δηλητήριο δεν θα
εισέλθει στα μάτια, τη μύτη ή το στόμα. Πρέπει πάντα εργάζεστε σε ζευγάρια. Να
φυλάσσεται μακριά από παιδιά ή άλλα άτομα, καθώς και από ζώα: τα γυαλιά, η
συσκευή και το δηλητήριο της μέλισσας. Μην αποθηκεύστε το δηλητήριο μέλισσας
σε ψυγείο, στο οποίο αποθηκεύονται τρόφιμα. Πλύνετε καλά τα χέρια μετά τις
εργασίες. Φυλάξτε τα ρούχα με τα οποία έχετε συλλέξει το δηλητήριο μέλισσας
χωριστά από τα άλλα ρούχα.
Εγγύηση: δύο έτη.
Το πακέτο περιλαμβάνει: Συσκευή για το δηλητήριο μέλισσας, γυαλί, ξύστρα,
βραχίονα, 2 μπαταρίες μεγέθους АА.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή στείλτε μας
email.

