
PAKKAUS SISÄLTÄÄ:
Suodattimen runko

Tukiritilä
Lukitusrengas
Suppilo
Ilmastusletku ja

suljin
Vääntöavain
Lappoletku

Lapon kiristin

Suodatinkiekot 6 kpl

Tämän pakkauksen
suodatinkiekot

poistavat vain
sakkaa ja sameutta

aiheuttavia hiukkasia.

VIININSUODATUSLAITE
Lue ohjeet huolellisesti ennen suodatinlaitteen käyttöä

                

Käytä aina pektiiniä hajottavaa entsyymiä ja viininkirkastusaineita viinin
valmistuksessa. Niin menetellen suodatus on helpompaa ja viinistä tulee
loistavan kirkasta.

 ENNEN KUIN KÄYTÄT TÄTÄ SUODATINTA, VARMISTA,
ETTÄ KÄYMINEN ON LOPPUNUT JA LAPPOA VIINI VAROVASTI
PUHTAASEEN ASTIAAN  VIINISTÄ.

LUE PAKKAUKSESSA MUKANA OLEVA ERILLINEN LAPPU

“TEE TÄMÄ ENNEN SUODATUSTA”

TÄRKEÄÄ:

POHJASAKAN EROTTAMISEKSI

ENNEN SUODATUSTA

Steriloi kaikki muoviosat ja astiat ennen käyttöä.
(Älä upota tukiritilää voimakkaaseen
sulfiittiliuokseen... se voi vahingoittua)

SUODATTIMEN KOKOAMINEN

Aseta suodatinkiekko suodattimen runkoon .
Crystabrite-kiekko voi olla kummin päin tahansa.

Aseta tukiritilä suodatinkiekon päälle.
Varmista, että “A”-merkitty puoli on suodatinkiekkoa

vasten ja että ritilän kolme korvaketta asettuvat
suodattimen rungossa oleviin koloihin .

Kierrä lukitusrengas suodattimen runkoon, jotta

suodatinkiekko pysyy paikallaan.

Kaada puoli kupillista vettä suodatinkiekon päälle
sen pehmentämiseksi. Sen jälkeen lukitusrengas

TÄYTYY kiristää pakkauksessa mukana olevalla

vääntöavaimella .

Liitä suppilo suodattimen runkoon.

Paina ilmastusletku ilmastusaukkoon ja varmista,
että ilmastusletkun suljin on kiinni.

 (kuva 1)

(kuva 2)

Huolehdi siitä, että kierteet ovat kohdallaan.

(kuva 3)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Käymissankoon on saatavissa erillinen tuki suodatinlaitetta varten.



SUODATUS

SUODATINKIEKON HUUHTELU

Suodatinkiekko tulee huuhdella ensin vedellä.
Näin suodatinmateriaali turpoaa, ja samalla päästään eroon
pienenpienistä irtonaisista kuituhiukkasista.

Aseta suodatinlaite lattialla olevan puhtaan tyhjän purkin
suulle. (Käymissankoon on saatavissa erillinen tuki
suodatinlaitetta varten.) Aseta viereen pöydälle toinen
puhdas astia, jossa on 4,5 litraa vettä, 

Laita lapon kiristin lappoletkun toiseen päähän
ja aseta lapon toinen pää vesiastiaan.
Imaise varovasti vettä lappoletkuun.

Kun lappoletku on täyttynyt vedellä, pysäytä

veden virtaus lappoletkun lähelle letkun päätä
sulkemalla lapon kiristin. 

Paina lappoletku suodatinlaitteen keskellä olevaan
suodatusaukon päälle ja avaa lapon kiristin, jotta vesi
pääsee vapaasti virtaamaan suodattimen läpi.

Kun kaikki vesi on valunut suodattimen läpi, irrota 
lappoletku suodattimesta. Suodatin on nyt valmis

viinin suodatukseen.

Aseta suodatinlaite lattialla olevan puhtaan tyhjän
pullon, purkin tai muoviastian suulle.

Nosta viiniastia pöydälle.

Laita lappoletkun pää viiniastian pohjalle.

Lappoa ja suodata viini kuten kohdassa “Suodatinkiekon
huuhtelu” on kuvattu.

Suodatuksen aikana voi kehittyä ilmakuplia, jotka kerääntyvät
suodattimen runkoon ja voivat vaikuttaa virtausnopeuteen.

Vapauttaaksesi suodattimeen kerääntyneen ilman
pidä huoli, että ,

ja avaa ja sulje letkun ilma-aukkoa tarpeen
mukaan.

ilmastusletkussa on aina viiniä

           

Kun viini on suodatettu, ota lappoletku ylemmästä astiasta ja valuta letku 
tyhjäksi. Irrota sitten letku suodattimen suodatusaukosta ja anna suodattimen
tyhjentyä kokonaan. Irrota myös ilmastusletku puhdistusta varten.

Irrota suodattimen runko suppilo-osasta.

Kierrä lukitusrengas auki vääntöavaimella.

Poista käytetty suodatinkiekko ja hävitä se (biojätettä).

Älä koskaan säästä käytettyä suodatinkiekkoa uudelleen käytettäväksi.

Puhdista ja kuivata kaikki muoviosat ennen varastointia uutta käyttökertaa varten.

- Käyminen on loppunut ennen suodatusta.
  Jos lappoletkuun nousee kaasukuplia, viini käy edelleen.

  Lopeta suodatus ja anna viinin käydä loppuun.
  Lisää viiniin käymisenpysäyttäjä.
  Anna sakan laskeutua viikon ajan, lappoa viinin puhtaaseen astiaan

  ja aloita suodatus uudelleen.

- Viinimehuun on käymään laitettaessa lisätty entsyymiä, 

  ja viini on kirkastettu selkeytysaineilla.

- Viini on lapottu pohjasakan erottamiseksi.

- Tukiritilä on asetettu A-puoli suodatinkiekkoa vasten, ja ritilän
  kolme korvaketta ovat oikeissa koloissa suodattimen rungossa.

- Lukitusrengas on napakasti kiristetty (kierteet kohdallaan).

- Ilmastusletkussa on koko suodatuksen ajan viiniä.

- Steriloi tukiritilää voimakkaassa sulfiittiliuoksessa.

VARMISTU ETTÄ:

ÄLÄ KOSKAAN:

LOPETUS JA PUHDISTUS

HUOMIOI

Crystalbrite-suodatinkiekkoja on saatavana 6 kpl:n pakkauksissa. 

Maahantuoja: Viinitalo Melkko Oy    www.kotiviini.fi


