
ENOLMASTER
PROFESIONÁLNÍ VAKUOVÁ PLNIČKA



OBECNÉ DOPORUČENÍ A INSTRUKCE
Upozornění: Před použitím plničky Enolmaster pečlivě přečtěte tento návod na použití 
včetně připojených tabulek a náčrtů. Ujistěte se, že elektrické napětí uvedené na 
informačním štítku (nalepený ve spodní části zařízení) odpovídá s elektrickému napětí 
v místě použití zařízení.

POPIS ZAŘÍZENÍ
Enolmaster je profesionální vakuová plnička o výkonu cca 600 lahví/ hod.

POUŽITÍ
Zařízení může být použito k plnění vína, olejů, rajčatové šťávy, ovocných šťáv, lihovin a 
dalších tekutých produktů.
Poznámka: Produkty obsahující více jak 20 % alkoholu mohou poškodit plničku. Pro 
tyto případy použití proto doporučujeme použít plničku model P9921(vybaven náhradní 
pyrexovou nádobou).
Pokud je plnička používána společně s fi ltrem, použijte prosím fi ltr TANDEM 
PROFESIONAL model P9915(vybaven zásobníkem z pyrexu).Také v případě, že je 
plnička použita k plnění sladkých likérů nebo produktů jako jsou vonné octy, je nutné 
použít při plnění olejový fi ltr vzduchu, abychom zabránili poškození vakuového čerpadla.
(tento fi ltr není součástí standardní dodávky a pokud je požadován, musí být objednán 
přímo ve výrobě).
Firma Tenco s.n.c. ani distributor jejich výrobků nepřebírá zodpovědnost za 
nedokonalou funkci plničky Enolmaster pokud byla použita k plnění výše 
popsaných produktů bez použití výše popsaného speciálního příslušenství.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Jsou uvedeny na štítcích upevněných na zařízení.

ZÁKAZNICKÁ ZODPOVĚDNOST
Zodpovědnost za instalaci plnícího zařízení do prostor vyhovujících platným hygienickým 
předpisům s odpovídajícím elektrickým vybavením přechází plně na zákazníka.

ZAPOJENÍ A SPUŠTĚNÍ
Umístěte plnící zařízení na vhodný povrch. Ujistěte se, že hlavní vypínač je v poloze 
„vypnuto“ (OFF) a připojte spojovací kabel do elektrické sítě.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Nepřipusťte vniknutí kapaliny do zdířek plnícího zařízení. Nezasahujte a neotvírejte 
plnící zařízení pokud je pod elektrickým proudem.

POKYNY PŘED POUŽITÍM
Spuštění: zařízení je možno uvést do provozu pohybem ovládacího nebo hlavního 
vypínače.

OSVĚDČENÍ O STANDARDIZACI
Státní nařízení - zákonné nařízení č. 615 ze dne 12.11.1996

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Výrobce zaručuje, že strojní zařízení popsané v těchto dokumentech bylo testováno 
a že všechny stanovené testy byly úspěšně dokončeny. Výrobce zaručuje, že dodané 
zařízení neobsahuje žádné materiální ani montážní vady. Na jakékoliv poškození vlivem 
transportu, tak jako na poškození způsobené nevhodnou údržbou a čištěním, nevhodným 
elektrickým zapojením, nevhodným použitím nebo nedbalostí, nepovolenou úpravou či 
opravou provedenou neoprávněným servisem nemůže být brán zřetel a proto se tato 
záruka na výše popsané případy nevztahuje.
Záruka není přenosná z původního vlastníka zařízení na dalšího uživatele. Výrobce 
není zodpovědný za žádné přímé, následné, nahodilé, nepřímé nebo jiné poškození 
způsobené na lidském zdraví nebo na majetku vlivem vad na zařízení, selháním zařízení 
nebo následným násilným zastavením při použití zařízení. Výrobce není zodpovědný 
za chyby při plnění, jestliže v čase montáže a zkoušení zařízení, uživatel dostatečně 
neprovedl odpovídající testy při plnění tekutin do požadovaných nádob.



závada příčina řešení

motor nefunguje

je vypnut el. proud zkontrolovat
el. zástrčka není zapojena zkontrolovat
vypálená pojistka v el. 
zásuvce plničky (obr.4)

odpojte šňůru z el. 
sítě,vytáhněte zásuvkovou 
pojistku jejím pootočením. 
Zkontrolujte ji a případně 
vyměňte (1,6 A 250 V)

v celém zařízení je vakuum povytáhněte plovákový k 
kolíček „S“ na několik sekund 
(obr. 7)

kapalina neteče do 
láhve

motor je vypnut zkontrolovat
víko přepadové nádoby není
správně uzavřeno

překontrolujte usazení víka

rychlost plnění je malá otočte knofl ík na max. (obr.8)
trysky jsou ucpány zkontrolujte zda sací otvor 

„A“ není ucpaný. Pozvedněte 
uzavírací kónus „E“ a 
vyfoukněte pěnu z vratné 
hadičky jehly ze strany „B“. 
Dále překontrolujte zda 
není plnící otvor „C“ ucpaný 
profouknutím sací trubice ze 
strany „D“.

sací hadice je přisátá na dně
nádoby

upravte sací koncovku a 
nastavte sací hadici dále ode 
dna nádoby

ústí lahve je vyštípnuté vyměňte lahev
gumové těsnění uzavíracího
kónusu je prasklé

vyměňte ho

tryska dokonale netěsní překontrolujte o-kroužek 
2.02 a 2.06 (viz. rozložený 
nákres) nebo namažte trysku 
potravinářskou vazelínou (viz. 
4.03 na nákresu)

ZÁVADY A JEJICH ŘEŠENÍ

Upozornění: El. napětí může nebezpečně poškodit vaše zdraví během čistění 
elektrických částí zařízení. Veškeré operace na zařízení mohou být prováděny po 
uvolnění všech zbytkových tlaků a po odpojení ze sítě el. napětí.
Pokud plnící zařízení nefunguje správně, překontrolujte závady a jejich příčiny uvedené 
v tabulce. Jestliže nenajdete v níže uvedené tabulce odpovídající řešení závady, obraťte 
se na svého autorizovaného prodejce.



Zastavení a bezpečnostní pokyny: bezpečnostní zařízení je aktivováno vyjmutím 
hlavního spojovacího kabelu ze sítě.

DŮLEŽITÉ
Jestliže vypnete motor plničky během plnění, je absolutně nutné, aby jste před 
opětovným zapnutím odstranili veškeré vakuum pomocí kolíku „S“. Stejná operace musí 
být provedena před sejmutím krytu přepadové nádoby.

INSTALACE A NÁVOD K POUŽITÍ
Před použitím plničky Enolmaster pečlivě přečtěte tento návod na použití včetně 
připojených tabulek a náčrtů. Ujistěte se, že elektrické napětí uvedené na informačním 
štítku (nalepený ve spodní části zařízení) odpovídá s elektrickému napětí v místě použití 
zařízení.

  • Umístěte plničku na pracovní stůl. Sestavte přepadový plovák (obr.1) spojením kolíku 
   „S“ s jeho tesněním a vložením do vhodného otvoru ve středu víka nádoby. Potom  
   umístěte plovák pod víko jemným tlakem kónického čepu kolíku ve vhodném místě 
   plováku. Spojte průhledné hadičky „B“ s koncovkami „B“ na víku nádoby a černou 
   hadičku „A“ s koncovkou „A“, také na víku nádoby (obr.2).

  • Spojte potrubní ústí „C“ s nepružnou sací hadicí pomocí dvoumetrové transparentní 
    hadice dodané jako příslušenství. Koncovka „Z“(sací kolík) musí být umístěna na 
   konci hadice, aby byl zabezpečen dostatečný průtok kapaliny hadicí (obr.3). Spojte 
   hadice potrubí (C) s tryskami.

  • Připojte síťový kabel k plničce Enolmaster a zapněte plničku pomocí vypínače  
    „F“(obr.4).

   • Umístěte sací hadici do nádoby s plněnou kapalinou. Přesvědčete se, že je koncovka 
    „Z“ umístěna na hadici, aby nedošlo k nasátí případného sedimentu. Umístěte lahve 
    na správné místo plnícího pultu jednu po druhé se současným zasunutím plnících 
      trysek. Pokud jsou lahve správně umístěny, nachází se plnící rameno „H“ v horizontální 
    poloze (obr.5). Správnou výšku plnícího ramene dosáhneme nastavením držáku 
    trysky „K“ pomocí kolíku „X“.

  • Nastavení hladiny plnění lahví provedeme otáčením matice „N“ na trysce. Maximální  
    hladinu plnění dosáhneme stažením matice „N“ do dolní pozice „R“ až ke kontrolní  
    matici „Q“.

  • Minimální hladinu plnění nastavíme zpětným otáčením matice „N“ až do polohy „P“. 
Střední hladiny plnění je dosaženo nastavením matice „N“ mezi pozicemi „P“ a „R“.

Upozornění: k dosažení konstantně kvalitního plnění lahví je nutno lahve rychle sejmout
z plnící jehly, jakmile došlo k odstranění pěny z hrdla lahve.

Důležité: Jestliže vypnete motor plničky během plnění, je absolutně nutné, aby jste před 
opětovným zapnutím odstranili veškeré vakuum pomocí kolíku „S“. Stejná operace musí 
být provedena před sejmutím krytu přepadové nádoby.
Rychlost plnění může být nastavena otáčením vakuového knofl íku (obr.8). Pokud 
používáme plničku k plnění hustých kapalin (olej, rajčatová šťáva atd.), nastavte knofl ík 

do maximální polohy.
Naopak, pokud plníme perlivá vína, pivo atd., nastavte knofl ík do minimální polohy. 
Nadměrně rychlé plnění může způsobit tvoření velkého množství pěny.
Za účelem vyprázdnění vyrovnávací nádoby bez jejího sejmutí ze základny plničky, 
povytáhněte kolík „S“ na plováku (obr.7) a odstraňte veškeré vakuum uvnitř nádoby. 
Potom sejměte víko a otevřete příslušný vyprazdňovací kohout.

TECHNICKÉ PARAMETRY

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Údržba není v podstatě nutná, kromě čištění a sanitace před a po použití. Při čištění 
plnícího zařízení vždy překontrolujte jeho odpojení z elektrické sítě. Vyrovnávací 
nádoba může být opláchnuta pouze vodou, pokud jí však bylo použito pro plnění oleje, 
doporučujeme použít její vymytí běžným čistícím prostředkem na nádobí. Pokud chcete 
plnit různé produkty, doporučujeme vám zakoupení speciálních plnících setů určených 
zvlášť pro plnění oleje, rajčatové šťávy, atd. Pro výměnu plnících trysek otáčejte maticí 
„T“ tak dlouho dokud nedojde k jejímu uvolnění a vytáhněte čep „U“ (obr. 9). Odejměte 
obě plastové součásti z ramene a rozdělejte tak celé rameno. Potom uvolněte pružinu. 
Instalujte jinou plnící trysku opačným pracovním postupem, kterým jste dosáhli její 
demontáž.

ZJIŠTĚNÍ A ODSTRANĚNÍ JEDNODUCHÝCH ZÁVAD
V případě selhávání nebo zastavení fungování zapnutého zařízení vypněte hlavní 
vypínač a odpojte zařízení ze zásuvky el. proudu. Veškeré operace na elektrických 
částech plnícího zařízení mohou být prováděny autorizovanou a speciálně zaškolenou 
osobou.

výkon rozměry (d×š×v) el. napětí sací výška hmotnost
500 lahví/h 650 x 460 x 450 mm 220 V 4 m 25 kg


