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UNIWAX -3  kasutusjuhend. 

 

 

 

 

Universaalne vahasulatus, kaanetus – ja 

soojendusseade. 
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Tehnilised andmed:                   

 Mõõtmed: sisemõõt 990x490x440 (restini), välismõõt 
1100x620x1060 

 Ülemise kaane küttevõimsus 1,5kW (maks temp 125°C) 
 Põhjasoojendus 0,5kW (maks temp 65°C) 
 Võimsus 2,2kW /230V 
 Soojustatud seintega/ roostevabast terasest 
 Kaal 120kg 

 

Komplektis sisaldub: 

-  perforeeritud avadega rest 

-  alused ämritega soojendamiseks ( pilt 1) - 2tk 

-  raamihoidja reguleeritav, 2—poolne ( pilt 2) - 1tk 

-  pikendusotsad ( pilt 3) – 4tk 

-  distantspuksid Eesti raamitüübi kasutamiseks – 16tk 

-  pikendusotse kinnitamiseks ÜP sisekuuskantpolt A2 M 6x40 – 4tk 

-  distantspukside kasutamisel, siini kinnitamiseks kasutatavad  

Peitpeaga SKK poldid A2 M6x50 – 16tk 

-  sisekuuskant L-võti 4mm – 1tk 

 

Pilt 1 
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Pilt 2 

 

 

Pilt 3 

Palun veenduda seadme vastuvõtmisel komplektsuses. 

Enne seadme esimest kasutuselevõttu on kindlasti vajalik puhastada seade 
võimalikust tootmispurust. Eemaldada lapi või paberiga puhastamisvedelikku 
kasutades sisepindadel võimalik mustus. Enne vaha ja meega tööle hakkamist võiks 
seadme alumise ja ülemise küttekeha sisse lülitada ning hakata temperatuuri 
tõstma kuni maksimumini. Lasta masinal 1-2 tundi töötada, kuni kõrvalised lõhnad 
on kadunud. 
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1. Raamide lahtikaanetamiseks seadme ettevalmistamine. 

Kaane teisaldamiseks: 

- eemaldada karabiinist kaane fiksaatorkett 

- eemaldada kaane hingelt kübarmutter ( vajadusel kasutada võti 17mm) 

- avada parempoolne (eestvaates) küljeluuk 

- libistada kaan hinge fiksaatortihvtidest välja ja tõsta pealt ära ( mugavam 
on teha 2 inimesega 

Avada küljeluugid ning fikseerida ketiga sobivale kõrgusele, et raamidelt 
valgunud mesi voolaks restile. Paigaldada mõlemale poole raamihoide-siinide 
pikendused ning fikseerida need komplektis olevate poltidega.  

Vajadusel reguleerida seadme kõrgust, mugavaks töötamiseks. Selleks on 
vaja tõsta seadet kahelt poolt, eemaldada aukudest poldid ning paigaldada 
need sobivale kõrgusele (arvesta, et kasutatav meeämber mahuks kenasti 
põhja alla) 

Veendu, et põhjakraan on kinni või ämber nõrgunud mee jaoks oleks 
paigaldatud. 
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2. Kaanetisvaha sulatamine. 

Aseta kaanetisvaha restile. Optimaalne kogus ca 30 liitrit. Lülita sisse 
põhjaküte ca 40-45 kraadile, samuti ka ülemise kaane küte. Vaikselt hakkab 
mesi vahasegust välja sulama. Sega aeg-ajalt, et rohkem mett kätte saada 
ja protsessi kiirendada. Võib jätta ka ööseks tööle jätta, hommikul veel 
segada ja siis nõrgunud mesi välja lasta. Kui mesi on välja nõrgunud, siis 
keerata mõlemad kütted max asendisse ja sulatada vaha. Mustus ja setted, 
mis ei ole vaha ja on suuremad kui 3 mm jäävad resti pinnale ning on 
hõlpsasti eemaldatavad, näiteks roostevabast kelluga.    

NB! Temperatuuri regulaatoril olevad näidud on orienteeruvad. Soovitaks 
kontrollida lasertemperatuurimõõtjaga tegelikku temperatuuri, et tagada mee 
kvaliteet.  

3. Raamidest vaha sulatamine 

Lülita sisse põhjaküte ja ülemise kaane küte max asendisse ja aseta raamid 
masinasse. Mõne aja ( ca 20min) möödudes võib raputada raame, et vaha 
paremini eemalduks. Suurema osa vaha eemaldumisel võib hakata näiteks 
küljeukse kaudu raame välja võtta samal ajal neil üleliigsest vahast 
puhastades. Lõplikult võib raamid puhtaks saada kuumavee survepesuriga 
või seebikivi vannis. Kui raamid on väljas võiks lasta mõnda aega masinal 
täisvõimsusel töötada ja aegajalt segada restil olevat, et tagada 
maksimaalne vaha väljasulamine. Peale vaha väljasulamist avada põhjakraan 
ja lasta vaha-meesegu anumasse. Anumas võiks olla põhjakraan, mille kaudu 
vaha tahkudes saab välja lasta vedela meesegu, et seejärel vahaketas 
paremini kätte saada. Teise variandina võib masinas lasta vahal ära tahkuda, 
lasta põhjakraanist meesegu anumasse, seejärel sulatada vaha vedelaks 
lasta see eraldi välja. Vajadusel saad vahakettad uuesti masinasse asetada ja 
veelkord ümber sulatada. 

4. Mee soojendamine 

Eralda rest ja aseta ämbrialused. Sulatada saab korraga 3x25kg või 2x 40kg 
ämritega. Eemalda kaaned ning lülita sisse põhjaküte ca 35-40 kraadile, 
samuti ka ülemise kaane küte. Kui mesi hakkab sulama võib protsessi 
kiirendada segamise teel. 

NB! Temperatuuri regulaatoril olevad näidud on orienteeruvad. Soovitaks 
kontrollida lasertemperatuurimõõtjaga tegelikku mee temperatuuri, et tagada 
mee kvaliteet.  
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5. UNIWAX-i puhastamine 

Eemaldada suurem mustus näiteks väikese pahtlilabidaga. Seejärel lasta 
masinal täisvõimsusel töötada-soojeneda. Surveõhu abil saab ka puhasta 
resti ja seejärel survepesurit ning aluselist puhastusvahendit kasutades 
mustust ja vahajäägid eemaldada. Enne survepesu võiks välja lülitada. 

 

6. IDEED UNIWAX-i kasutamiseks 

- õietolmu ja suira kuivatamiseks 

- õunte ja ravimtaimede kuivatamiseks 

- kristalliseerinud meeraamide soojendamiseks enne vurritamist 

- kanarbiku meeraamide soojendamiseks enne vurritamist 

- liigniiskuse eemaldamine meeraamidest 

 

 

7. Ohutusnõuded UNIWAX-i kasutamiseks 

- Ohtlikud kohad on küttekehad, ventilaatorid ja elektriühendused. Et välitida 
vigastusi on need kaitstud võredega. Vigastuste vältimiseks mitte puutuda 
toote põhjapinda, enne kui seade on jahtunud. 

- Seadme rikke korral eemaldada koheselt vooluvõrgust ja lasta jahtuda. 
Mitte kasta külma veega!  

- Rikke või defekti korral võtta ühendust tootjaga 

- Uniwax-i võib kasutada nii sise kui välistingimustes. Välistingimustes 
kasutades tagada, et vesi ei pääseks kaanel olevatest ventilaatori 
jahutusavadest sisse. 

8. Tootja vastustus 

Metsaserva Mesi OÜ vastutab, et UNIWAX seade on õigel kasutamisel 
turvaline ja ohutu. 

Garantii: elektriseadmetele 1 aasta, ülejäänud 5 aastat 

 

Toodetud: Metsaserva Mesi OÜ tellimusel Tila küla Tartu vald 

Kontakt tel 50 11 312 / Allan Sarap, e-mail: allan@metsaservamesi.ee 


