
SADA PRO FILTROVÁNÍ VÍNA
POZOR! Před použitím si řádně přečtěte uživatelský manuál.
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SESTAVENÍ FILTRU

PRED FILTROVÁNÍM

Víno k �ltraci vždy připravujte předem, a to za pomoci enzymu SUPER ENZYM
a prostředku pro čiření vína (nejlépe VIN CLEAR).

PRED SAMOTNOU FILTRACÍ SI PROSÍM PROSTUDUJTE CELÝ
MANUÁL.

DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM TOHOTO FILTROVACÍHO ZAŘÍZENÍ SE UJISTĚTE, 
ŽE VE VÍNĚ SKONČIL KVASICÍ PROCES. POTOM VÍNO OPATRNĚ STOČTE DO ČISTÉ 
NÁDOBY BEZ USAZENÝCH NEČISTOT.

Před použitím sterilizujte všechny plastové části �ltru i 
nádobu. 
(Nepoužívejte silné siřičitanové roztoky – mohou poškodit 
podpěrný disk!)

1. Vložte �ltrační papír do �ltračního těla (Obr. 1)
Dbejte na to, aby byl �ltrační papír otočen správně. Filtrační 
papír Crystalbrite může být vložen oboustranně.

2. Na �ltrační papír potom přiložte podpěrný disk. Ujistěte 
se, že strana disku označená písmenem „A“ směřuje k 
�ltračnímu papíru, a že všechny 3 vymezovací prolisky na 
okraji disku zapadly do otvorů na �ltračním těle (Obr. 2)

3. Ze spodní strany našroubujte do �ltračního těla pojistný 
kruh, který zajistí �ltrační papír proti vypadnutí. 
POZOR: Pojistný kruh dotahujte opatrně, abyste nestrhli 
závit!

4. Na �ltrační vložku zespod nalijte půl šálku vody, aby se 
změkčila. Poté dotáhněte pojistný kruh přiloženým klíčem 
(Obr. 3)

5. Na �ltrační tělo nasaďte výtokový trychtýř (zespodu).

6. Odvzdušňovací trubičku protlačte odvzdušňovacím 
ventilem na �ltračním těle a ujistěte se, že je kohoutek 
zavřený.

1.



2.

Filter
Inlet Vent

Outlet(Centre)

Zavřený

Kohoutek

Otevřený

PRÍPRAVA FILTRACNÍHO PAPÍRU

FILTROVÁNÍ

Filtrační vložku nejprve opláchněte pod tekoucí vodou. 
Vložka změkne a zároveň se zbaví nežádoucích uvolně-
ných �ltračních vláken.

Celou �ltrační sestavu umístěte na hrdlo čisté prázdné 
nádoby, umístěné na úrovni podlahy. Druhou čistou 
nádobu umístěte do výšky stolu a naplňte ji asi čtyřmi 
litry čisté vody.

Na jeden konec stáčecí hadice nasaďte 
svorku pro řízení průtoku. Druhý konec 
hadice vložte do nádoby s vodou. 
Opatrně nasajte vodu do stáčecí hadice 
a zastavte se, až bude voda v hadici před 
svorkou pro řízení průtoku.

Volný konec stáčecí hadice nasuňte na přívod �ltru, 
otevřete svorku pro řízení průtoku a nechejte všechnu 
vodu skrze �ltr protéci. 

Poté odpojte stáčecí hadici od �ltru, pře�ltrovanou vodu 
vylijte a můžete začít s �ltrací samotného vína.

Filtrační soustavu umístěte na hrdlo čisté prázdné nádoby, 
demižonu nebo kanystru, stojícího na úrovni podlahy. 
Nádobu s vínem k pře�ltrování postavte na stůl. 

Jeden konec stáčecí hadice vložte na dno nádoby s vínem. 
Opatrně nasajte víno a zastavte se, až bude víno v hadici před 
svorkou pro řízení průtoku.

Volný konec stáčecí hadice nasuňte na přívod �ltru, otevřete 
svorku pro řízení průtoku a nechejte všechno víno skrze �ltr 
protéci. 

Poté odpojte stáčecí hadici od �ltru. V nádobě již budete mít 
hotové, pře�ltrované víno.

V průběhu �ltrace mohou vznikat vzduchové bubliny, které 
se budou zachycovat ve �ltrační soustavě. To může ovlivňovat 
rychlost průtoku skrze �ltr. 

Aby k tomuto efektu nedocházelo, zajistěte, 
že bude v odvzdušňovací trubičce vždy víno, 
přičemž budete otevírat a zavírat kohoutek 
dle potřeby.
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VÝMENA
FILTRACNÍCH PAPÍRU

UPOZORNENÍ

Nečistěte podpůrný disk v silném siřičitanovém roztoku.

Pokud se průtok čistého vína výrazně zpomalí nebo se úplně zastaví,
vyměňte �ltrační papír.

Filtrační papíry Crystalbrite a další vhodné můžete zakoupíte na našem eshopu
www.alkoholesence.cz

Poté, co bylo všechno víno pře�ltrováno, vyjměte stáčecí hadici z výše postavené 
nádoby a držte ji ve svislé poloze do doby, než všechno víno z hadice nevyteče skrze 
�ltrační soustavu. Poté od �ltru odpojte stáčecí hadici i odvětrávací trubičku.

Z �ltru odejměte trychtýř.

Pomocí klíče povolte a odejměte pojistný kruh.

Vyprázdněte obsah �ltru a použitou �ltrační vložku vyhoďte.

NIKDY si použitou �ltrační vložku neschovávejte pro pozdější použití!

Důkladně vyčistěte a umyjte všechny plastové díly, trubice a hadice.

UJISTĚTE SE, ŽE:

NIKDY:

Víno před samotnou �ltrací opravdu dokvasilo. Pokud při �ltraci vznikají ve stáčecí 
hadici bubliny, víno stále není dokvašené. V tomto případě �ltraci přerušte a nechte 
víno zcela dokvasit.

Nechejte víno 1 týden odležet, aby se veškeré nečistoty usadily. Poté opatrně (bez 
usazenin) stočte víno do čisté nádoby a teprve poté pře�ltrujte.

Podpůrný disk je otočen stranou „A“ směrem k �ltračnímu papíru a všechny 3 
vymezovací prolisky na okraji disku zapadly do otvorů na �ltračním těle.

Pojistný kruh je pevně přišroubován k tělu �ltru (POZOR, nestrhněte závit!).

Během �ltrace je v odvzdušňovací trubici vždy víno.


