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Συγχαρητήρια για την αγορά του επιτραπέζιου αποστακτήρα. Έχετε αποκτήσει ένα υψηλής ποιότητας και σε μεγάλο 

βαθμό χειροποίητο προϊόν. Παρακαλώ διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη 

φορά. 

Τοποθέτηση της συσκευής αποστάξεως: 

Η συσκευή μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια και να παραδοθεί, μόνο αποσυναρμολογημένη. 

Ωστόσο, η συναρμολόγησή της είναι εύκολη και ειδικά ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες και τη φωτογραφία της 

πλήρους συναρμολογημένης συσκευής στην πίσω εικόνα. 
 

1. Αφού χαλάρωσετε τη βίδα συγκράτησης, σύρετε το ενιαίο χάλκινο δακτύλιο πάνω στη βάση από κάτω και, στη 

συνέχεια, σφίξτε τη βίδα συγκράτησης και πάλι. 

2. Στη συνέχεια, βιδώστε τη βάση πάνω στην πλάκα βάσης. 

3. Ο λαιμός της σφαιρικής φιάλης απόσταξης είναι εξοπλισμένος με δύο σφιγκτήρες ορείχαλκου που συνδέονται με μια 

βίδα. Χαλαρώστε τη βίδα και σπρώξτε το μικρότερο από τους δύο σφιγκτήρες πάνω από τη βάση. Για να προσαρτήσετε 

την φιάλη αποστάξεως με τη βάση, ενώστε (σπρώχνοντας) απαλά τους δύο σφιγκτήρες με το ένα χέρι και να 

επανασυνδέστε τους με την βίδα συγκράτησης. 

4. Τώρα πιέστε απαλά το θερμόμετρο απόσταξης πάνω από το λαιμό της φιάλης απόσταξης. Παρακαλώ σημειώστε: όλα 

τα γυάλινα τμήματα, πρέπει να αντιμετωπιστούν με μεγάλη προσοχή για την πρόληψη ζημιών. 

5. Στη συνέχεια, σύρετε τον ψυκτήρα (συμπυκνωτής) από πάνω προς την “θήκη” του και προσεκτικά συνδέστε τη φιάλη 

αποστάξεως με τον ψυκτήρα. 

6. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο χωνί για να γεμίσετε το συμπυκνωτή (το πορώδες γυαλί - ψυκτήρας) με νερό και 

γεμίστε μέχρι την ανώτατη σπείρα. 

7. Τώρα συμπληρώστε την φιάλης απόσταξης περίπου μέχρι τη μέση με το κρασί, κατά προτίμηση με μια χαμηλής 

περιεκτικότητας σε θείο ποικιλία κρασιού. Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε διάφορα κρασιά για να βρείτε τη γεύση που 

σας αρέσει περισσότερο. Πριν από την πλήρωση της φιάλης, θα πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε για λίγο το θερμόμετρο. 

8. Στη συνέχεια συμπληρώστε τον καυστήρα με οινόπνευμα και τοποθετήστε τον στη θέση του. Ανάψτε τον καυστήρα 

και τοποθετήστε τον κάτω από την φιάλη αποστάξεως. Το μήκος του φυτιλιού θα πρέπει να είναι όσο πιο μικρό (κοντό) 

γίνεται. Μπορείτε να μεταβάλλετε το μήκος του φυτιλιού για να ρυθμίσετε ξεχωριστά την απόσταση μεταξύ του 

καυστήρα και της φλόγας. 

9. Τοποθετήστε το ποτήρι συλλογής κάτω από τον συμπυκνωτή. 

10 .Σε περίπου 15-20 λεπτά μετά την έναρξη της διαδικασίας απόσταξης, θα αρχίσετε να συλλέγετε, το λεγόμενο 

"πρώτες σταγόνες". Αυτές οι πρώτες σταγόνες πρέπει να απορρίπτονται, δεδομένου ότι είναι πιθανό να περιέχουν ουσίες 

που αλλοιώνουν την γεύση. 

11. Θα πρέπει να παρακολουθείτε το θερμόμετρο (τη θερμοκρασία) πολύ προσεκτικά σε όλη τη διαδικασία απόσταξης 

και να διασφαλίσετε ότι η θερμοκρασία λειτουργίας δεν υπερβαίνει τους 90 ° C. Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση 

πάνω 90° C, απλά μετακινήστε τον καυστήρα έξω από κάτω από τη φιάλη για ένα σύντομο χρονικό διάστημα (μερικά 

δευτερόλεπτα). 

12. Σε λίγα λεπτά μετά τη συλλογή των “πρώτων σταγόνων” (και στη συνέχεια την απόρριψή τους), μπορείτε τώρα να 

συλλέγετε κανονικά το απόσταγμά σας.  

Αν η γεύση του κονιάκ είναι πολύ ισχυρή για τον ουρανίσκο σας, σας συνιστούμε να το αραιώνετε με μια μικρή 

ποσότητα μη-ανθρακούχου επιτραπέζιου νερού. 
 

Συμβουλές Λειτουργίας και Συντήρησης: 

- Συναρμολογήστε και χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια. 

- Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι για παιδιά ή εφήβους. 

- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να έρθει σε επαφή με κρύο νερό και ο ψυκτήρας δεν 

πρέπει ποτέ να γεμίσει (η να συμπληρώσετε) με κρύο νερό. Πρέπει να δίνετε πάντα αρκετό χρόνο στη συσκευή για να 

“ψυχθεί” από μόνη της στη θερμοκρασία του δωματίου. 

- Καθαρίστε τη συσκευή με ζεστό νερό μόνο. 

- Από τη χρήση της συσκευής μπορούν να υπάρξουν υπολείμματα (ιζήματα) στην φιάλη αποστάξεως τα οποία μπορείτε 

να τα αφαιρέσετε εύκολα με ζεστό νερό και / ή ένα μαλακό (απλό) σφουγγάρι. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Περαιτέρω χρήσιμες συμβουλές: 

- Να σημειωθεί ότι κατά την απόσταξη του οίνου, το απόσταγμα μπορεί να περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις μεθανόλης 

και άλλων ουσιών που είναι επιβλαβείς για την υγεία σας. 

- Η άδεια για την εκμετάλλευση αυτού του επιτραπέζιου αποστακτήρα έχουν χορηγηθεί μόνο για ιδιωτική χρήση 

Οποιαδήποτε άλλη εμπορική χρήση απαγορεύεται αυστηρά. 
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