
Bruger- og rengøringsvejledning til Imgut motorslynge

Læs vejledningen grundigt.   Slyngen er 116 cm høj inklusive ben og motor. Den vejer 20 kg.
Kuglestørrelse: 8 mm. 

Slyngen har børnesikring. Den kører kun når lågene er lukkede. Det betyder også at du 
skal være opmærksom på at slyngen ikke hviler på lågene under transport. Skal slyngen 
ligge ned i bilen, skal den understøttes. Så brug støttepuden.

Skridsikker måtte. Det kan være en god ide med en skridsikker måtte under slyngen når du 
slynger. Slyngen kan “vandre” hvis der er uligevægt eller for høj fart. Det er ikke så godt for 
dit køkkengulv. 

Montering af slyngen. Slyngen er samlet, men tjek gerne at benene er skruet ordenligt fast 
og stram evt. skruer og møtrikker. 

Låg. Læg den forreste lågdel på slyngen, og fastgør låget til hængslet med skruerne. 
Anbring bagdækslet halvt med låsesikringsstifterne nedad og tryk det let nedad til det lukker 
mod slyngen. Inden du bruger maskinen første gang, skal du kontrollere, at alle møtrikker og 
bolte er fastspændte. 
 
Slyngning. Rammekurven kan tage 4 rammer i alle mål. 
Sørg for, at rammerne er afbalanceret med nogenlunde ens vægt. Er det ikke muligt, så at 
vægten er modsatstillet: to tunge overfor hinanden og to lette overfor hinanden.  
Luk lågene og hold dem lukket under hele centrifugeringen. 
Lad altid taphanen stå åben under slyngningen – HUSK AT SÆTTE SI OG SPAND UNDER! 

Før du sætter stikket i kontakten, skal du sørge for, at motorhåndtaget er i midterposition (nul 
position). Indstil den røde knap til "1" (til). 

Slyngen har en sikkerhedsafbryder. Den kører kun når lågene er lukkede. 
Skub håndtaget i en retning for at begynde at dreje. For at overvinde parkeringsbremsen i 
nulstilling kræves et højt indledende drejningsmoment. Vælg rotationsretningen og start med 
høj hastighed for at komme i gang. Drej derefter håndtaget tilbage til den ønskede 
centrifugeringshastighed. 
Tavlerne skal vendes 2 gange. Kør kun den første side i kort tid og før derefter armen tilbage 
til den midterste position (nulstilling). Rammekurven skal selv løbe farten af. Når tavlen er 
delvist slynget vender du den, så den anden honningside kommer ud mod slyngevæggen. 
Dette for at en tung side ikke trækker honningtavlen i stykker under slyngningen. Når slyngen
er i gang, så forøg hastigheden stille og roligt, så tavlerne tømmes. En for hurtig acceleration 
og slyngning kan betyde at tavlerne går i stykker. Du skal vende tavlerne endnu en gang, så 
du får tømt den første side helt.  
Når antallet af drejeprocesser øges, beskytter du vokstavlerne. Du kan køre tavlerne begge 
veje. 
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Forsigtig: Sluk motoren ved længere pauser, dvs. lad det ikke være i nulstilling for længe! 
Ellers er der risiko for overophedning af motoren. 
Rengøring og vedligeholdelse 
Brug ikke sæbe til at vaske slyngen. Koldt til lunkent vand er bedst. 
Der skal ikke være strøm på motoren når du rengør slyngen. 
Løsen de to stjernemøtrikker fra tværbjælken og læg dem til side sammen med 
låseskiverne. 
Nu kan du løfte traversen inklusive motoren. Rammekurven kan nu fjernes. Læg bare kurven 
på siden. 

Rengør slyngen: Der ligger en meget vigtig kugle i bundbeslaget nede i slyngen, hvor 
rammekurven sættes i. Den sørger for at slyngen roterer. PAS PÅ DEN IKKE FALDER UD 
VED RENGØRING. Forsegl bundbeslaget (f.eks. Med klæbebånd), så kuglen ikke går tabt. 
Skyl nu slyngen med lunkent vand. Ikke varmt, for så smeltes det vokssmulder der er faldet 
af undervejs og bliver sværere at få af. Lad evt slyngen stå i blød i 20 minutter. Så går 
honningen i opløsning og kan nemmere skylles ud. Du skal sikre dig at slyngen ikke er 
honningklistret i bunden før du afleverer den. Så skyl grundigt og tør efter med et rent 
viskestykke.  
Rengør kurven: Det samme gælder selvfølgelig rammekurven. Brug en opvaskebørste til at 
løsne vokssmulder mm. 
Rengør motorhåndtaget, traversen og lågene:  Traversen er ofte klistret nedenunder og 
motorhåndtaget er også fedtet. - Alt er klistret når man slynger. 
Rengør sien og skrællebakken: Igen – brug kun koldt/lunkent vand, så du ikke får smeltet 
vokspartiklerne. De kan sætte sig fast i afløbet. Med koldt vand bliver voksen til små hårde 
stykker, der ikke sætter sig fast. 
Skrællevoks kan samles og lægges i rent vand. Når honningen er vandet ud (1-2 timer) kan 
vandet sies og honningvandet bruges til saft og blandes med fx ingefær og citronskiver – lad 
det trække nogle timer.
Rent skrællevoks kan gemmes og sendes til omsmeltning. 
 
Fare og forsigtighed
Fare: Drejelåget skal altid være lukket under drift! Der er stor risiko for personskade, hvis 
genstande eller lemmer kommer bliver fanget under slyngningen 
Fare: Stik aldrig din hånd i slynge, når den kører!  
 
Forsigtig: Honningslyngen skal sikres mod væltning og vandring! 
Forsigtig: Brug aldrig sejlet uden løftekæde! Dette fører til alvorlige skader på enheden.  
Forsigtig: Rør ikke ved motoren under eller umiddelbart efter drift! Motoren kan udstråle 
øget varme afhængigt af anvendelsesgraden. 
Forsigtig: Brems aldrig med at køre i modsat retning! Dette kan føre til beskadigelse af 
gearkassen og motoren.  
Forsigtig: Sluk motoren ved længere pauser, dvs. lad det ikke være i nulstilling for længe! 
Ellers er der risiko for overophedning af motoren 
Forsigtig: Enheden skal kontrolleres for skader før og efter hver brug! 
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Motor og geardele må ikke skilles ad. Motorens kulbørster bør udskiftes efter ca. 1000 
driftstimer.  
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