
 
 

Návod na obsluhu 
Nerezová nádrž na víno so vzduchovým systémom – AIR 

 

Nerezová nádrž zabezpečuje 100 % ochranu vína pred prístupom vzduchu, pričom vznikajúce plyny pri kvasení vychádzajú 

cez plastový kvasný ventil (4.) umiestnený na plávajúcom veku nádrže (3.). Kvalita použitého nerezu (AISI 304) garantuje 

praktické použitie, funkčnosť a hygienu. 

 
Po naplnení nádrže vínom položíme skompletované plávajúce veko (2.) na hladinu vína a pumpou s manomtrom (6.a 5.) 

natlačíme vzduch do tesnenia (1.), ale ešte predtým musíme povoliť bočné koliesko na pumpe, ručička by sa mala ustáliť v 

zelenom poli a potom koliesko zasa dotiahneme. Po odpustení časti obsahu nádrže (vína) vypustíme vzduch z gumového 

tesnenia (1.) pomocou bočného kolieska na pumpe, plávajúce veko klesne zasa na hladinu a následne opakujeme postup 

pri nafúkaní tesnenia. 

 

Na nerezové nádrže sa vzťahuje 2-ročná záručná doba, okrem príslušenstva (manometer, gumové a hliníkové časti pumpy, 

vzduchové tesnenie a ostatné gumové časti), na ktoré je skrátená záručná doba pol roka z dôvodu vyššieho opotrebenia, s 

prihliadnutím na okolité vplyvy (teplota, vlhkosť). 

 
Odporúčanie: 

Pred uvedením nerezovej nádrže do užívania treba odskúšať tesnosť nádrže (naliať vodu aspoň do polovice nádrže) a 

tesnosť plávajúceho veka (poskladať a nechať jeden deň na skúšku či drží tlak). 

Predajca nenesie zodpovednosť pri nedodržaní pokynov pred uvedení nádrže do prevádzky. Po každom 
vyprázdnení odporúčame vyčistiť všetky komponenty teplou vodou – nie horúcou! 

 
1. Vzduchové tesnenie – duša 
2. Plávajúce veko 
3. Otovor pre kvasnú zátku 
4. Kvasná zátka  
5. Manometer 
6. Pumpa pre dofukovanie duše 
7. Hadička spájajúca dušu s pumpou 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tipy na údržbu a príslušenstvo: 
      Doporučujeme po 3 znížení plávajúce veko vybrať a pretrieť dušu aj s vekom – predĺžite životnosť duše. 
      Príslušenstvo: 

      protiprašné veko – zamädzíte prístupu prachu a iných nežiaducich častí dopadajúce na dušu 
      zátka ´´80´´, ´´120´´- náhrada za kvasnú zátku, pri uskladnení vína, zátka je aj s otvorom na hever, hermetická 
      Všetky komponenty sa dajú dokúpiť ako náhradný diel. 

 
UPOZORNENIE: 

Nikdy neumývajte nerezový povrch chlórovými prostriedkami – spôsobuje narúšanie povrchu nereze a 

následne sa môže vytvoriť jamková korózia, predajca nenesie zodpovednosť pri nedodržaní podmienok pre 

údržbu a nesprávneho použitia. Zároveň upozorňujeme, že nerez AISI 304 je odolná voči niektorým 

kyselinám a to do určitej hodnoty. V prípade perforácie – plávajúceho veka, olejového veka alebo samotného 

nerezového sudu – sa reklamácia neuznáva, nakoľko boli vysoké kyseliny, ktoré mali za následok jamkovú 

koróziu a neskôr perforáciu veka alebo nádrže. 

 

  

Kúpou nádrže som bol oboznámený s návodom na použitie a poučený o rizikách a súhlasím s nimi.  


