
Manual till Königins honungsslungor 
 

Slungans huvudkomponenter  

1. Slungartrumma  

2. insats, rotationskorg  

3. ramhållarkorg, ramhållardel  

4. utlopp 

5. motor  

6. elektronikreglage  

7. remskiva  

8. säkerhetslås 

 

Installation  

Ta bort emballaget och vänd knopparna på de båda locken till utsidan. Har ett eller flera av 

benen vänts inåt innan transport skruva loss och vänd det rätt (slungor under 89cm diameter 

har ben vinklade utåt). Säkerställ att rotationskorgen (2), ramhållarkorgarna (3) och benen är 

korrekt och ordentligt monterade. Ta bort skyddsplasten från trumma och locken. Rengör 

trumma och ramhållare med ljummet vatten och låt torka ordentligt innan användning. 

Placera slungan på ett plant golv. Du kan förbättra maskinens stabilitet under drift genom att 

fästa den på golvet (med skruvar genom hålen på fotbotten) eller genom att placera 

gummikuddar under socklarna.  

Fäst elektronikreglaget 

Häng elektronikboxen (6) på hållaren på en av maskinens fötter. Upphängning med hjälp av 

två hållflikar på boxen. Om din modell har en lös anslutning till säkerhetsbrytaren (8) se till 

att den är ordentligt ansluten, det ska höras ett klick då du ansluter kabeln från brytare till 

elektronikboxen. Driftläget för just den typ av slunga du har köpt är förinställt men går att 

ändra, se nedan. Anslut maskinen endast till jordat 230V-uttag, använd inte alternativa 

anslutningar då det kan skada elektroniken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollera kilremmen  

Kontrollera att remskivan (7) på undersidan av 

enheten är ordentligt fäst på axeln. Kontrollera att 

remskivan på axeln och på motorn (5) är parallella. 

Justera med hjälp av skruven på axeln vid behov. Se 

till att kilremmen ligger ordentligt på båda 

remskivorna. Om den inte är ordentligt spänd justera 

genom att lossa 4 skruvar på motorns fäste och 

justera den utåt så att remmen spänns mer. 

Start 

Anslut stickproppen och aktivera strömbrytaren. När 

strömmen varit bruten måste säkerhetslåset stängas 

och öppnas en gång för att elektroniken ska fungera, 

den ska lysa med ett fast sken. Lämna inte maskinen 

anslutet till ström efter användning då det på sikt 

kan skada elektronikboxen.  

 



Användning med en tangentiell honungsslunga  

Placera ramarna med ena sidolisten på hållflikar på insidan av  

ramhållarkorgen (3). Starta slungningen genom att trycka på  

röda knappen och börja slunga med låg hastighet. För snabb  

slungning med mycket honung i ramarna kan orsaka kakras  

från ramarna, vilket kan leda till skador på maskinen.  

Stäng sedan av slungan genom att trycka på den röda knappen  

igen. Slungan bromsar själv delvis rotationen. När slungan  

stannat helt öppna locket och vänd ramarna till andra sidan.  

Slunga sedan med stegvis ökande fart tills all honung slungats ut, stanna sedan maskinen, 

vänd ramarna igen och slunga ut det sista ur den första sidan. 

 

Användning med en självvändande honungsslunga 

Placera ramarna i ramhållarkorgarna (3), stäng sedan locket  

och starta programmet med röd knapp. Systemet roterar med  

60% av inställd rotationshastigheten i den första riktningen för  

att försiktigt separera lite honung från en sida av ramen för att  

göra ramen lättare. Maskinen ändrar sedan själv riktning och  

roterar sen med inställd hastighet åt andra hållet, och sedan  

åt första hållet igen. Den inställda rotationshastigheten kan  

ändras under maskinens drift. Alternativet att ändra riktning två  

gånger istället för tre gånger finns också  (se instruktion för  

elektroniken nedan).  

 

 

Användning med en radial honungsslunga 

Sätt ner ramarna med ramens överlist i ramhållardelen (3).  

Ramlisten ska vila i båda ramhållarflikarna uppe och nere på  

rotationskorgen. Ramens sidolist ska vila på rotationskorgens  

inre ring. Om slungan är tillverkad för flera olika ramhöjder kan  

det finnas flera inre ringar på korgen. Fyll alla ramhållare med  

ramar. Om inte slungan blir full fördela ramarna så att vikten blir  

jämn runt om rotationskorgen och placera tomma ramar i de  

outnyttjade facken. Starta slungningen med den röda knappen,  

hastighetsreglaget bör stå på 80-90%. Slungan är förinställd på  

stegrande program som succesivt ökar farten i takt med att hon- 

ungen slungas ut för att avsluta programmet på inställd hastighet. Se vidare beskrivning om 

elektroniken nedan. Möjlighet finns också att reglera hastigheten manuellt, börja dock alltid 

slungningen långsamt då för hög fart kan leda till kakras och påföljande skador på slungan.   

 

Viktig! 

Låt aldrig en större mängd honung samlas i botten av slungan. Om nivån på honung når 

det nedre lagret kommer det att hindra rotationen och eventuellt förstöra lagret. I 

värsta fall kan det leda till att styrelektroniken förstörs. Slunga heller aldrig trasiga 

ramar då det kan skada slungan.  

 

 



Säkerhetslåset 

Om säkerhetslåset bryts under drift går slungan omedelbart in i bromsläge. Motorn vänder 

håll för att bromsa rotationen. Hur snabbt rotationen stoppas beror på hastigheten och vikten i 

rotationskorgen. När säkerhetslåset brutits och stängts igen kan slungningen fortsättas men 

inställt program kommer att börja om från början. Samma bromsfunktion uppnås med ett 

tryck på den röda knappen under drift. 

Rengöring och underhåll  

Rengör enheten med ljummet vatten efter att honung har tagits bort. Vi rekommenderar att 

göra en större rengöring minst en gång om året. Lyft av locket som fixeras med tre skruvar på 

motsatta sidor. Skruva loss remskivan på axeln under slungan.  Sedan kan insatsen 

tillsammans med axeln lyftas upp från trumman. Innan spolning med vatten, ta bort lagret (nr 

7303 2RS eller 6003 2RS) från lagerhuset som ligger längst ner på maskinen. Kontrollera 

tillståndet och byt vid behov, vi rekommenderar att göra detta vartannat år.   

På självvändande slungor kan ramhållarkorgarna tas bort individuellt. Skruva bort muttern på 

tappen under respektive korg och haka av fjädern. Pressa ramhållarkorgen uppåt så att tappen 

går fri från den styrande ”stjärnan” i botten av insatsen, vik korgen åt sidan och släpp så är 

den lös. Notera att korgarna är i två olika utföranden! Säkerställ att de alltid monteras 

så att likadana korgar stå mitt emot varandra i insatsen (i rotationsriktning ska 

varannan korg vara av respektive sort). I annat fall kan korgarna skadas när de vänder.  

 

Elektronikboxen och programmering 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Val/programläge    Hastighetsreglage    Start/stop 

 

Med alla Königins motorslungor följer samma elektronikbox. Den är inställningsbar i tre 

olika programlägen (självvändande, manuellt och stegrande), vid leverans är den inställd på 

det läge som passar din slunga. Hur Du ändrar till ett annat programläge, se sist i detta avsnitt. 

De fyra orange lysdioderna indikerar tidsinställning (längd på program) som för tillfället är 

inställd. De tre röda lysdioderna indikerar vilken cykel slungan befinner sig i (gäller 

självvändande programläge). Med den svarta val-knappen väljer Du tidsinställning 

(självvändande eller stegrande programläge) eller rotationsriktning (manuellt programläge). 

Hastighetsreglaget ställer in max hastighet och kan justeras under drift. 

 

 



Självvändande programläge (förinställt på självvändande slungor) 

I detta programläge gör slungan 3 cykler: vänster-höger-vänster. Börja med att ställa in 

önskad längd på slungningen med den svarta knappen. De orange dioderna indikerar vilket 

program som är valt, cirka längd på dem är (1) 6 min, (2) 8 min, (3) 13 min, (4) 24min 

När du trycker på röda startknapp börjar slungan rotera med ca 60% av inställd hastighet åt 

ena hållet. Efter att första cykeln är klar bromsar maskinen 10 sekunder genom att motorn går 

i motsatt riktning, står sedan stilla en kort stund och börjar rotera igen. Efter den andra cykeln 

vänder slungan håll på samma sätt igen. Cykel 2 och 3 roterar snabbare än den första. 

Rekommenderat är att ställa hastighetsreglaget på 70-80% och testa dig fram till hur lång 

programtid som är lämpligt till din honung så att ramarna blir tomma och vändningen av 

korgarna fungerar utan problem. Hastigheten kan även regleras under drift genom att vrida på 

ratten.  

Automatiken kan också ställas in att hoppa över cykel 1 och endast rotera i 2 cykler. För att 

uppnå detta tryck på röd startknapp och håll den intryckt, sedan trycker du ner även den svarta 

knappen och håller den nedtryckt i ca 1 sekund. Släpp den röda knappen och slungan är nu 

inställd på endast två rotationscykler. Återställ den till 3 rotationscykler antingen med samma 

knapptryckningar igen, eller genom att bryta strömmen till slungan.  

Problem med att korgarna inte byter håll när slungan vänder rotationsriktning kan bero på en 

kombination av hög rotationshastighet och stor vikt i korgarna, som gör att slungan inte orkar 

bromsa tillräcklig så att ramhållarkorgarna kan slå över till andra sidan. Testa först att öka 

programlängden något, och eventuellt minska hastigheten. Att spänna drivremmen (genom att 

lossa de fyra skruvar som håller motorn och flytta den något bakåt) kan också öka slungans 

bromskraft och underlätta vändning av korgarna. Se även under ”felsökning” nedan.  

 

Manuellt programläge (förinställt på tangentiella slungor) 

I manuellt programläge startas slungan med ett tryck på den röda knappen, och fortsätter 

rotera tills antingen knappen trycks igen, eller säkerhetslåset bryts. Hastighetsreglaget 

används under drift för att succesivt öka hastigheten.  

När motorn inte arbetar kan rotationsriktningen på slungan ändras genom ett tryck på den 

svarta knappen. Orange lysdiod ”1” och ”2” indikerar vilken rotationsriktning som är inställd.  

Manuellt programläge kan även användas för en självvändande eller radial slunga, för att själv 

kontrollera slungningen under drift.  

 

Stegrande hastighet (förinställt på radialslungor) 

I detta programläge ökar slungan hastighet succesivt från 60% till 100% av inställd hastighet. 

Det finns 4 olika program, med olika längd. Välj program genom att trycka på svart knapp. 

De orange lysdioder indikerar vilket program som är valt och tidsinställningen är följande: (1) 

6 min, (2) 8 min, (3) 10 min, (4) 12 min. Slungan startas genom ett tryck på den röda knappen 

och roterar tills programmet är klart och max hastighet har uppnåtts. Slungan kan även 

stannas tidigare genom att på nytt trycka på den röda knappen. Hastigheten kan regleras under 

drift genom att skruva på hastighetsreglaget.  

I detta programläge kan rotationsriktningen ändras på följande sätt. Tryck och håll nere röd 

knapp, tryck sedan den svarta knappen och håll den nere en sekund. Släpp sedan den röda 

knappen och maskinen roterar nu åt andra hållet. Rotationsriktningen förblir densamma även 

om strömmen till slungan bryts; vänd håll igen genom att upprepa samma knapptryckningar.  



Ändring av programläge 

Du kan ändra programläge mellan 1: självvändande, 2: manuell och 3:stegrande hastighet 

genom en enkel knapptryckning. Tryck på svart knapp och håll den nere tills maskinen slutat 

pipa och endast en av de orange lysdioderna lyser. Tryck nu på röd knapp – fortfarande med 

svart knapp nedtryckt! – för att ändra programläge. Orangea lyset indikerar vilket 

programläge som är valt. När du har valt önskat programläge så släpper du den svarta 

knappen. Elektroniken piper nu och alla dioderna tänds efter varandra. När den sista har tänts 

och pipande upphört är det valda programläget inställt. Bryt säkerhetslåset en gång och 

maskinen är redo för drift. Valt programläge förblir detsamma även om strömmen till slungan 

bryts. 

 

Felsökning 

 Problem: Slungan startar inte trots att locket (säkerhetsbrytaren) öppnats och stängts 

Kontrollera att säkerhetsbrytaren är ordentligt stängd (nedtryckt hela vägen, med ett knäpp). 

Kontrollera att sladden mellan säkerhetsbrytaren och elektronikboxen är ordentligt monterad 

(om din modell har en kontakt). Om elektroniken trots detta inte kommer i klarläge (en orange 

diod lyser med fast sken), kontakta oss för byte av delar.  

 

Problem: Slungan låter och kränger till vid varje rotation, remskivan slits på ett onaturligt sätt 

Se till att remskivan på motorn och på axeln är i linje med varandra. Justera remskivan på 

axeln om nödvändigt. Om kilremmen är sliten ska den bytas.  

 

Problem: Självvändande slunga byter inte rotationsriktning automatiskt 

Kontrollera att rätt programläge är inställt, se rubriken ”Ändring av programläge” 

 

Problem: Självvändande slunga byter rotationsriktning men korgarna byter inte sida.  

Vid för stor rörelsekraft vid vändning kan det hända att inte korgarna slår över på andra sidan. 

Använd lägre hastighet och/eller längre tid för att vikten skall lätta i korgarna och vändningen 

fungera perfekt. Lättare ramar och lägre hastighet vid vändningstillfället underlättar för 

korgarna att vändas på rätt sida. Bromskraften i slungan kan också påverka hur väl korgarna 

vänds i rätt läge. Flytta motorn något utåt på dess fäste för att spänna remmen och förbättra 

vändningen.  

Fungerar det ändå inte tillfredställande så stanna maskinen och kontrollera att korgarna står 

rakt in mot mitten, parallellt med ”stjärnan” i botten av slungan. Om de inte gör det pressa 

gängstaven under den korg som felar mot motsatt håll så att korgarna hamnar i rätt läge. 

Dessa gängstavar kan böjas av obalans i slungan eller utstickande delar från en (trasig) ram.  

 

 

Königin Sverige / Skogens Honung 

Lars Johansson, 073-335 20 32 
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