PLÁN ÚDRŽBY

Denní údržba
o
o
o

Vyčistit kávovar
Vyčistit výdejní jednotku pomocí slepého sítka a čistící chemie
Vyčistit plastovou odkapovou misku a mřížku

Týdenní údržba
o
o
o
o
o

Vyčistit kávovar
Vyčistit výdejní jednotku pomocí slepého sítka a čistící chemie
Vyčistit plastovou odkapovou misku a mřížku
Ponořte filtrační páky a filtrační sítka do rozmíchané čistící chemie v teplé vodě
Zkontrolovat tvrdost vody (celková tvrdost < 6 F)

Údržba po 12-ti měsících
Přibližná doba servisu je 45-60 minut.
Předpokládá se, že technici provádějící servis a údržbu jsou znalí bezpečnostních
opatření, pokud jde o úkony týkající se elektroinstalace, parních bojlerů a vody.
Před zahájením práce sejměte všechny kryty a zkontrolujte, zda kávovar nejeví
známky poškození a netěsností. Kontrola, seřízení a výměna:
Kontrola nětěsností kávovaru
Kontrola poškození kabelů v kávovaru
Kontrola hlučnosti čerpadla
Kontrola prokapávání výdejní jednotky,
trysky páry a horké vody
Kontrola podtlakového ventilu
Kontrola funkce automatického
dopouštění vody
Kontrola tlaku v parním bojleru
(_______Bar)

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Kontrola přítomnosti zavápnění v
nádržce na vodu
Kontrola výsledných kávových produktů
a nápojů
Kontrola ventilů, netěsnosti a úniky
Kontrola netěsností parního bojleru
Výměna těsnění ve výdejní jednotce
(02280020.C)
Výměna sítka sprch ve výdejní jednotce
(03000066)
Vložte nebo vyměňte podložku pod
gumovým těsněním jednotky
(02060014)(pokud je to nutné)

POZNÁMKA: Tvrdost vody musí být nižší než 6°fr (francouzský stupeň). Obsah
chlóru nesmí překročit 100 mg na litr (0,00000361 lb/cu in), jinak zaniknou záruční
podmínky kávovaru.

Použité náhradní díly:
1ks
1ks

02280020.C
03000066

MÍSTO ________________________________
TECHNIK _______________________________
PODPIS TECHNIKA______________________
DATUM____________________________________

Údržba po 24 měsících
Přibližná doba servisu je 60-90 minut.
Předpokládá se, že technici provádějící servis a údržbu jsou znalí bezpečnostních
opatření, pokud jde o úkony týkající se elektroinstalace, parních bojlerů a vody.
Před zahájením práce sejměte všechny kryty a zkontrolujte, zda kávovar nejeví
zn
známky
poškození a netěsností. Kontrola, seřízení a výměna:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kontrola nětěsností kávovaru
Kontrola poškození kabelů v kávovaru
Kontrola hlučnosti čerpadla
Kontrola prokapávání výdejní
jednotky, trysky páry a horké vody
Výměna podtlakového ventilu
(01000023)
Kontrola funkce automatického
dopouštění vody
Kontrola tlaku v parním bojleru
(_______Bar)
Kontrola výsledných kávových
produktů a nápojů
Kontrola ventilů, netěsnosti a úniky
Kontrola netěsností parního bojleru
Výměna těsnění ve výdejní jednotce
(02280020.C)
Výměna sítka sprch ve výdejní
jednotce (03000066)
Vložte nebo vyměňte podložku pod
gumovým těsněním jednotky
(02060014)(pokud je to nutné)

o Výměna ochrané gumy parní trysky
(05000001)
o Výměna pístu v těle parního ventilu
(98008004)
o Výměna dvoj-porcového filtračního
sítka(03000073)
o Výměna jedno-porcového filtračního
sítka(03000072)
o Výměna o-kroužku v matce parní
trysky (02280037)
o Výměna pojistného ventilu
(98120001)

POZNÁMKA: Tvrdost vody musí být nižší než 6°fr (francouzský stupeň). Obsah
chlóru nesmí překročit 100 mg na litr (0,00000361 lb/cu in), jinak zaniknou záruční
podmínky kávovaru.

Použité náhradní díly:
1 X 02280020.C

1 X 02280037

1 X 03000066

1 X 03000072

1 X 03000073
1 X 01000023
1 X 02280004
1 X 05000001
1 X 98120001

MÍSTO ________________________________
TECHNIK _______________________________
PODPIS TECHNIKA______________________
DATUM____________________________________

Roční a dvouletá sada údržby

