Bakım Tablosu

Kalıp Banyo Makinası 85-125
YAPILACAK İŞLEMLER
1. Tazeleme bidonun kontrol edin.
2. Atık bidonunu kontrol edin.
3. Mekanik aksamın emniyet kontrolü
4. Taşıyıcı merdaneleri kalıntılardan temizleyin
5. Filtreyi değiştirin (ve filtre sayıcısını sıfırlayın. Bkz. " IIIII - > Manule tasks").
6. Suyu değiştirin ve el duşu vasıtasıyla bölümü temizyelin
( ve yıkama suyu sayıcısını resetleyin. Bakınız IIIII -> Manua tasks
7. Zamk temizleme programını çalıştırın ( Otomatik fonksiyon Banyo makinasını uyku moduna
geçirdiğinizde eğer otomatik zamk yıkaması " Auto gum rinse' evet "Yes" olarak ayarlı ise )
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8. Kimyasalı değiştirin ( ve banyo sayıcısını sıfırlayın. Bkz manuel işlemler " IIIII-> Manunal
1)
yaklaşık 30 dk
tasks"
3)
9. Ana temizlik: Ön yıkama haznesi
Her kimyasal
a. Fırça merdanelerini temizleyin
yaklaşık 1 saat
değiştiğinde
b. BANYO MAKİNASI TEMİZLEYİCİSİ ile hazneyi temizleyin
c. Ters akıntı ile boruları ve gideri temizleyin
10 Ana temizlik: Banyo haznesi 3) 9)
a. Tüm merdaneleri ve klavuzları yıkayın.
Her kimyasal
yaklaşık 1 saat
b. "BANYO MAKİNASI TEMİZLEYİCİSİ ile tüm hazneyi temizleyin.
değiştiğinde
c. Püskürtme borularını fırça ile temizleyin.
d. Ters akıntı ile boruları ve gideri temizleyin.
11. Ana temizlik: Yıkama 3)
Her kimyasal
a. Fırça merdanelerini temizleyin.
yaklaşık 1 saat
değiştiğinde
b. "BANYO MAKİNASI TEMİZLEYİCİSİ ile tüm hazneyi temizleyin.
c. Ters akıntı ile boruları ve gideri temizleyin.
12. Ana temizlik: Zamk 4)
Her kimyasal
a. Zamk pompası ve selenoidineakıntı durulayın.
yaklaşık 1 saat
değiştiğinde
c. Merdaneleri temizleyin.
c. "BANYO MAKİNASI TEMİZLEYİCİSİ ile tüm hazneyi temizleyin.
5)
3 ayda bir
1-2 saat arası
13. Devridaim pompasını temizleyin.
3 ayda bir
3 ayda bir
1-2 saat arası
14. Tazeleme, vakum ve zamk pompalarını temizleyin. 5)
Her 25.000 m2 de bir
15. Fırçayı değiştirin.
30 dk - 1 saat arası
Her yıl veya 1500 saat
30 dk - 1 saat arası
16. Küçük Koruyucu Bakım Kitini monte edin (yataklar- O ring- V sızdırmaz) 6)
17. Orta Koruyucu Bakım Kitini monte edin (dişliler- sonsuz vida- O ring- V sızdırmaz- dikme
Her 2 yılda bir veya 3000 saat
2-3 saat
vanalar- pompa başları- yataklar) 7)
Her 4 yılda bir veya 6000 sat
3-4 saat
18. Büyük Koruyucu Bakım Kitini monte edin (motorlar- yataklar- klavuzlar) 8)
1)seviyesini
Kimyasal cinsine
filtreyi değiştirin.
19. Su
kontrol bağlı
edih,olarak
gereklikimyasalı/
ise tamamlayın.
2 ayda bir
yaklaşık 5 dak
2) Halihazırdaki dahili su devridaim sistemli makine.
3) Kullanıcı El Kitabındaki temizleme talimatlarına bakınız.
4) Ilık su kullanınız.
Banyo
: _________________
5) Banyo Makinası Servis El Kitabı talimatlarına bakınız.
Banyo değişimi: _________________ m2
6) Küçük Koruyucu Bakım Kiti talimatlarına bakınız.
Filtre değişimi :__________________ m2
7) Orta Koruyucu Bakım Kiti talimatlarına bakınız.
8) Büyük Koruyucu Bakım Kiti talimatlarına bakınız.
9) Bölümün ve filtre haznesinin tamamen boşaltılıp kimyasaldan tamamen arındırıldığından kesin olarak emin olun. Banyo makinası temizleyici ile "PROCESSOR CLEANER" (1:4) ile bölümü doldurun ve devridaim pompasının 5-10 dakika
çalışmasına müsaade edin. Tekrar bölümü boşaltın ( hem tank kısmı hemde filtre haznesi), su ile doldurun ve pompayı tekrar 5-10 dk daha çalıştırın. Bölüm ve filtre haznelerini tekran boşaltın. Filtreyi çıkarın ve temizleyin. FİLTRE HAZNESİNDE
HİÇ SU KALMADIĞINDAN TAMAMEN EMİN OLMALISINIZ ! Filtreyi yerine takın. Bölüm ve filtre alt valfini kapatın ve bölümü doldurun.
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