PLÁN ÚDRŽBY A DESINFEKCE
souprav A-DEC
a koncovek W&H

PLÁN ÚDRŽBY A DESINFEKCE

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA SOUPRAVY
1. DENNÍ ÚDRŽBA
Dávkování
Orotol Plus
2 litry vody a 2 odměrky

Vyčistěte sítko plivátka.

Vyčistěte sítko terminálu savek.

Savky se proplachují
1 až 2x denně.

1. propláchnutí

Namíchejte si desinfekční a čistící
roztok Orotol Plus, Durr.

Míchací nádobu protřepejte.

Postavte nádobu na zem dle
obrázku a připojte savky.

2. propláchnutí

Nechte odsát cca polovinu roztoku
z nádoby, odpojte savky a nádobu
uschovejte.

Položte nádobu na zem dle
obrázku a připojte savky.

Zbylé množství roztoku vylijte do
plivátka.

Nechte odsát většinu roztoku
v nádobě, odpojte savky.

Očistěte polstrování „čistíkem“
Upholstery Cleaner
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2. TÝDENNÍ ÚDRŽBA
(provádějte vždy 1x týdně ve stejném čase minimálně 2 hodiny před použitím desinfekce - OrotolPlus)

RÁNO PŘED PRACÍ
Dávkování
Orotol MD555
1 litr vody a 2,5 odměrky

Nalejte do plivátka MD550
a nastavte si minutku na 15 minut.

Míchací nádobu protřepejte.

Savky se proplachují
min. 1x týdně.

Položte nádobu na zem dle
obrázku a připojte savky.

Namíchejte si čistící roztok
Orotol MD 555, Durr.

Zbylé množství roztoku vylijte do
plivátka.

Po zaznění minutky nebo po 15 minutách propláchněte
plivátko velkým množstvím vody, minimálně 1 litr.
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ODPOLEDNE PO PRÁCI
Při použití odstraňovače
vodního kamene na
trysku a fontánku
sundejte předem
o_kroužek.
Při opětovném složení
namažte.

Zkontrolujte zanesení fontánky
plivátka vodním kamenem. Případně
vyčistěte.

Zkontrolujte zanesení trysky oplachu
plivátka vodním kamenem. Případně
vyčistěte.

Demontujte hadici velké savky.

Propláchněte hadici střídavým
pohybem proudem vody.

Rozeberte hlavici velké savky
a vyčistěte.

Demontujte hadici malé savky.

Propláchněte hadici střídavým
pohybem proudem vody.

Rozeberte hlavici malé savky
a vyčistěte.

Namažte všechny černé
o_kroužky vazelínou
ALSITB.

Složte savky do původního stavu.
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Zkontrolujte sítko savek separátoru
amalgámu, případně vyčistěte
proudem vody.

Zkontrolujte sítko plivátka separátoru
amalgámu, případně vyčistěte
proudem vody.

Vyčistěte ochranný kryt světla od
prachu.

Dále proveďte denní
údržbu.

Otřete plastové kryty soupravy od
prachu.

3. DOPLŇOVÁNÍ LÁHVE S DESTILOVANOU VODOU

Vypněte soupravu a sundejte
láhev na destilovanou vodu.

Dolijte destilovanou vodu téměř
do plna a přidejte ICX tabletu.

Láhev nasaďte zpět na soupravu
a soupravu zapněte.

5/

PLÁN ÚDRŽBY A DESINFEKCE

4. NEPRAVIDELNÁ ÚDRŽBA – údržba násadců a turbínek
Turbínka

Turbínka

Nikdy nemažte elektrické
mikromotory!

Promazávejte vždy po 30 minutách práce, minimálně 1x denně.

Promazávejte hlavičku 1x denně.

Kolénko 1:1 nebo 2:1

Kolénko 1:5

Vzduchový mikromotor

Promazávejte vždy po 30 minutách práce, minimálně 1x denně.

Promazávejte vždy po 25 minutách práce, minimálně 1x denně.

Promazávejte vždy po 30 minutách práce, minimálně 1x denně.

Po namazání nechte koncovku hlavičkou dolů cca 30 sekund chodu.

V případě používání mazacího automatu Assistina 301 proveďte na konci
pracovní doby promazání hlavičky násadce nebo turbínky.
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