WAŻNE INFORMACJE
SERWISOWE HENDI
ABY IDEALNIE ZADBAĆ O SPRZĘT GASTRONOMICZNY
ORAZ ZAPOBIEC MOŻLIWOŚCI JEGO USZKODZENIA
PODCZAS DŁUŻSZEGO PRZESTOJU W UŻYWANIU
URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH, ZALECAMY POSTĘPOWAĆ
ZGODNIE Z PONIŻSZYMI WSKAZÓWKAMI.

Urządzenia chłodnicze
1. Wyłącz urządzenie jeśli nie jest używane, uważaj na pojemnik
parownika, który może się przelać jeśli urządzenie jest bardzo
oblodzone.
2. Umyj uszczelkę i wnętrze odpowiednim środkiem czyszczącym.
3. Drzwi i szuflady pozostaw lekko uchylone.

Piece
1. Wypłucz bojler (jeśli dotyczy) i umyj dokładnie wnętrze pieca (ręcznie
lub przy pomocy programu myjącego). Podobnie przed ponownym
uruchomieniem.
2. Wyłącz urządzenie, zakręć wodę i odłącz prąd.
3. Po dłuższym przestoju wymień wkład filtrujący
4. W przypadku wody twardej (powyżej 5/6 stopni niemieckich), po
dłuższym przestoju odwapnić bojler, najlepiej przy pomocy wykwalifikowanego serwisu.

Zmywarki
1. Do obu węży detergentów podłącz pojemnik z czystą wodą, uruchom napełnianie
zmywarki, nagrzej i wykonaj kilka cykli mycia tak, aby wężyki nie były wypełnione
chemią myjącą. W przypadku braku czasu przy ponownym uruchomieniu po dłuższej
przerwie, postępuj zgodnie z krokiem nr 5.
2. Wyłącz urządzenie, zakręć wodę i odłącz prąd. zostaw otwarte drzwi.
3. Wyczyść dokładnie sita i części wewnętrzne i szczelnie zamknij pojemniki z detergentem.
4. Po dłuższym przestoju wymień wkład filtrujący
5. Dokładnie przepłucz urządzenie przed ponownym uruchomieniem i po dłuższym
przestoju wyczyść węże nabłyszczające i węże detergentu, a w przypadku ich
utwardzenia i zaschnięcia płynu w ich wnętrzu, wezwij wykwalifikowany serwis do
wymiany samych węży detergentów. Pozwoli to na uniknięcie większych awarii.

Ekspresy do kawy
1. Wykonaj czyszczenie ekspresu przy użyciu specjalnych środków do
usuwania garbników powstałych w procesie parzenia kawy.
2. Wyłącz urządzenie, odłącz wodę i prąd.
3. Opróżnij i wyczyść tackę, sita, uchwyt sita, bojler na gorącą wodę i pojemnik
na kawę.
4. Po dłuższym przestoju wymień wkład filtrujący
5. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia dokładnie wypłucz bojler. W
przypadku wody twardej (powyżej 5/6 stopni niemieckich) najlepiej przy
pomocy wykwalifikowanego serwisu.

Kostkarki
1. Wyłącz urządzenie, odłącz wodę i prąd oraz pozostaw otwarte
drzwi.
2. Dokładnie wyczyść wszystkie dysze, sita i wnętrze urządzenia
i opróżnij miskę pompy.
3. Pozostaw otwarte drzwiczki komory lodu
4. Po dłuższym przestoju wymień wkład filtrujący
5. Dokładnie wypłucz urządzenie przed ponownym uruchomieniem.

Urządzenia gazowe
1. Wyłącz urządzenie, odłącz gaz, wodę i elektryczność.
2. Jeśli urządzenie zostało wyczyszczone na mokro przed
dłuższym przestojem, przed ponownym uruchomieniem może
być konieczny serwis dysz.

Frytkownice
1. Wyłącz urządzenie, odłącz wodę i prąd.
2. Spuść cały tłuszcz z urządzenia - całkowicie opróżnić urządzenie.
3. Dokładnie wyczyść kosz, pokrywkę i umywalkę przed i po
dłuższym przestoju.

Urządzenia zmiękczające wodę
1. Wyłącz urządzenie, odłącz wodę i prąd.
2. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia przepłucz je dokładnie
i zresetuj cykle i czasy regeneracji.
3. Po długim przestoju wymień wkłady / filtry wstępne (w celu
wyeliminowania zarazków / bakterii).

JEŚLI POTRZEBUJESZ PRZEGLĄDU LUB SERWISU POMYŚL O NIM JUŻ TERAZ

Sprawdź naszą OFERTĘ SPECJALNĄ
na przegląd i serwis urządzeń HENDI!

