
попередження 

При очищенні, обслуговуванні та заміні деталей центрифугу необхідно відключити від джерела живлення.

рекомендація
Ми рекомендуємо щоденне, щотижневе та щомісячне очищення у всіх місцях зі звичайною басейновою водою 

та відвідуваністю до 200 осіб на одну центрифугу на день. У разі більш високої відвідуваності, агресивнішої 
води або сильного забруднення центрифуги після зазначеного часу, ми рекомендуємо скоротити інтервал 

очищення при необхідності.

Щоденне очищення та обслуговування
1. Очистіть внутрішній барабан дезінфікуючим засобом. Розпиліть дезінфікуючий засіб у 

барабан та залиште його діяти. Потім очистіть внутрішній барабан м'якою тканиною.
2. Покладіть мокру тканину/купальник у внутрішній барабан та увімкніть цикл сушіння. Вода із 

центрифуги повинна вільно витікати через зливний шланг та бути чистою, не забрудненою. 
Вся вода має зливатися через зливний шланг. Якщо вода протікає через двигун та капає із 
нижньої частини центрифуги, зливний шланг засмічений. У цьому випадку шланг необхідно 
негайно очистити або замінити.

З. При віджиму мокрих купальників та плавок переконайтеся, що двигун запускається негайно 
тазупиняється (не пізніше, ніж через 1 секунду). 

Щотижневе очищення та обслуговування 

Процедура очищення

1. Очистіть зовнішні панелі центрифуги вологою м'якою тканиною. Використовуйте теплу воду 
з додаванням м'яких або миючих засобів для поверхонь з нержавіючої сталі, лакованих або пластикових поверхонь. 
Пластикові деталі не можна чистити препаратами, які містять спирт. Абразивні матеріали можуть спричинити 
подряпини.

2. Очистіть внутрішній барабан дезінфікуючим засобом. Розпиліть дезінфікуючий засіб у барабан та 
залиште його діяти. Потім ретельно очистіть внутрішній барабан м'якою тканиною.

Після очищення підключіть центрифугу до джерела живлення. 
З. Перевірте зливний шланг на прохідність, поклавши мокру тканину/купальник у внутрішній барабан 
та включивши цикл віджиму. Зливна вода повинна вільно текти через шланг та бути 
чистою. 

а, Якщо вода забруднена, повторіть процедуру кілька разів, доки вона не стане чистою, 
або замініть шланг.
Ь, Якщо вода випікає повільно або не тече зовсім, зливний шланг може бути засмічений. 
У цьому випадку очистіть або замініть шланг негайно. 

Технічний огляд 

1. Переконайтеся, що внутрішній барабан не пошкоджений та не нахилений до жодної сторони. 
У разі нахилу у бік гумометалевий шарнір (сайлентблок) може бути несправним. У цьому 
випадку зверніться до постачальника центрифуги та повідомте про проблему.

2. Переконайтеся, що кільцева щітка надійно прикріплена до внутрішнього циліндра та що 
щетинки не пошкоджені. У разі пошкодження, зв'яжіться з постачальником центрифуги та 
замовте запасну деталь. З. Закрийте кришку центрифуги та запустіть цикл віджиму. 

а, Після закриття кришки двигун має бути запущений негайно. Якщо двигун починає 
працювати повільно або не запускається, перевірте наявність сторонніх предметів у 
просторі між внутрішнім та зовнішнім барабанами.

Ь, Переконайтеся, що таймер центрифуги працює правильно, а час циклу становить 10 секунд.
с, Через 10 секунд або при кожному піднятті кришки пристрою, двигун повинен 

негайно зупинитися (не пізніше, ніж через 1 секунду). Якщо зупинка займає більше часу, 
будь ласка, зв'яжіться з Вашим постачальником, можливо, потрібно буде замінити гальмівні 
накладки.




