
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, більш 

агресивної води або сильного забруднення центрифуги після зазначеного часу, рекомендуємо скоротити 

інтервал очищення в міру необхідності.

Процедура очищення 

О. Очистіть зовнішні панелі центрифуги відповідно до інструкцій щотижневого очищення. 

1. Відкрутіть 4 болта за допомогою викрутки, що додається, болти не викидайте. Видаліть білу 

пластикову панель і переконайтеся, що пружини тримаються за пластикові штифти та не 

пошкоджені. Очистіть білу пластикову панель за допомогою дезінфікуючого засобу та м'якої тканини.

2. Зніміть металеву прокладку з нержавіючої сталі і протріть дезінфікуючим засобом та м'якою 

тканиною.

З. Переконайтеся, що в просторі між зовнішнім та внутрішнім барабанами немає сторонніх предметів, 

та якщо це так, видаліть їх. Переконайтеся, що зливний отвір зливного шланга в нижній частині 
внутрішнього барабана не забито, якщо це так, почистіть зливний шланг. Розпиліть дезінфікуючий 

засіб між зовнішнім та внутрішнім барабанами та залиште діяти. Потім цей простір ретельно 

очистіть за допомогою щітки для очищення.

4. Переконайтеся, що у внутрішньому барабані немає сторонніх предметів, у разі їх знаходження 

видаліть сторонні предмети. Обробіть внутрішній барабан дезінфікуючим засобом та залиште його 

діяти. Потім ретельно протріть барабан м'якою тканиною. Перевірте, чи кільцева щітка надійно 

прикріплена до внутрішнього барабана та не пошкоджена. У разі пошкодження зверніться до
постачальника центрифуги та замовте запасну деталь.



5. Встановіть на місце металеву прокладку з нержавіючої сталі, щоб 4 виступи увійшли в пази латунних

гайок, див. малюнок.

6. Встановіть назад на місце білу пластикову панель так, щоб пружини увійшли до 2 отворів у верхній
кришці центрифуги. Прикріпіть білу пластикову панель назад за допомогою 4 гвинтів та

переконайтеся, що пружини достатньо прикріплені, щоб тримати кришку відкритою.

◄ 

◄ 

Після очищення підключіть центрифугу до джерела живлення. 

7. У нижній частині центрифуги розташований електричний блок з пристроєм захисного відключення. 

Відкрийте дверцята розподільної коробки та натисніть кнопку «TEST».

8. Автоматичний вимикач залишкового струму повинен перейти у положення OFF «О». Поверніть 

автоматичний вимикач залишкового струму в положення «І», використовуючи зелений важіль. Якщо 

після натискання кнопки TEST, ПЗВ не випаде або не повернеться в положення ON, будь ласка, 

зв'яжіться з постачальником центрифуги, можливо, ПЗВ несправне!

9. Нарешті, кладіть мокрий купальник/тканину в барабан центрифуги та увімкніть режим віджиму, щоб 

видалити залишки дезінфікуючого засобу. У той же час переконайтеся, що вода вільно витікає зі 
зливного шланга і є чистою, інакше зливний шланг може бути забитий або засмічений, і його 

необхідно буде очистити/замінити (згідно з посібником з експлуатації).
10. Переконайтеся, що центрифуга запускається відразу після закриття кришки, а внутрішній барабан 

зупиняється відразу (максимум протягом 1 секунди) після завершення циклу. Якщо ні, зверніться до 

постачальника, можливо, потрібно замінити гальмівні колодки.




