
Zmywarki gastronomiczne
Przed uruchomieniem zmywarki sprawdź:

www.voigt.pl

Opracowanie: PPUH VOIGT Sp. z o.o., ul. Jordana  90, 41-813 Zabrze

Czy zmywarka była  
poprzedniego dnia po 
zakończonym dniu pracy ?

umyta

Czy na dnie zmywarki nie ma 
 takich jak 

sztućce, stłuczone szkło, itp. ?
obcych przedmiotów

Czy  z detergentem 
VC 691* i nabłyszczaczem 
VC 692* jest płyn ?

w kanistrze

Czy odkręcony jest 
  dopływowej do 

zmywarki (zmiękczacza) ?

zawór 
(kurek) wody

Czy w otworze 
spustowym włożony jest 

?kołek przelewowy 

Czy  są czyste 
i ułożone w miejscach do tego 
przeznaczonych ?

filtry i sita

Jeśli jest podłączony do zmywarki 
, sprawdź czy i kiedy 

była przeprowadzona jego 
regeneracja i jak długo trwała ?

zmiękczacz

Czy w zmiękczaczu lub jego 
pojemniku jest ? Jeśli NIE: zasyp 
zmiękczacz specjalną solą, dokonaj 
jego regeneracji postępując zgodnie 
z instrukcją obsługi urządzenia ?

sól 

Czy  
obracają się lekko bez 
przeszkód ? 
– trąć je lekko dłonią.

ramiona zraszaczy

Czy  w zrasza-
czach są czyste, bez pestek, 
kamienia wodnego i innych 
obcych przedmiotów ? 
Jeśli NIE: usuń obce przedmioty, 
wyczyść, wypłucz dysze pod 
bieżącą wodą.

dysze wylotowe

(*) W zależności od parametrów mycia, alternatywnie dobierany jest odpowiedni preparat: VC 691, 
VC 691S lub VC 691CL (preparat chlorowy). Podobnie postępuje się z preparatami do płukania 
i nabłyszczania naczyń: VC 692, VC 692K  lub VC 692N.

Z chlorowym preparatem do mycia VC 691CL, może być stosowany jedynie neutralny 
preparat do płukania i nabłyszczania naczyń VC 692N.

PAMIĘTAJ

Czy  
umieszczony jest prawidłowo 
w odpływie, czy nie jest załamany, 
zatkany, czy swobodnie wylatuje 
z niego brudna woda ?

wąż odpływowy

Czy , jego 
wtyczka włożona jest prawidłowo 
do uziemionego gniazda, jeśli 
gniazdo dodatkowo wyposażone  
jest w przełącznik „włącz/wyłącz” 
lub „0-1” ustaw pokrętło na 
pozycję „włącz” lub „1” ?

przewód sieciowy
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