Pro Mosogatás

Útmutató a gépi mosogatás
jó gyakorlatához
1. ELŐKÉSZÍTÉS
3. MOSOGATÓVÍZ CSERÉJE
✔ Ellenőrizze, hogy az ételmaradék-gyűjtő tálcák a

✔ A mosogatóvizet naponta legalább kétszer cserélje

helyükön vannak-e

(11 és 15 órakor)

✔ Ellenőrizze, hogy a lefolyók le legyenek zárva.
✔ Rakodjon be a mosogatógépbe. Ha megtelt, indítsa el

✔
✔
✔
✔

a kiválasztott programot

✔ Ha a hőmérséklet állítható, ellenőrizze, hogy a
következő hőfokok legyenek beállítva:

Kapcsolja ki a mosogatógépet
ENGEDJE LE a vizet a mosogatógépből
Távolítsa el a hulladékgyűjtő tálcát, és ürítse a szemetesbe
Alaposan tisztítsa meg a hulladékgyűjtő tálcákat és
szűrőket

✔ Helyezze vissza a hulladékgyűjtő tálcákat és szűrőket
✔ Ellenőrizze, hogy a fúvófejek a helyükön vannak, és
nincsenek eltömődve
Mosogatás 55-65 °C

Öblítés 82-90 °C

✔ Az elmosogatott edényeket hagyja maguktól megszáradni
✔ Ellenőrizze, hogy van-e elég mosogató- és öblítőszer a
gépben - ha szükséges, pótolja Sun Prof Liquid gépi
mosogatószerrel és Sun Prof Rinse Aid Acidic gépi
öblítőszerrel

2.

BERAKODÁS

4.

✔ Távolítsa el az ételmaradékokat
a tányérokról és edényekről

✔ A tea- és kávémaradékokat
öntse a mosogatóba/lefolyóba

✔ Ha lehet, mosogatás előtt öblítse le az edényeket vízzel

MOSOGATÓ- ÉS
ÖBLÍTŐSZERKANNÁK ÉS
FLAKONOK CSERÉJE
✔ Mindig használja az ajánlott biztonsági felszerelést
(kesztyű, szemüveg)

✔ Óvatosan húzza ki a csövet az üres kannából .
NE ÉRJEN HOZZÁ A CSŐ VÉGÉHEZ

✔ Távolítsa el az üres flakont és gondoskodjon a biztonságos
hulladék-elhelyezésről.

✔ Minden csészét megfelelően helyezzen el a mosogatóban

✔ Az új flakont nyissa fel, távolítsa el a kupakját
✔ Óvatosan helyezze be az adagolócsövet
✔ Tegye a helyére az új kannát vagy flakont

vagy csöpögtető tálcán

✔ A késeket, villákat és kanalakat helyezze a megfelelő
kosarakba. Az egyes kosarakba keverve tegye az
eszközöket, a nyelükkel lefelé.

5.

BEFEJEZÉS
✔ Kapcsolja ki a mosogatógépet
✔ Eressze le a vizet a gépből - ld. 3-as mező
✔ Fertőtlenítse a külső felületeket Cif 2in1 Kitchen Cleaner
Disinfectant konyhai tisztító- és fertőtlenítőszerrel

✔ Hagyja nyitott ajtóval kiszáradni a gépet
✔ A mosogatóvizet naponta legalább kétszer cserélje.
✔ Rendszeresen végezze el a gép vízkőmentesítését
(ha szükséges)

TERMÉKEK

SUN PROF.
LIQUID

ESZKÖZÖK

TÖRLŐRUHA

ProFormula
TIPP
Gondot okoznak a homályos poharak? A kemény
vízből kiváló vegyületek bevonatot képeznek az
edényeken, ami elhomályosítja azokat. Ennek
elkerülése érdekében próbálja megnövelni a
mosogatószer mennyiségét, valamint használjon
öblítőadalékot és sót a mosogatáshoz. Ezzel
megelőzheti a kiváló vegyületek lerakódását, így a
poharak csillogóan tisztán kerülnek ki a gépből,
fátyolos fehérség nélkül.

SUN PROF.
RINSE AID ACIDIC

BIZTONSÁGI
FELSZERELÉS

SZEMÜVEG

KESZTYŰ
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