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Instrukcja czyszczenia okapów wyciągowo-nawiewnych
typu JSI z systemem ﬁltracji UV Combilux

Element nawiewny

1. Czyszczenie ﬁltrów okapu

- częstotliwość czyszczenia ﬁltrów cyklonowych i siatkowych zależy od stopnia eksploatacji kuchni, od raz
na dobę do raz w miesiącu,
- w celu wyczyszczenia ﬁltrów należy wyłączyć lampy UV za pomocą dotykowego panelu (przycisk
STOP), następnie należy zdjąć klapę rewizyjną oraz wyjąć kasetę z cylindrami z okapu poprzez
wysunięcie z prowadnicy modułu (patrz rysunek),
- zgromadzony tłuszcz w postaci płynnej należy wylać ze zbiornika cylindra kasety ﬁltra, następnie należy
wysunąć ﬁltr siatkowy, który w przypadku stwierdzenia jego zabrudzenia należy umyć w zmywarce
- kasety ﬁltra można myć ręcznie lub w zmywarce używając zwykłego detergentu, stosowanego
w gastronomii,
- w przypadku mycia ﬁltrów w zmywarce należy wstawić je do zmywarki dnem do góry,
- w razie zabrudzenia należy również wyczyścić lampy UV za pomocą suchej ściereczki,
- po umyciu czyste i suche ﬁltry należy wsunąć ponownie do kasety ﬁltra, zamknąć klapę rewizyjną oraz
włączyć lampy UV (przycisk START).

Okap wyciągowo-nawiewny
typu JSI

Filtr UV Combilux

2. Czyszczenie elementów nawiewnych okapu
- elementy nawiewne okapu należy czyścić minimum dwa razy w roku lub częściej w zależności od stopnia
eksploatacji kuchni,
- w celu zdjęcia elementu nawiewnego należy unieść element w górę, jednocześnie pociągając jego dolną
część do siebie,
- element nawiewny okapu można myć w zmywarce używając detergentu przeznaczonego do stosowania
w gastronomii,
- nawiewniki zawsze montować obrotowymi dyszami do dołu.

Filtr siatkowy FF

3. Czyszczenie obudowy okapu
- obudowę zewnętrzną okapu należy czyścić w miarę potrzeby,
- częstotliwość czyszczenia zależna jest od stopnia eksploatacji kuchni,
- do czyszczenia zewnętrznej obudowy zalecany jest detergent do mycia stali nierdzewnej w
środowisku
gastronomicznym,
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