A POST MIX ZS 01-4P berendezés használati
kézikönyve
Tisztelt ügyfél,
A ZLATÁ STUDŇA, s.r.o. társaság termékét kapta kézbe.
A POST – MIX több fajta, frissítő, hűtött limonádé és szódavíz gyártását lehetővé tevő
csapoló berendezés.
Kérjük, részletesen ismerkedjen meg az összes információval és használati utasítással
úgy, ahogy az a továbbiakban fel van tüntetve, és ahogy azt a berendezés
beszerelésekor a műszaki dolgozónk megmagyarázza.
Meg vagyunk győződve róla, hogy az összes üzemelési-, kezelési- és karbantartási
alapelv és utasítás betartása esetében a termékkel meg lesz elégedve.
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1.0.

Biztonsági előírások és veszélyek

Amennyiben a berendezés használata alatt a mellékelt használati kézikönyvben leírtak
szerint jár el, a berendezés használata biztonságos lesz.
Figyelmeztetéseink figyelmen kívül hagyása balesethez vezethet.
Tartózkodjon olyan tevékenységektől, amelyek megsértik a berendezés
biztonságosságát és hibamentes üzemelését. Mindennemű változás illetve átépítés
tilos.
Gondoskodjon róla, hogy a berendezést csak képesített személy kezelje. Fordítson
figyelmet arra, hogy nem elhivatott személyek ne kezeljék a berendezést.
Köteles naponta legalább egyszer ellenőrizni, hogy a berendezésen nem észlel-e
látható károsodást. A berendezés biztonságosságát és működőképességét befolyásoló
változásokat szükséges azonnal jelenteni a műszaki szerviz dolgozónak.

A berendezésen csak eredeti alkatrészek és illetékek használhatók, amelyeket cégünk
kipróbált és jóváhagyott. A szabály figyelmen kívül hagyása esetében jótállási szerviz
joga érvénytelenné válik.
A berendezés elektromos áram alá van helyezve 220V/50Hz feszültség alatt.
Elektromos áram okozta baleset halálos lehet, illetve komoly sérüléseket okozhat. Az
elektromos részekbe való nem megengedett beavatkozás szigorúan tilos.
Javasoljuk a berendezés összekötését fémfelületekkel a berendezés közelében. Kérjen
tanácsot a műszaki szerviz dolgozónktól.
A berendezéshez vizes vagy nedves kézzel ne nyúljon.
Ha a berendezés vizes, illetve nedves, azonnal húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
A berendezéshez CO2 – széndioxiddal töltött palack csatlakoztatott. A palack eredeti
kivitelezésű kell, hogy legyen, és jóváhagyással kell rendelkeznie CO2-vel történő
feltöltésre. A palackot a rendeltetés helyén függőlegesen kell elhelyezni és bebiztosítani
felborulás ellen. A palackot közvetlen napfénytől, illetve felmelegedéstől óvva tartsa – a
fűtőtesttől minimum 0,5 méter távolságban. Fontos a CO2-t tartalmazó palack helyes
beállítása illetve lezárása, hogy a gáz ne illanjon a környezetbe. Az illó CO2 nehezebb
mint a levegő, és annak magasabb koncentrációja zárt teremben fulladást okozhat.
2.0.

Beszerelési helyre fektetett igények.

Figyelem!
Minden csapoló berendezés italok csapolására szánt elektromos berendezés, amelyet
üzemeléskor elektrotechnikai képesítéssel nem rendelkező személy is kezelhet. A
berendezésen végzett bárminemű más munkálatok esetében (pl.: tisztítás) az ilyen
személy csupán az elektromos berendezés kikapcsolt állapotában dolgozhat (a
főkapcsoló lekapcsolása és az elektromos kábel kihúzása az elektromos konnektorból).
A CO2 palack cseréje, illetve a vízi szűrő cseréje csupán kikapcsolt berendezésen
végezhető.
2.1.

Elhelyezés

Tartsa be a csapoló berendezések elhelyezéséről és elektromos
csatlakoztatásáról szóló érvényes előírásokat. A légáramlás érdekében a
berendezést a faltól legalább 5 cm távolságra helyezze el. Minden nyílást
hagyjon szabadon, lefedésük tilos.
2.2.

3.0.

Elektromos beszerelés
- leföldelt csatlakozó
- biztosíték: max. 16 A
- elektromos feszültség: max. 230 V / 50 Hz

Üzembe helyezés és leállítás

3.1.

POST MIX berendezés üzembe helyezése és kezelése

Figyelem:
A berendezést csak képesített műszaki szervizdolgozó helyezheti üzembe.
Használata alatt figyelmet kell fordítani a higiéniai alap előírásokra (4.0 pont).
A berendezés beszerelésekor és rácsatolásakor a vízvezetékre, CO2-re, és a
szörpös KEG hordókra a csatlakozót dugja a konnektorba és kapcsolja be a
főkapcsolót. A berendezés automatikusan beindul. A műszaki dolgozó által
beállított minimális hűtési fok elérése után a berendezés automatikusan
kikapcsol. Az első ilyen lekapcsolást követően a berendezés lehűtött és készen
áll az üzemelésre.
A vezérlap – kijelző kezelése:
A kifolyó alá helyezzen el egy üres poharat a kívánt űrtartalommal.
A DOSE READ gomb megnyomásával a kijelzőn állítsa be a csapolni kívánt ital
mennyiségét. Ismételt megnyomással beállíthatja a kívánt értéket 0,1 / 0,2 / 0,3
illetve 0,5 liter. Azt követően nyomja meg a kiválasztott ital gombját, amelyet
csapolni szeretne, azt követően a pohárba csorogni kezd a kész ital.
Az italok teljes kicsapolt mennyiségének figyelemmel kísérése:
A vezérlapon nyomja meg a DOSE READ gombot és tartsa minimum 3-4
másodpercig. A kijelzőn megjelenik a READ felirat. Rögtön azután nyomja meg a
kiválasztott italfajta gombját, miután a kijelzőn megjelenik a kicsapolt ital
mennyiségét literekben ábrázoló szám, amely a teljes kicsapolt mennyiséget
mutatja.
Az italok teljes csapolt mennyiségének literekben ábrázolt száma figyelemmel
követését saját nyilvántartása érdekében a berendezés összes italfajtájánál
javasoljuk, mindig a munkaidő kezdetén és végén.
3.2.

Üzemelés beszüntetése

A napi üzemelés befejezése után a CO2 palackot be kell zárni, és a berendezést
ki kell kapcsolni a fő kapcsoló segítségével, illetve az elektromos csatlakozó
kihúzásával a konnektorból.
3.3.

Napi ellenőrzés

Ellenőrizze:
- A CO2 palack nyitva van-e
- A CO2 palackon a nyomás mutatóinak értéke helyesen van-e beállítva
- A vízvezeték nyitva van-e

Zárja le:
-

3.4.

A szelepet a CO2 palackon. Közvetlenül a palackban a mutató nem
süllyedhet le.

Hosszú távú kiiktatás az üzemelésből
-

4.0.

A szörpös KEG hordók felverését
Szemmel az összes külső csatlakozás szorosságát
Szemmel az összes tömlő tisztaságát

Zárja le a CO2 palackot
Kapcsolja le a főkapcsolót és húzza ki a csatlakozót a konnektorból
Zárja el a vízvezetéket
Kapcsolja le a pipákat a KED hordókról

Tisztítási útmutató
4.1.

A berendezés tisztítása és üzemelési karbantartás

Tisztítás előtt kapcsolja ki a berendezést a főkapcsolóval, és a konnektorból
húzza ki az elektromos kábel csatlakozóját.
Havonta legalább egyszer szükséges a berendezés felszínét és a levegő
bemenetének helyét megtisztítani a portól, leginkább porszívó segítségével, azt
követően pedig puha nedves törlőkendővel letörölni. A berendezés mértéken
felüli szennyesedése csökkenti annak hűtőképességét.
Hetente legalább egyszer félfordulattal emelje ki a lefolyó csövet (áttetsző
műanyag csövecske), és alaposan mossa meg meleg folyóvízben.
5.0.

Jótállási szerviz

A berendezésre a hatályos jogelőírások alapján adott jótállási időszak csupán a
kezelést érintő összes rendelet helyes betartása-, a beszereléskor szolgáltatott eredeti
alkatrészek és illetékek használata esetében érvényes.
6.0.

Meghibásodások és azok eltávolítása

Amennyiben a berendezés üzembe helyezését érintő összes rendelet-, és tisztítási
utasítások betartása ellenére a berendezésen bárminemű meghibásodás keletkezik,
kérem, azonnal hívja a műszaki szerviz dolgozót.
7.0.

Műszaki adatok
-

típus:
gyártó:

-

bekötési rendszer:

POST – MIX ZS 01 – 4P
ZLATÁ STUDŇA s.r.o.
Široké 63, 082 37
AC/I/N/PE
TN-S, 230 V, 50 Hz

-

névleges teljesítmény:
névleges áram:
méretek m/sz/m:
tömeg:
italok min. hőmérséklete:
kapacitás:

STN EN 60204-1
Pn = 720 W
ln - 3 A
420/290/490 mm
40 kg
4 – 8 °C
300 pohár 3 dcl / óra

