Smartwasher Ozzy Juice &
Ozzy filter
OZZY FILTER

Ozzy-filtren måste bytas minst var 4:e vecka annars tappar enzymerna sin tvätteffekt. Ozzy-filtren samlar upp sörja och smuts,
fungerar fortfarande effektivt även om det kan se smutsigt ut. I vissa fall ”slaggar” det igen och släpper inte igenom någon
vätska och måste bytas ut tidigare än var 4:e vecka. Maskinen har överflödeshål under den falska bottenplattan för att förhindra en eventuell översvämning när filtret är igensatt.
Byte av Ozzy-filter
1. Stäng av pumpen.
2. Vika upp den falska botten.
3. Ta bort det gamla filtret.
4. Ta ur det nya filtret ur sin påse, veckla ut det och lägg det på gallret (vita sidan upp).
5. Vrid ur vätskan ur det gamla filtret över det nya filtret. Det är viktigt att vrida ur det gamla filtret före destruktion.
6. Placera det gamla filtret i påsen från det nya filtret.
7. Vik tillbaka den falska botten.
8. Det gamla filtret ska hanteras som farligt avfall.

OZZY JUICE

Smartwasher används med en speciellt formulerad vätska som tillsammans med Ozzy-filtret skapar en säker och unik rengörande effekt. Häll ej följande vätskor i din Smartwasher: VATTEN, LÖSNINGSMEDEL, MINERALOLJA, BENSIN eller
FOTOGEN.
För att övervaka och behålla en korrekt vätskenivå är maskinen utrustad med en vätskenivåindikator (probe). När Add Fluidlampan börjar lysa, ska man omgående fylla på med 20 liter Ozzy Juice. När Add Fluid-lampan börjar lysa, slår värmaren
automatiskt av tills dess att rätt mängd Ozzy Juice har fyllts på (det tar ca 10-15 sekunder innan lampan slocknar).

SKÖTSELRÅD

SmartWasher bör vara nätansluten 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan. Termostaten är fabriksinställd för att hålla
vätskan på en konstant värme, 42ºC (+-2°) Denna temperatur ger den optimala tvätteffekten på Ozzy Juice. Om temperaturen
sjunker under det rekommenderade gradantalet kommer systemet fortfarande att rengöra men rengöringseffekten på enzymerna kommer att minska, dock ej dö.
För att hålla din Smartwasher i bästa skick:
• SmartWasher är designad att ”äta” olja och fett från avtvättade maskindelar. Den är inte designad för att dumpa spillolja i.
Enzymerna frodas och mår bra utav olja och fett från normal tvätthantering. Om t.ex. ren olja, bensin, glykol eller liknande
vätskor hälls ner i systemet kan enzymerna dö ut.
• Byt Ozzy-filter mins var 4:e vecka.
• Stäng av pumpen när maskinen inte används.
• Tvätta inte färg i din Smartwasher, enzymerna kan inte bearbeta färgpigment.
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