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Smartwasher installation

Er Smartwasher levereras i ett komplett startpaket; Maskin, 1st Ozzy Filter och 80L
Ozzy Juice. Smartwasher väger ca 136 kg när den är fylld med 80L Ozzy Juice.
Maskinen ska anslutas till vägguttag, anslut inte nätkabeln före påfyllning av Ozzy Juice.

IORDNINGSTÄLLANDE
1. Ta bort den falska botten och se till att stödgallret för Ozzyfiltret finns på plats.
2. Ta ur filtret ur dess förpackning, vik ut och lägg på gallret (vita sidan upp).
3. Lägg tillbaka den falska botten på sin plats.
4. Se till att den flexibla slangen och tvättborsten sitter på plats.
5. För uppstart, fyll på med 80L Ozzy Juice (4x20L) genom att försiktigt hälla Ozzy Juice ner i tvättbaljan.
6. Anslut nätkabeln.
7. När du fyllt upp din Smartwasher med 4 dunkar Ozzy Juice (80L) tar det ca 4 timmar för maskinen att värma upp
    vätskan till det valda gradantalet som är 42°C (+-1°) eller 46°C (+-1°.) Denna temperatur skall hålla sig så länge
    maskinen har ström och är fylld med rätt mängd Ozzy Juice (om Low Fluid-lampan lyser stängs värmen automatiskt av).

UPPSTART
1. Pumpen startas genom att slå på strömbrytaren på kontrollpanelen. När pumpen är påslagen kommer vätskan att rinna tills
    du slår av den eller efter 10 alternativt 30 minuter beroende på den förinställda timer-tiden.
2. Justera flödet på vätskan genom att vrida på kranarna till tvättborsten och den flexibla slangen. Slangen och borsten kan
    köras samtidigt eller var för sig.

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 enzy-
merna 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. 


