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1. WSKAZÓWKI DLA KLIENTA 
1.1 WSKAZÓWKI OGÓLNE 
Instrukcja obsługi stanowi część informacji przekazywanych użytkownikom w momencie wprowadzenia 
urządzenia na rynek. W instrukcji opisano sposób ustawiania, obsługi oraz podstawowe procedury 
związane z serwisowaniem układu. 

Dokument należy przechowywać w taki sposób, aby był on w każdej chwili dostępny dla operatora i 
użytkownika w czytelnej formie. W momencie zmiany lokalizacji maszyny instrukcja obsługi musi być 
dołączona do maszyny, gdyż stanowi ona jej integralną część. 

Instrukcja obsługi zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpiecznej, prawidłowej, fachowej i 
ekonomicznej obsługi maszyny. Postępowanie zgodne z instrukcją obsługi pomaga zapobiegać 
zagrożeniom, ogranicza koszty związane z naprawami oraz przestojami oraz zwiększa niezawodność i 
żywotność maszyny. 

Wszystkie osoby angażowane do prac przy maszynie są zobowiązane do przeczytania instrukcji 
obsługi oraz do postępowania zgodnie z informacjami w niej zawartymi. 

Urządzenie może być włączane i eksploatowane jedynie przez przeszkolony i odpowiedzialny personel 
obsługi. 

Operator urządzenia jest zobowiązany do udostępnienia użytkownikowi instrukcji obsługi oraz do 
upewnienia się, że ten ją przeczytał ze zrozumieniem. Dopiero, gdy tak się stało, może on uruchamiać 
maszynę. 

Operator zobowiązuje się do postępowania zgodnie z podanymi w niniejszym dokumencie instrukcjami 
oraz z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i przepisów BHP. 

W przypadku urządzeń i elementów dokupionych przez producenta należy postępować zgodnie 
instrukcjami obsługi danych komponentów. 

1.2 GWARANCJA I RĘKOJMIA 

Ogólny okres gwarancji i rękojmi dla niniejszego urządzenia wynosi 24 miesiące (eksploatacja w 
trybie jednozmianowym). Części szybko zużywające się nie podlegają gwarancji. Dla wyposażenia 
dokupionego przez producenta obowiązują warunki gwarancji dostawców. 

Wyklucza się gwarancję i odpowiedzialność za szkody na osobach oraz szkody rzeczowe, jeśli ich 
przyczyny wynikają z następujących sytuacji: 
 
• Użytkowanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem. 
• Nieprawidłowa obsługa i serwisowanie urządzenia. 
• Eksploatacja urządzenia z nieprawidłowo zamontowanymi lub niedziałającymi zabezpieczeniami. 
• Eksploatacja urządzenia z uszkodzonymi lub z częściowo niedziałającymi częściami lub 

podzespołami. 
• Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi w pełnym zakresie. 
• Samowolna modyfikacje konstrukcji lub zmiana parametrów znamionowych 
• Nieprawidłowa realizacja napraw 
• Siła wyższa 
Ingerencja w urządzenia oraz jego systemy, a także wszelkie nieuzgodnione z nami modyfikacje, w 
szczególności na komponentach elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych mogą być przyczyną 
uchylenia deklaracji zgodności i utraty uprawnień do symbolu CE.



4 

 

1.3 ZASTOSOWANE SYMBOLE 

 

Ostrzeżenie przed zagrożeniem 

Ostrzeżenie przed ryzykiem zgniecenia 

Stosować maskę ochronną 

Koniecznie postępować zgodnie ze wskazówką 

Zakaz używania wszelkich źródeł ognia oraz zakaz palenia tytoniu 

Zakaz spożywania posiłków w pobliżu urządzenia 

Czynności serwisowe 

Czyszczenie ręczne  

 
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

2.1 OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi! 

W ramach eksploatacji urządzenia, niezależnie od informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, 
obowiązują aktualne przepisy BHP. 

W przypadku urządzeń i elementów dokupionych przez producenta należy postępować zgodnie ze 
wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa dla danych komponentów. 

Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze przeprowadzić kontrolę urządzenia pod kątem obecności 
zabezpieczeń oraz ich prawidłowego działania. 

Nie wolno demontować lub dezaktywować zabezpieczeń. Należy natychmiast usuwać usterki lub błędy 
stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa. 

Do prac przy urządzeniu mogą być angażowani jedynie pracownicy, którym zadania przydziela osoba 
odpowiedzialna za układ oraz przeszkolone, a także zapoznane ze sposobem obsługi urządzenia. 

Należy w jasny sposób ustalać zakresy odpowiedzialności. Należy przestrzegać minimalnego wieku 
pracowników wynikającego z przepisów prawa! 
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2.1.1 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS EKSPLOATACJI 
URZĄDZENIA 

Ze względów bezpieczeństwa należy w szczególności postępować zgodnie ze wskazówkami 
zawartymi w poniższych punktach. 

• Za pomocą urządzenia nie wolno czyścić filtrów zawierających mieszaniny pyłowo-powietrzne 
oraz mieszaniny hybrydowe. 

• W przypadku stosowania mieszanin pyłowo-powietrznych urządzenie musi być wykonane w 
wariancie z zabezpieczeniami przeciwwybuchowymi. Należy w tym zakresie przestrzegać 
odpowiednich przepisów. 

• Aby zagrożenie generowane przez człowieka i urządzenie utrzymywać na możliwie minimalnym 
poziomie, w komorze myjni oraz w pobliżu urządzenia zabrania się używania wszelkiego rodzaju 
źródeł otwartego ognia oraz palenia tytoniu. 

• W pobliżu urządzenia zabrania się również spożywania posiłków. 

2.1.2 KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA 

Przed podjęciem eksploatacji urządzenia należy przeprowadzić następujące kontrole związane z 
bezpieczeństwem: 
• Kontrola ścian bocznych i osłon pod kątem prawidłowego zamontowania. 
• Kontrola drzwi bezpieczeństwa pod kątem prawidłowego działania i szczelności zamknięcia. W 

tym celu należy otworzyć drzwi. W tym momencie nie może być możliwości włączenia 
urządzenia. 

• Kontrola układu awaryjnego zatrzymania poprzez wciśnięcie wyłącznika awaryjnego 
zatrzymania oraz otwarcie drzwi zabezpieczających. W ramach tych czynności musi nastąpić 
przerwanie zasilania urządzenia. Ponowne uruchomienie maszyny jest możliwe jedynie po 
skwitowaniu awaryjnego zatrzymania. 

• Urządzenie można eksploatować jedynie w momencie, gdy włączona jest instalacja wyciągowa. 
• Wyjąć wszystkie filtry i przedmioty z urządzenia. 

2.1.3 WSKAZÓWKI ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM PODCZAS PRAC 
SERWISOWYCH I NAPRAWCZYCH 

Przed rozpoczęciem prac serwisowych i naprawczych należy odciąć maszynę od źródeł zasilania. 
Odłączenie energii elektrycznej następuje poprzez wyciągnięcie wtyczki instalacji zasilającej z gniazda. 

Prace na instalacjach i urządzeniach pozostających pod napięciem mogą być wykonywane jedynie 
przez wykwalifikowany personel techniczny (patrz DIN VDE 0105 lub IEC 364) 

 
Uwaga: w ramach prac związanych z czyszczeniem urządzenia należy stosować maskę ochronną. 
(Maski zabezpieczające przed drobnym pyłem, klasa filtra: FFP 3 NR wg normy EN 149:2001) 
 

2.2 ZABEZPIECZENIA, WYCIĄG Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO 

Głównym czynnikiem generującym zagrożenia jest poza ogólnymi i mechanicznymi komponentami 
urządzenia proces czyszczenia filtra. 

W celu zmniejszenia ryzyka urządzenie zostało zabudowane oraz zaopatrzone w monitorowane drzwi 
zabezpieczające. 

W celu umożliwienia bezpiecznego wyłączenia komponentów maszyny w sytuacji niebezpiecznej w 
strefie obsługi zainstalowano wyłączniki awaryjnego zatrzymania. 
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2.3 POSADOWIENIE I MONTAŻ URZĄDZENIA 

Maszyna jest stojącym urządzeniem, zamontowanym na stopach. 

Istnieje możliwość transportu urządzenia za pomocą wózka paletowego lub widłowego. W ramach tych 
prac należy zadbać o odpowiednie wsunięcie wideł pod trawersę urządzenia. 

Uwaga: Podczas przemieszczania oraz transportu urządzenia istnieje ryzyko przewrócenia się 
maszyny. 

Miejsce posadowienia urządzenia musi być stabilne, wypoziomowane oraz suche. 

Temperatura otoczenia musi się zgadzać z temperaturą podaną w rozdziale dotyczącym danych 
technicznych. 
Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej zakładowej za pośrednictwem wtyczki przemysłowej 
CEE o napięciu powyżej 380 Volt, a do sieci wodnej — za pomocą przewodu wężowego do zaworu 
wodnego. 

3. DANE TECHNICZNE 

Nr seryjny urządzenia 

Rok produkcji 

Waga netto 300 kg 

Wymiary urządzenia 

Głębokość x szerokość x wysokość 950 mm x 1200 mm x 2410 mm 

Ciśnienie robocze 6bar 

Napięcie 380V 

Częstotliwość 50 Hz 

Zabezpieczenie wstępne 16A 

Przyłącze wody (dopływ) 1/2 cala 

Przyłącze wody (odpływ) 1 cal 

Temperatura otoczenia 0 - 35° C 

Poziom hałasu podczas eksploatacji > 75 db 

Zbiornik 1 50 litrów 

Zbiornik 2 100 litrów 

 
 
Wskazówka: Ciśnienie w instalacji sprężonego powietrza musi wynosić 6 bar. W przypadku mniejszego 
ciśnienia powietrza może dochodzić do problemów z odpływem. 

4. OPIS OGÓLNY 

Opis urządzenia 

4.1 ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 

Układ urządzenia umożliwia czyszczenie niemal wszystkich filtrów cząsteczek stałych DPF i 
katalizatorów. 

Pod pojęciem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należy rozumieć postępowanie zgodne z 
instrukcją obsługi. 

Zaleca się stosowanie środka czyszczącego ADVANPURE AD3000CP.
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5. OPIS CZĘŚCI URZĄDZENIA 
5.1 ZESTAWIENIE URZĄDZENIA 
5.2 ZESTAWIENIE ZABEZPIECZEŃ 
 

Obudowa 

urządzenia 

Kontrolka 

Panel sterowania 

Wyłącznik awaryjnego 
zatrzymania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komora myjni 
 
 
Zbiornik 1 & zbiornik 2 
 
 
 
 
Pedał 
 
 
 
 
 
 
Rys .2 Widok myjni z przodu 
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Widok tyłu maszyny, przyłącza 

 
Rys 3 Widok myjni z tyłu  
1. Dopływ wody, 2. Odpływ wody, 3. Przyłącze sprężonego powietrza 

5.3 UKŁAD STEROWANIA 

Główna szafa rozdzielcza 

Część elementów sterowniczych znajduje z boku, a część z tyłu urządzenia. To tutaj znajdują się 
zabezpieczenia, układ sterowania, styczniki silników, zaciski i przekaźniki bezpieczeństwa. 

5.4 CZUJNIKI ELEKTRYCZNE 

Wszystkie czujniki urządzenia, np. wyłączniki krańcowe, przełączniki i przekaźniki bezpieczeństwa są 
zintegrowane w układzie sterowania. Status czujników jest sygnalizowany na układzie sterowania. 

5.5 PULPIT OBSŁUGOWY 

Pulpit obsługowy urządzenia spełnia następujące funkcje: 
Kombinacja włączników i kontrolek 
Dzięki nim można włączać i wyłączać urządzenie, napełniać zbiorniki z wodą oraz sterować układem 
ogrzewania. Zintegrowane w panelu kontrolki sygnalizują różne tryby pracy urządzenia. 
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1 Zawór przepływowy 
Regulacja ciśnienia wody podczas procesu czyszczenia Wskazanie na 
manometrze płynu nr 17 (przeciwciśnienie filtra) Gdy przeciwciśnienie 
jest zbyt wysokie, świeci się czerwona kontrolka nr 187. 

2 
Zbiornik 1 pełny 
Gdy zbiornik 1 jest pełny, świeci się zielona kontrolka 

3 Zbiornik 1 pusty 
Gdy zbiornik 1 jest pusty, świeci się zielona kontrolka 

4 Wentylator i oświetlenie 
Włącznik wentylatora i oświetlenia 

5 Zabezpieczenie 
Żółta kontrolka oznacza zbyt niski poziom minimalny w zbiorniku 1 - 
ogrzewanie zostaje automatycznie wyłączone. + Zalecane działanie: 
napełnić zbiornik 1. 

6 
Zbiornik 2 pełny 
Świeci się czerwona kontrolka 

7 Wlot czystej wody 
Napełnić zbiornik 1 czystą wodą 

8 Grzałka I 
Włącznik ogrzewania. Kontrola temperatury za pomocą termometru 
cyfrowego nr 14 „TERMOSTAT“ 

9 Zbiornik 1 → zbiornik 2 Przepompowanie wody 
Przepompowywanie płynu ze zbiornika 1 do zbiornika 2 

10 Zbiornik 2 → zbiornik 1 Przepompowanie wody 
Przepompowywanie płynu ze zbiornika 2 do zbiornika 1 

11 Czyszczenie 
Uruchamianie procesu czyszczenia i płukania Gotowość do pracy 
sygnalizowana zieloną kontrolką na włączniku. Warunkiem jest aktywacja 
ustawienia czasu na włączniku nr 15 „SETTING TIME“ 

12 
Zbiornik 2, spust 
Upuszczanie płynu ze zbiornika 2 do odpływu 

13 Joystick instalacji pneumatycznej 
Uderzenia sprężonego powietrza podczas procesu czyszczenia; 
wskazanie sprężonego powietrza na „MANOMETRZE WSKAZUJĄCYM 
CIŚNIENIE POWIETRZA” nr 16 

14 Termostat 
Wskaźnik temperatury cieczy (wody). Temperaturę instalacji ogrzewania 
można regulować za pomocą przycisków +/- na termostacie. 

15 Setting Time 
Stoper procesu czyszczenia 

16 
Manometr wskazujący ciśnienie powietrza 
Min. ciśnienie robocze = 6 bar 

17 
Manometr wskazujący ciśnienie płynu 
Manometr wskazujący ciśnienie wody, wskazuje przeciwciśnienie filtra 

18 Kontrolka 
Kolor zielony oznacza, że urządzenie jest w ruchu. Kolor czerwony 
oznacza, że wciśnięto wyłącznik awaryjnego zatrzymania, a urządzenie 
jest jeszcze podłączone do sieci elektrycznej. Kolor czerwony oznacza, 
że podczas ruchu występuje zbyt duże przeciwciśnienie filtra. 
Ostrzeżenie !!!! „Uwaga, urządzenie jest jeszcze pod napięciem” 

19 Wyłącznik awaryjnego zatrzymania 
Za pomocą wyłącznika awaryjnego zatrzymania można wyłączyć 
urządzenie w sytuacji zagrożenia. Za jego pomocą można również 
skwitować przekaźniki awaryjne po ich wyzwoleniu. 

 
 
 
 
Rys. 4 Panel obsługowy 
Uwaga: Nawet, gdy urządzenie 
zostało zatrzymane w trybie 
awaryjnym, siłowniki mogą być pod 
ciśnieniem. Wyłącznik awaryjnego 
zatrzymania nie służy do wyłączania 
urządzenia na czas napraw! 
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5.6 KOMORA MYJNI 

Komora myjni składa się z zamkniętego zbiornika ze stali nierdzewnej (rys. 2 - widok myjni z przodu, 
drzwi komory szczelnie zamknięte). 

Wskazówka: Urządzenie można uruchamiać jedynie wtedy, gdy drzwi są zamknięte i zablokowane. 
Mechanizm blokady drzwi jest monitorowany za pomocą wyłączników krańcowych. 

Uwaga: Podczas czyszczenia maszyny należy stosować maskę ochronną. 

Po zastosowaniu ściereczek w ramach procesu czyszczenia należy je poddać fachowej utylizacji. 

5.7 URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE 

Urządzenie czyszczące jest potrzebne do czyszczenia katalizatorów / filtrów. Składa się ono ze stelaża, 
za pomocą którego można regulować wysokość oraz uchwytu na pierścienie adaptera, za pomocą 
których podłącza się filtr do układu czyszczenia. 

Na stelażu znajduje się instalacja sprężonego powietrza uruchamiająca pierścienie adaptera oraz wąż 
doprowadzający środek czyszczący. 

 

Abb.5 Wnętrze myjni 

5.8 WYBÓR I MONTAŻ ADAPTERA 

Pierścienie adaptera służą do wyrównywania różnych średnic filtra na połączeniu z urządzeniem 
spłukującym. 
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5.9 ROZRUCH 

5.9.1 PIERWSZE KROKI 

• Połączenie wtyczki urządzenia przemysłowego CEE (380 volt) z siecią elektryczną. (Rys. 3, tył 
urządzenia) 

• Podłączenie węża doprowadzającego wodę do zaworu wodnego (rys. 3, tył urządzenia nr 1) 

• Podłączenie węża odprowadzającego wodę do odpływu (rys. 3, tył urządzenia nr 2) 

• Podłączenie instalacji sprężonego powietrza „JAC I” (rys. 3, tył urządzenia nr 3) 

• Próba funkcyjna wszystkich zabezpieczeń. 

5.9.2 KWITOWANIE STANU AWARYJNEGO ZATRZYMANIA 

• Odblokowanie wyłącznika awaryjnego zatrzymania poprzez wyciągnięcie przycisku. 

5.9.3 URUCHAMIANIE MYJNI 

 W celu włączenia oświetlenia i wentylatorów obrócić włącznik (4) „Wentylator i oświetlenie” 
(rys. 4) w prawo. 

 Obrócić włącznik (7) „Wlot czystej wody” (DOPROWADZENIE WODY) w prawo, ZBIORNIK 1 
zostaje napełniony czystą wodą. 

 Wskazówka: Zielona kontrolka (2) „ZBIORNIK 1 PEŁNY“ (rys. 4) świeci się, gdy ZBIORNIK 1 
jest napełniony. 

 Obrócić włącznik (8) „Grzałka“ (OGRZEWANIE ) (rys. 4) w prawo; płyn zostaje podgrzany do 
zdefiniowanej temperatury. Za pomocą (14) „Termostat“ (rys. 4) należy kontrolować wzgl. 
zmieniać temperaturę na termostacie. 

 Otworzyć komorę myjni, (rys. 2) 

 Zamontować odpowiedni pierścień adaptera na urządzeniu płuczącym. 

 Umieścić filtr cząsteczek stałych / katalizator przeznaczony do czyszczenia w komorze myjni. 
Punkt 5.9.7 Wskazówka: umieścić filtr cząsteczek stałych/katalizator, tak aby otwór wylotowy 
znalazł się w uchwycie i zamocować go w uchwycie (rys. 5) za pomocą pedału (rys. 2). 

 Wetknąć wąż płuczący w otwór wylotowy filtra. (rys. 6) 
 Następnie wlać detergent ADVANPURE AD3000CP (250 g) do zbiornika. (rys. 7) 
 Gdy płyn nagrzeje się do zdefiniowanej temperatury (14) „Termostat“ (Wskaźnik temperatury), 

ustawić stoper (15) „Setting Time“ na 30 minut. (rys. 4) 
 W celu uruchomienia procesu czyszczenia obrócić włącznik (11) „Czyszczenie” (rys. 4) w 

prawo. 
 
 

 
Rys. 6 Podłączanie rury spłucznej Rys. 7 Zbiornik 
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5.9.4 CZYSZCZENIE GŁÓWNE 

• W celu regulacji prędkości przepływu należy obracać włącznik (1) „Flow Valve“ (regulacja 
przepływu wody) w prawo (ZAMKNIJ) lub w lewo (OTWÓRZ) (rys. 4). 

• Podczas 30 minutowego procesu czyszczenia należy wielokrotnie skierować dźwignię 
sprężonego powietrza (13) „Joystick instalacji pneumatycznej” w dół. Dzięki temu w wyniku 
uderzeń sprężonego powietrza następuje wytrącanie i spłukiwanie zabrudzeń, sadzy i popiołu. 

• Proces czyszczenia kończy się automatycznie po 30 minutach. 

•  Wyłączyć ogrzewanie !!!! Wyłącznik (8) „Grzałka” (OGRZEWANIE) (rys. 4) 

Uwaga: Komora myjni oraz powierzchnie filtra DPF lub katalizatora zostają podgrzane do wysokich 
temperatur w kontakcie z gorącym płynem czyszczącym. Przed otwarciem komory myjni filtr DPF lub 
katalizator należy schładzać przez co najmniej 5 minut sprężonym powietrzem. 

5.9.5 CZYSZCZENIE KOŃCOWE 

• (PRZEPOMPOWYWANIE ze ZBIORNIKA 1 do ZBIORNIKA 2) Włącznik (9) „Zbiornik 1 + 
zbiornik 2” (rys. 4) obrócić w prawo w celu przepompowania płynu, który był zastosowany w 
ramach czyszczenia, ze ZBIORNIKA 1 do ZBIORNIKA 2. Po zakończeniu przepompowywania 
zapala się czerwona kontrolka (3) „ZBIORNIK 1 pusty”. Następnie należy wyłączyć wyłącznik 
(PRZEPOMPOWYWANIE ze ZBIORNIKA 1 do ZBIORNIKA 2). 

• ZBIORNIK 1 należy teraz ponownie napełnić czystą wodą. Obrócić włącznik (7) „Wlot czystej 
wody” (DOPROWADZENIE WODY) w prawo, ZBIORNIK 1 zostaje napełniony czystą wodą. 

• Gdy ZBIORNIK 1 jest pełny, zapala się zielona kontrolka (2) „Zbiornik 1 pełny”, a proces 
napełniania zostaje zakończony automatycznie. Obrócić włącznik (7) „Wlot czystej wody” 
(DOPROWADZENIE WODY) w lewo. (rys. 4) 

• Aby oczyścić znajdujący się w komorze myjni filtr DPF lub katalizator z resztek płynu 
czyszczącego należy je koniecznie spłukać zimną i czystą wodą!! 

• Ustawić czas spłukiwania (15) „Setting Time“ (rys. 4) na 15 minut. 

• W celu uruchomienia procesu spłukiwania obrócić włącznik (11) „Czyszczenie” (rys. 4) w 
prawo. 

• Za pomocą włącznika (1) „Flow Valve“ (STRUMIEŃ PRZEPŁYWU PRZEZ ZAWÓR) można 
dostosowywać prędkość strumienia przepływu wody (rys. 4). 

• Proces spłukiwania można wzmacniać podobnie jak w czasie procesu czyszczenia za pomocą 
dźwigni sprężonego powietrza (13) 

•  „Joystick instalacji pneumatycznej”. 

• Po zakończeniu procesu spłukiwania należy za pomocą sprężonego powietrza usunąć resztki 
pozostałego w filtrze płynu. 

• Koniec czyszczenia 

6. OPIS USTEREK 

Usterka Możliwa przyczyna Działanie zaradcze 
 

 Kabel zasilający nie 
jest wetknięty. 

 Wetknąć kabel zasilający. 

Brak napięcia w urządzeniu 

 Poinformować 
wykwalifikowanego elektryka 

  Wyzwolony 
bezpiecznik 

Nie można  

 Wciśnięty przycisk 
awaryjnego 
zatrzymania  Skontrolować wyłącznik 

awaryjnego zatrzymania i 
włączniki w drzwiach 

skwitować usterki urządzenia  Drzwi nie są 
zamknięte 
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7. CZYNNOŚCI SERWISOWE 

7.1 INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SERWISOWANIA I SMAROWANIA 

Wskazówki związane serwisowaniem i smarowaniem zawarte w niniejszym dokumencie nie 
zastępują informacji producentów podanych w poszczególnych instrukcjach obsługi. 

• Uszkodzone części muszą być natychmiast wymieniane. 

• Urządzenie należy czyścić za pomocą odkurzacza przemysłowego lub ścierek. 

• Nie stosować sprężonego powietrza !!! 

• Przed podjęciem czynności serwisowych należy odłączyć maszynę od źródeł zasilania. W 
tym celu należy odłączyć instalację elektryczną oraz pneumatyczną od źródła zasilania. 

• Filtr wodny pompy znajdujący się z tył urządzenia należy czyścić co najmniej raz w 
tygodniu lub w razie potrzeby. 

 

Opis Możliwa przyczyna Czynność Czas wykonania 
 

Obudowy urządzenia Czyszczenie i kontrola Każda zmiana robocza 

Urządzenie 

Konstrukcja 
Dociągnięcie połączeń 
śrubowych 

Co roku 

 
Urządzenie czyszczące Czyszczenie Co tydzień 

 Przewody (węże) 
zasysające 

Czyszczenie W razie potrzeby 

Łożyska i siłowniki są bezobsługowe. 

8. UTYLIZACJA MASZYNY 

Uwaga: Przed podjęciem prac związanych z utylizacją maszyny należy ją odłączyć od instalacji 
elektrycznej, pneumatycznej i wodnej. Przebieg demontażu: 

• Usunąć przewody powietrza i wody. 

• Prawidłowo usunąć materiały eksploatacyjne. 

• Zdemontować urządzenie. 

• Elementy z tworzywa sztucznego przekazać do jednostki zajmującej się recyklingiem tworzyw 
sztucznych. 

• Elementy z metalu przekazać do jednostki zajmującej się recyklingiem metali. 
 
Podzespoły elektryczne i przewody zasilające przekazać jako odpady specjalne lub na złom 
elektroniczny. 
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