MANUÁL: GRANULOVÉ MYTÍ

Jak dosáhnout
nejlepších
výsledků s granulemi

GRANULOVÉ MYTÍ
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ŘEKNĚTE ANO GRANULÍM!
Granule

jsou

malé

modré

plastové

válečky. Mycí nádrž je jimi naplněna a
během mycího programu cirkulují společně
s vodou a chemikáliemi, aby pomohly
odstranit zbytky jídla z nádobí. Přestože se
granule mohou zdát malé, ve skutečnosti

Provozní nádobí
– snadné čištění

váží více a mají větší sílu než voda. Při mytí
s granulemi není potřeba nádobí před
vložením do myčky namáčet a lze snížit
množství chemie.

ŘEKNĚTE ANO GRANULÍM!
Tato příručka je navržena tak, aby vám
pomohla dosáhnout dokonalého výsledku
mytí hrnců a gastronádob bez námahy než
dříve.

GRANULOVÉ MYTÍ

1
Výběr
správných
granulí

10 kg kyblík granulí pro myčku
art. no WD209.7260

Proč je výběr správné granule důležitý?
Výrobci tohoto typu myček kombinují technologii stroje a vlastnostmi granulí,
aby dosáhli nejlepších výsledků mytí. Použití granulátu, který se pro tento stroj
nedoporučuje, může způsobit horší výsledky mytí a také způsobit technické
problémy, které mohou omezit tovární záruku na stroje.

NAŠE RADA: Používejte granule doporučené výrobcem.
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GRANULOVÉ MYTÍ
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Značky pro správnou hladinu
granulí ve sběrných koších
mohou vypadat různě pro různé
modely mytí hrnců.

Připravte
myčku

Množství granulí
Pro zajištění optimálních výsledků mytí je důležité, aby bylo použito
správné množství granulí. Sběrné koše na granule pro WD-90GR,
WD-90DUO a WD-100GR mohou vypadat trochu jinak, ale u každého
je značka označující správnou úroveň granulí pro každý koš.

NAŠE RADA: Používejte pouze granule doporučené výrobcem a
naplňte svůj koš po úroveň vyznačenou na sběrném koši granulí.

Zkontrolujte stav granulí
Při mytí s granulemi se granule opotřebovávají a zmenšuje se jejich objem.
Aby se nádobí umývalo co nejlépe, je důležité, aby se použité granule
udržovaly v co nejlepším stavu.

NAŠE RADA: Jednou denně spusťte program sběru granulí, abyste
zkontrolovali jejich stav a množství.
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POTWASHING WITH GRANULES

GRANULOVÉ MYTÍ

Nové granule

Opotřebované granule

Nepoužitelné granule

Dlouhá životnost granulí
Nepoužívejte opotřebované granule.
Opotřebované granule mohou uvíznout v děrovaných nádobách nebo v
držácích rukojetí různého kuchařského náčiní. Existuje dokonce riziko,
že tyto granule mohou skončit v připraveném jídle v restauraci.
NAŠE RADA: Vyřazené granule recyklujte. Jedná se o hořlavý
odpad.

Nové granule mají tvar malých válečků. Jsou to právě okraje válce, které poskytují
nejlepší výsledky mytí. Při mytí děrovaných nádob se granulát silně opotřebovává,
čímž se zkracuje jeho životnost. Při správném používání granulí nepochybně vydrží
déle, což je dobré nejen pro ekonomiku provozu., ale i pro životní prostředí.

NAŠE RADA: Děrované gastronádoby a pánve myjte bez granulí (program P4,
P5 nebo P6) nebo s velmi krátkým programem granulí (P1 nebo P2)
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GRANULOVÉ MYTÍ

3
Připravte
vaše
nádobí

Škrabka art.no. WD209.7261

Vždy odstraňte zbytky
Mytí provozního nádobí v granulové myčce nejlépe funguje se suchými
zbytky bez předmáčení.
NAŠE RADA: Před vložením do myčky seškrábejte co nejvíce
zbytků jídla. Přitom se co nejvíce vyvarujte namáčení. Čím
menší množství zbytků jídla se dostane do myčky, tím menší je
potřeba mycího prostředku, což znamená méně výměn vody a
více peněz, které ušetříte na provozu myčky!

Používejte správnou chemii
Jakékoliv používání prostředku na ruční mytí nádobí k namáčení nebo
předmytí nádobí NENÍ SPRÁVNÉ! V myčce se vytvoří pěna, která
způsobí špatný výsledek mytí a může dokonce poškodit mycí čerpadla.
NAŠE RADA: Nepoužívejte prostředek na ruční mytí nádobí k
namáčení nebo předmytí ani ke každodennímu čištění stroje.
Místo toho požádejte svého dodavatele chemie o vhodný
přípravek na čištění myček.
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Granules
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– use the original for
best washing result
and warranty
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www.wexiodisk.com
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