
Karbantartási ellenőrző lista 

Miele Háztartási készülékekhez – Kávéautomaták daráló egységgel

Karbantartás 
dátuma:

Munkalapszám:

Ügyfél neve:

Ügyfél címe: Készülék típusa:

Ügyfél  
telefonszáma:

Készülék gyári száma:

Ügyfél 
telefonszáma:



A beállítás módba belépni és minden beállítást ellenőrizni MDU mentés
– Hibás beállítás esetén a vevővel egyeztetve korrigálni (beállítások Használati utasítás, vagy TSD);
– Kazánok hőmérsékletének ellenőrzése a diagnózis módban (szerviz, vagy MDU);
– Diagnózis módban a felhasználók ellenőrzése, üzemóra állás:  Összes italkészítés száma:
– MDU mentés;
– A készülék burkolatának tisztítása, a készülék belsejének tisztítása (porszívó!);
– A mozgó alkatrészek (ajtózsanérok) kenőanyaggal való kenése (amennyiben szükséges);
– Víztartály tömítés cseréje, és gyenge kenése (amennyiben szükséges, a tömítés csere fizető keretek között végezhető el);
– Vízkeménység mérése, készülék szükség szerinti, után állítása;

Védőföldelés ellenőrzése
– A csatlakozó dugó és a készülék ház közötti ellenállás <1Ω; 

Vízrendszer ellenőrzése
– Készülék bekapcsolása és minden rendszer aktiválása;
– Gőzszelep nyitása és vízmennyiség ellenőrzése;
– Melegvíz rendszer – a kifolyó víz erősségének ellenőrzése;
– Kávé rendszer – öblítés indítása és a kifolyás ellenőrzése;

Főzőmű tisztítása (a használati utasítás szerint)
– Főzőmű kivétele a helyének tisztítása (porszívózása);
– Folyó vízzel való átmosás;
– Tömítések cseréje (CVA: 7367081, 7379350– kötelező, a karbantartás része), a főzőmű visszahelyezése;

Kazánok tömörségének ellenőrzése (kávé és gőz)
– Tömítetlenség keresése szemrevételezéssel;
– Tömítetlenség esetén a tömítések cseréje (szükség esetén, fizető keretek között);

A készülék belső terének ellenőrzése, lerakódások tömítetlenségek keresése 
– Kávé por eltávolítása (Daráló környéke, belső tér kiporszívózása

Átmosás tisztító tablettával 
– Főzőmű zsírtalanítása (kötelező);
– Víztartály tisztítása, tömítés ellenőrzése (kötelező);

Vízkőmentesítés végrehajtása a használati utasítás (szerint)

Tejvezetékek tisztítása
– Tisztítás a használati utasítás leírása szerint;
– Központi kifolyó tisztítása a használati utasítás leírása szerint;

A vásárló részére a legfontosabb napi tennivalók elvégzése a kikapcsolás előtt
– A tisztítás és ápolás rész áttekintése a használati utasításban;
– Az öblítés funkció elindítása és figyelemmel kísérése;
– A tejvezeték tisztítása vegyszerrel, ahogyan a használati utasításban szerepel;
– Tejtartály forró vizes tisztítása;
– Víztartály, zacctartály, csepptálca ürítése;
– Készülék kikapcsolása;
– Főzőmű kivétele, langyos vízzel való öblítése, hagyni száradni (javasolt hetente egyszer);

Megjegyzés


