Karbantartási ellenőrző lista

Miele Háztartási készülékekhez – Mosó-, szárító és mosogató gépekhez

Karbantartás
dátuma:

Munkalapszám:

Ügyfél neve:
Ügyfél címe:

Készülék típusa:

Ügyfél
telefonszáma:

Készülék gyári száma:

Ügyfél
email címe:

Általános
– Tesztprogrammal a komponensek tesztelése, üzemóra számláló kiolvasása;
– PC frissítés keresése, végrehajtása;
– MDU mentés (programfrissítés esetén előtte és utána);
– A készülék burkolatának tisztítása általános tisztító szerrel;
– A készülék házának alsó/belső részének portalanítása;
– A mozgó alkatrészek (ajtózsanérok) kenőanyaggal való kenése (szükség esetén);
– Vízkeménység mérése, ennek alapján tanácsadás (adagolás, lágyító ajánlás, beállítások stb.);
– Szükség esetén vízkőmentesítő, géptisztító-, vagy készülékápolószer alkalmazása;
Védőföldelés ellenőrzése
– A csatlakozó dugó és a készülék ház közötti ellenállás <1Ω ;
Háztartási mosógép (mosó-szárító is)
– Vízbevezető szűrő tisztítása, mosószer adagoló (öblítő kupakja és járatai) tisztítása;
– Ürítő szivattyú és szűrőjének tisztítása;
– Lefolyó rendszer ellenőrzése, tisztítása, belső csőrendszer tisztítása;
– Figyelemfelhívás a havi rendszerességű min. 95°C-os mosás indítására;
– Az üst vízkőmentesítése és idegen anyagok keresése;
– A motor szénkeféinek ellenőrzése (ha van) és az ékszíj ellenőrzése; amennyiben szükséges a szénkefék cseréje, az a 		
karbantartástől függetlenül, fizető keretek között végezhető el;
– Lábak beállításának és a lengés csillapítók állapotának ellenőrzése, ha szükséges a lengéscsillapító cseréje
(fizető keretek között);
Szárító (általános)
– Szűrők tisztítása, illetve cseréje (a szűrők cseréje fizető keretek között végezhető el);
– Levegőutak és a ventilátor lapátok ellenőrzése, ha kell tisztítása;
– A motor szénkeféinek ellenőrzése (ha van) és az ékszíj ellenőrzése (a csere nem része a karbantartási folyamatnak,
így az csak fizető keretek között végezhető el);
– Központi csapágy ellenőrzése, illetve zsírzása, a dob külső- belső felületének tisztítása;
– Magas- és alacsony ellenállasú teszt végrehajtása;
Kondenz szárító (hőszivattyús és mosószárító is) kiegészítés
– Kondenz kamra és a hőcserélő tisztítása;
– Hőcserélő tömítéseinek ellenőrzése (amennyiben a tömítések cseréje szükséges, az fizető keretek közt végezhető el);
– Kondenzvíz szivattyú és szintkapcsolójának ellenőrzése;
Légkifúvós szárító kiegészítés
– Légelvezetés ellenőrzése;
Mosogatógép
– Vízbevezető szűrő/k ellenőrzése és tisztítása;
– Mosogatótér szűrőinek és a visszacsapó szelep tisztítása, sótartály és a vízbevezető kontraanyájának után húzása;
– Adagoló egység, szárító ventilátor ellenőrzése;
– Légcsapda tisztítása fecskendővel;
– Nagyon keményvizes helyen a vízbefolyó tasak ellenőrzése, ha szüksége cseréje (fizető keretek között);
– Kosarak, görgők, betétek ellenőrzése;
– Ajtózár és ajtó rugók után állítása;
– Tanácsadás a programok, hőmérsékletek, vegyszerek kiválasztásához;
– Megfelelő edénypárosítás és behelyezés tanácsadása;
Megjegyzések

