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הוראות הפעלה

הוראות הפעלה ובטיחות

למיכל ההשריה של "ספקטנק ישראל"

1.1וודא שהמיכל מחובר למערכת החשמל.
2.2לפני הכנסת הכלים להשריה הסר לכלוך גס ושאריות מזון.
3.3הרם את סל ההשריה לגובהו המקסימאלי.
4.4מלא את הסל בכלים המלוכלכים.
5.5הורד את הסל חזרה וסגור המיכל במכסה המיועד.
6.6לאחר ההשריה הרם את הסל ודא הוצאת המים מהכלים ,והוצא הכלים לשטיפה.
7.7שטוף את הכלים במים חמים ובמידת הצורך רחוץ עם סבון.
8.8על מנת לחזור על פעולת הניקוי פעל על פי ההוראות הקודמות.
9.9בכל סוף יום עבודה וודא שגובה מפלס המים במיכל יהיה בגובה ידיות האחיזה של הסל.
1010בכל סוף יום עבודה ,נקה את המיכל בצידו החיצוני במים חמים וסבון והסר את כתמי האבנית
באמצעות חומר לניקוי אבנית/חומר לניקוי נירוסטה.
1111כלים מפלסטיק יש להשרות למשך  15דקות,לשטוף במי ברז וחוזר חלילה עד לניקוי מלא.
1212הקפד על סגירת המיכל בתהליך ההשריה.
1313בפתיחת המיכל הוא מפיץ ריחות של חומרים אורגניים מטופלים ,וודא שבפתיחת המיכל,
החלונות פתוחים ומערכת האוורור עובדת ,על מנת למנוע את התפשטות הריחות בשאר מדורי
המטבח.
1414לאחר יום יומים מקבל צבע המים גוון חום/שחור ,אל דאגה ! חומר הניקוי והחיטוי פעיל במשך 30
ימים ולצבע אין השפעה על ניקיון הכלים ,לאחר  30ימים יוחלפו המים ע"י איש שרות של חברת
ספקטנק.
1515שים לב  -חומר ההשריה אינו מתאים לניקוי כלי נחושת ,כסף ,כלי חרסינה עם
עטורי כסף וזהב ,ציוד מצופה טפלון ,ציוד העשוי מסיליקון וציוד עם חלקי גומי
שאינם ניתנים להסרה.
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חומר מגרה
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הוראות בטיחות

1.1המנע מלגעת ולהישען על המיכל ,שים לב המיכל חם!
2.2יש להשתמש בכפפות הגנה ומשקפי מגן.
3.3חל איסור מוחלט להתיז מים על קופסאת החשמל.
4.4בזמן ההשריה יש לודא שהמיכל סגור לחלוטין.
5.5תדרך אישית עובדים חדשים בהפעלת המיכל ושנן יחד איתם את הוראות ההפעלה והבטיחות.
6.6חומר הניקוי והחיטוי יציב בשימוש רגיל ,אין לערבב אותו עם חומרי ניקוי אחרים.
7.7במקרה של תקלה במיכל אל תנסה לתקן אותה בעצמך ,קרא לאיש שירות טכני שעומד לרשותך.
8.8במקרה שריפה ניתן לכבות את המיכל בכול אמצעי הכיבוי הקיימים.
9.9במקרה והנוזל נשפך על הרצפה יש לגרוף אתו לתעלת הניקוז הקרובה ולשטוף את הרצפה במים.
1010את הניקוי יש לבצע כשהעובד נועל נעלי בטיחות נגד החלקה.

עזרה ראשונה

1.1במידה והחומר בא במגע עם עור חשוף ,יש לשטוף את המקום בהרבה מים.
2.2במידה וחומר הניקוי בא במגע עם העיניים יש לשטוף את העיניים בהרבה מים במשך  15דקות.
3.3במידה ואדי החומר נשאפו יש לצאת מהחדר ולשאוף אויר צח.
4.4במידה והחומר נבלע ,יש לשתות הרבה מים ולא לנסות לעודד הקאה.
5.5חומר הניקוי והחיטוי עלול לגרום לגירוי מתמשך במגע או בליעה :במידה וקיימות תופעות
מתמשכות של אדמומיות בעור ,פריחה ,גירוי בעיניים גירוי בקיבה או במעיים ,יש להפנות את
הנפגע לטיפול רפואי.

טיפים:
1.1נצל את הלילות וסופי השבוע להשריה ממושכת של כלים מלוכלכים מאוד ומסנני נידוף.
2.2המיכל יודע להביא כלים מלוכלכים מאוד למצב חדש ,לאחר מספר השריות ,התאזר בסבלנות.
3.3חומר ההשריה מתאים גם להלבנת כלי חרסינה ולהסרת שומנים מסכו"ם.
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