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Theo lời các đội ngũ kĩ thuật lành nghề thì máy làm đá viên khi sử dụng được 1 thời gian dài,
thường sẽ gặp phải 1 số trục trặc mà khách hàng khó có thể tự giải quyết đựơc. 

  

Nguyên nhân thì có nhiều lý do, vì vậy những thông tin dưới đây chỉ nói đến vấn đề khâu vệ
sinh mà bạn có thể tự làm sạch được. Còn đối với những vấn đề khác thì tốt nhất đơn vị kinh
doanh của bạn cần liên hệ với bộ phận kĩ thuật để việc bảo dưỡng - sửa chữa được tốt nhất.

  

 

      

 

  

(Tất nhiên, bạn có thể tự bảo dưỡng - sửa chữa máy nếu như nắm chắc về máy móc, điện tử ).

  

 

    

Xem thêm: Bảo hành bảo dưỡng máy làm đá
Như chúng ta đã biết, các thiết bị máy móc khi mua về sử dụng trong thời gian đầu thị hoạt
động rất hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian...

            
          

 

  Khâu chuẩn bị vệ sinh cho máy làm đá
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Tắt nguồn điện: để an toàn cho bạn, hãy tắt nguồn điện tại máy làm đá trước khi vệ sinh.

  

Ngắt nguồn nước : tiếp đến là khóa van của đường ống dẫn nước. Ngoài ra, lượng nước còn tồn
đọng bên trong máy cần phải đưa hết ra bên ngoài để công việc vệ sinh bên trong máy được
thuận lợi nhất. 

  

Đảm bảo rằng vị trí đặt máy phải cao hơn dây thoát nước để nước tồn đọng có thể chảy ra hết
(tránh hiện tượng trào ngược trở lại bên trong máy ) .

  

Sau đó, cần tháo rời đường dẫn nước cung cấp cho máy (bao gồm cả bộ lọc nước thô đi theo
máy cũng như tấm màng chắn bụi phía trước thân máy).

  

 

  Tháo nguồn nước và chắn bụi máy làm đá
  

Lọc nước được tích hợp sẵn trong máy làm đá  là bộ lọc thô. Cũng tùy vào tình hình về tính chất
từng nguồn nước của địa phương mà bạn sử dụng khác nhau mà thời gian thay thế bộ lọc sẽ
lâu hay nhanh.  Nếu bộ lọc có các dấu hiệu bị bẩn, ố màu thì cần vệ sinh thậm chí thay mới
màng lọc và kiểm tra lại nguồn nước cung cấp tới máy.

  

 

  

Còn về màng chắn bụi thì cần được vệ sinh định kỳ nhằm mục đích tránh nóng động cơ cũng
như bụi bay vào các bộ phận của máy làm đá. Thực tế, đội ngũ kỹ thuật khuyên bạn nên vệ
sinh  trung bình 1 tháng /2 - 4 lần là tốt nhất . Lưu ý, đây là bước quan trọng cần được quan tâm
vì nó quyết định đến máy làm đá có được bền bỉ, tuổi thọ lâu dài hay đảm bảo vấn đề vệ sinh
hay không.
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  Vệ sinh máy làm đá thương xuyên
   
  Vệ sinh ở phía bên ngoài máy làm đá
  

Lau chùi vỏ máy phía bên ngoài thường xuyên sẽ giúp máy luôn sáng bóng, đẹp như mới và an
toàn vệ sinh cho thành phẩm đá viên .

  

 

  Vệ sinh ở phía bên trong máy làm đá. 
  

Cần chú ý các bộ phận sau:

  

- Khay làm đá: Khay làm đá làm bằng inox có ưu điểm chống gỉ tuyệt đối nên vệ sinh rất dễ
dàng.

  

-  Thành chống tràn cùng với máy bơm nước:  để sản xuất đá viên sạch tinh khiết nên cũng cần
vệ sinh máy bơm và thành máy.

  

- Thùng chứa đá : Thùng chứa đá cũng cần phải vệ sinh vì thành phẩm đá viên sau khi được
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sản xuất sẽ được lưu trữ  tại đây nên phải vệ sinh sạch sẽ (tránh việc vi khuẩn có cơ hội ẩn náu
).

  

 

  

   Vệ sinh máy làm đá đơn giản bằng khăn mềm
  

 

  

Cần dùng khăn sạch ( loại khăn mềm không xù lông), được tẩm với dung dịch vệ sinh chuyên
dụng cho máy làm đá (có bán trên thị trường) để làm sạch và diệt khuẩn. 

  

Lưu ý: trước khi vệ sinh bạn cần dùng đồ bảo hộ như khẩu trang , găng tay để tránh bị dị ứng
với các chất tẩy rửa. Sau khi vệ sinh xong, hãy để một khoảng thời gian cho các bộ phận máy
khô thoáng, bay mùi rồi mới bắt đầu lắp ráp lại các bộ phận vào như ban đầu.

    

Xem thêm: Những vấn đề cần quan tâm khi mua máy làm đá

  

Vì vậy, nhu cầu về máy làm đá đã và đang ngày một nhiều, nhất là trong những ngày hè nóng
oi bức nhu cầu sản suất đá lạnh rất lớn nên...
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  Lắp ráp lại máy làm đá
  

Đối với thao tác lắp máy sẽ ngược lại với tháo máy. Tức là bộ phận nào tháo ra đầu tiên thì sẽ
được lắp ráp lại cuối cùng. 

  Vận hành lại máy làm đá sau khi vệ sinh
  

Cần kiểm tra lại xem đã lắp máy đúng chưa bằng cách kết nối nguồn điện, nếu thấy máy hoạt
động ổn định thì có thể rút nguồn điện.

  

Đặc biệt chú ý, nếu có hiện tượng bất thường của máy sau khi vệ sinh thì cần phải ngắt nguồn
điện ngay lập tức và đồng thời liên hệ cho đội kỹ thuật kiểm tra và sửa chữa.

  

Nếu muốn mua cho mình một chiếc máy làm đá sạch với công nghệ châu âu mà giá cả lại châu
á hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng ngay:

  

 

  

Trụ Sở Tập đoàn Hải Âu tại Hà Nội:

  

Địa chỉ: Số 72 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

  

Tel: 0913.102.168 - 091.507.8989 
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