
 

 
INTRETINEREA DOSPITORULUI 

 
 
 
OPERATII ZILNICE 
 

o Dospitorul trebuie mentinut curat mai ales in interior, in canalele interne ale 
sistemului de introducere aer si in interiorul bazinelor pentru apa. 

o Operatiunile de curatenie se executa cand dospitorul este racit si deconectat de la 
energia electrica. Va sfatuim sa utilizati aspiratorul si dispozitive de aspirare 
lichide pentru indepartarea reziduurilor solide sau lichide. Cu un burete putin 
imbibat cu alcool etilic denaturat, curatati bazamentul si peretii dospitorului. 

o Curatarea dospitorului se face cu usa deschisa. Dupa terminarea curateniei, usa 
trebuie tinuta deschisa cel putin inca o ora, pentru a se usca si evapora eventualele 
produse utilizate. 

 
  OPERATII TRIMESTRIALE 
 

o Curatarea canalelor sistemului de introducere aer. Acestea trebuie demontate, 
desfacand  suruburile de fixare.  Dupa curatare, aceste canale se monteaza la loc. 

o Verificati ca sigilarea fisurilor dintre profilele de aluminiu si panouri sa fie intacta. 
In caz contrar, refaceti adaugand silicon transparent. Acest lucru este necesar 
pentru a impiedica depunerea rezidurilor in fisuri.  

o Periodic trebuie controlata starea de curatenie a Bazinelor de apa (pag. 3 din 
cartea tehnica). Daca este necesar, acestea se golesc si vor fi curatate cu un burete 
si detergent de vase. La sfarsit, trebuie clatite bine inainte de utilizare.  

o Nu se pot utiliza jeturi de apa pe rezistentele pentru vapori si incalzire.  
o Este important pentru protejarea rezistentelor si minimizarea depunerilor de 

calciu in bazine sa se foloseasca un dedurizator de apa 
 
 
 
   SCOATERE TEMPORARA DIN UZ 
 

Daca dospitorul nu va fi folosit o perioada de timp, este necesara efectuarea unei 
curatenii preliminare speciale. Dupa ce ati deconectat dospitorul de la reteaua electrica si 
ati inchis robinetul de alimentare cu apa, se curata peretii interni, canalele sistemului de 
introducere aer si bazinele, cu apa si detergent de vase. Dupa ce ati uscat bine suprafetele 
cu lavete curate sau hartie absorbanta pentru alimente, dezinfectati cu un burete imbibat 
in alcool etilic. La sfarsit, dospitorul trebuie lasat deschis pentru cca o ora. Dospitorul 
trebuie protejat impotriva prafului cu o folie de plastic curata, iar usa nu trebuie inchisa 
complet.  
 
Nota:  
 La introducerea carucioarelor in dospitor trebuie avut grija ca acestea pot agata si rupe 
lampa pentru iluminat daca nu sunt ghidate perpendicular pe usa. 


