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Attentie: Let op dat de nokken van de as in  
de groeven van de rotor geplaatst worden  
en dat de bekers juist geplaatst worden  

(indien genummerd).

REINIGING EN ONDERHOUD 
VAN CENTRIFUGES

Stap 1  
Schakel het apparaat uit en haal 
de stekker van de centrifuge uit 
de wandcontactdoos.

Stap 3  
Het enige wat u nodig heeft voor de 
reiniging, is een mild reinigingsmid-
del met een pH-waarde van 5-8 of 
een 70% alcoholoplossing en een 
licht vochtige papieren handdoek.

Stap 2  
Gebruik voor de reiniging,  
geschikte persoonlijke 
beschermingsmiddelen  
(bijvoorbeeld handschoenen).

Stap 4  
Reinig het oppervlak van het  
apparaat (behuizing).

Regelmatige reiniging en onderhoud zorgt voor een lange levensduur van uw  
Hettich centrifuge. Voorkom hoge reparatiekosten door deze adviezen op te volgen. 

We raden aan om dagelijks of wekelijks een vast moment in te plannen. Slechts  
15 minuten per week zorgen ervoor dat de uitval van uw centrifuge aanzienlijk wordt  
gereduceerd. 

Bij gekoelde centrifuges dient aan het einde van de dag, de condens uit de  
kamer verwijderd te worden. Dit ter voorkoming van oxidatie. 

Deze poster vervangt de gebruiksaanwijzing niet.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Voor servicevragen kunt u contact met ons opnemen via: 
 Tel.: +31 88 221 9900  |   E-mail: service@hettichbenelux.com

TERUGPLAATSEN EN TESTEN 
Plaats de rotor, bekers en inzetten 
terug en voer een test uit zonder 
monsters. Let op: overtollig vet in  
           de centrifugekamer moet     
                     worden verwijderd.

REINIGING VAN DE  
CENTRIFUGEKAMER  
Reinig de centrifugekamer  
en de motoras grondig.

INVETTEN 
Smeer de motoras en 
de draaipunten van de 
rotor of de bekers in 
met Hettich smeervet  
(nr. 4051).

VERWIJDEREN VAN  
DE ACCESSOIRES 
Verwijder de centrifuge accessoires 
zoals de rotor, de bekers en de 
inzetten afzonderlijk.

VISUELE INSPECTIE    
Controleer de accessoires  
op corrosie, haarscheurtjes  
en andere beschadigingen.

REINIGING VAN  
ACCESSOIRES 
Maak de accessoires 
schoon en let hierbij  
op de draaipunten van 
de rotor en de bekers. 

CYCLUS:  
WEKELIJKS


