Rengøring 2 gange om ugen
JDE Barista Pro BF BiB
Schaerer Ltd. P.O. Box 336

Se også kapitel "Sikkerhedsanvisninger" og "Rengøring" i driftsvejledningen.

FORSIGTIG!
Fare for brugeren!

FORSIGTIG!
Fare for maskinen!

I udskænkningsområdet for drikke, varmt vand og damp er der fare for skoldninger.
Stik aldrig hænderne ind under udskænkningsstederne under udskænkning eller rengøring.

Ved ukyndig håndtering kan touchskærmen tage skade.
Brug aldrig magt, udsæt ikke den berøringsfølsomme skærm for kraftige tryk, og tryk ikke på den
med spidse genstande. Anvend ikke skuremidler. Sprøjt aldrig glasrens direkte på touchskærmen.

Forberedelser

► Luk begge tilslutninger til mælkebeholderne.
► Træk begge mælkeslanger af adapteren til mælketilslutningen.

► Før begge mælkeslanger ind i rengøringsbeholderen.

► Tilsæt 1 pose (rød eller blå) rengøringspulver "Milkpure powder" til mælkesystemet i rengøringsbeholderen.

► Vælg feltet [Rengøring].
 Den displaystyrede rengøring starter.
 Opfordring til at tømme saltbeholderen.
► Rengør saltbeholderen, sæt den i igen,
og bekræft.
 Opfordringen til at lægge en rengøringstablet til kaffesystemet i vises
på displayet.

► Åbn dækslet til manuelt påfyldningsrum.
► Læg en lille rengøringstablet "Coffeepure tabs" til kaffesystemet i.
► Bekræft ilægning i displayet.
 Rengøringen begynder.
 Rengøringens status vises.
 Udfør yderligere rengøringstrin,
som vist på displayet, iht. maskinkonfigurationen.

Start rengøring

► Tryk på det ikke synlige felt øverst til
venstre ± 3 sec.
 Opfordring til PIN-indtastning.
► Indtast forprogrammeret PIN-kode.
 Operatørmenuen åbnes.

Manuel rengøring

► Rengør drikkevareudløbet nedefra
med en børste under den automatiske
maskinrengøring.
Afmonter om nødvendigt stænkbeskyttelsen, og rengør den separat. Yderligere beskrivelse, se SAG tillægsvejledning 22227.
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Afvent rengøring af maskinen.
► Fjern rengøringsbeholderen.
► Slut begge mælkeslanger til mælkebeholderen igen.
► Åbn mælkebeholderen igen.
► Rengør drypristen under rindende,
varmt vand.
► Rengør drypbakken med en fugtig
klud.
► Sæt drypristen i igen.
► Rengør sirupsudløbene ved drikkevareudløbet med en ren, fugtig klud.
Følg anvisningerne om ugentlig rengøring
i betjeningsvejledningen.
► Rengør bønnebeholderen.
► Rengør køleenheden UC.
► Rengør Flavour point UC.
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