Reiniging 2x per week
JDE Barista Pro BF BiB
Schaerer Ltd. P.O. Box 336

Zie ook hoofdstuk "Veiligheidsaanwijzingen“ en "Reiniging“ in de gebruiksaanwijzing.

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de
gebruiker!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de
machine!

In het afgiftegebied voor producten, heet water en stoom bestaat gevaar voor verbranding.
Grijp tijdens de afgifte of de reiniging nooit onder de uitgiften.

Door een verkeerde bediening kan het touchscreen worden beschadigd.
Druk nooit met geweld, sterke druk of spitse voorwerpen op het touchscreen. Gebruik geen schuurmiddelen. Spuit glasreinigingsmiddel nooit rechtstreeks op het touchscreen.

Voorbereidingen

► Beide aansluitingen van melkboxen afsluiten.
► Beide melkslangen uit adapter Melkaansluiting trekken.

► Beide melkslangen in de reinigingscontainer voeren.

► 1 zakje (rood of blauw) reinigingspoeder "Milkpure powder" voor het
melksysteem in de reinigingscontainer
gieten.

► Het veld [Reiniging] kiezen.
 De reiniging start met instructies op
het display.
 Verzoek om de droesbak te legen.
► Droesbak reinigen, weer terugplaatsen
en bevestigen.
 Het verzoek om het reinigingstablet
koffiesysteem in te werpen wordt
weergegeven.

► Deksel voor handinworp openen.
► Klein reinigingstablet "Coffeepure
tabs" voor het koffiesysteem inwerpen.
► Inworp op display bevestigen.
 De reiniging begint.
 De voortgang van de reiniging
wordt aangegeven.
 Verdere op het display weergegeven reinigingsstappen overeenkomstig de machineconfiguratie
uitvoeren.

Reiniging starten

► Druk op onzichtbaar veld linksboven
±3 sec.
 Verzoek om pincode in te voeren.
► Voorgeprogrammeerde pincode invoeren.
 Het Operator menu wordt geopend.

Handmatige reiniging

► Tijdens de automatische machinereiniging de uitloop van onderen met een
borstel reinigen.
Indien nodig spatbescherming demonteren en apart reinigen. Voor extra beschrijving zie SAG Extra handleiding 22227.
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Machinereiniging afwachten.
► Reinigingscontainer verwijderen.
► Beide melkslangen weer op de melkcontainer aansluiten.
► Melkcontainer weer openen.
► Lekbakrooster onder warm stromend
water reinigen.
► Lekbak met een vochtige doek reinigen.
► Lekbakrooster weer terugzetten.
► Siroopuitloop aan uitloop reinigen met
een vochtige doek.
Instructies voor wekelijkse reiniging in de
handleiding opvolgen.
► Bonencontainer reinigen.
► Koelunit UC reinigen.
► Flavour Point UC reinigen.
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