Rengöring 2 gånger/vecka
JDE Barista Pro BF BiB
Schaerer Ltd. P.O. Box 336

Se även kapitel ”Säkerhetsanvisningar” och ”Rengöring” i bruksanvisningen.

FÖRSIKTIGHET!
Fara för användaren!

FÖRSIKTIGHET!
Fara för maskinen!

I serveringsområdet för drycker, varmt vatten och ånga föreligger skållningsrisk.
Greppa aldrig under serveringsutrustningen under servering eller rengöring.

Pekskärmen kan skadas av felaktig användning.
Tryck aldrig hårt på pekskärmen och använd inte spetsiga föremål. Använd inte skurmedel. Spruta
aldrig glasrengöringsmedel direkt på pekskärmen.

Förberedelser

► Stäng båda anslutningarna till mjölkboxarna.
► Dra ut båda mjölkslangarna från mjölkanslutningsadaptern.

► Lägg båda mjölkslangarna i rengöringsbehållaren.

► Häll ned 1 påse (röd eller blå) rengöringspulver ”Milkpure powder” för
mjölksystemet i rengöringsbehållaren.

► Välj fältet [Rengöring].
 Den displaystyrda rengöringen
startar.
 Uppmaning att tömma sumpbehållaren.
► Rengör sumpbehållaren, sätt in den
igen och bekräfta.
 En uppmaning att lägga in en rengöringstablett för kaffesystemet visas.

► Öppna locket till det manuellt matade
insläppet.
► Lägg in en liten rengöringstablett ”Coffeepure tabs” för kaffesystemet.
► Bekräfta inmatningen på displayen.
 Rengöringen börjar.
 Rengöringens framsteg visas.
 Utför de rengöringssteg som visas
på displayen beroende på maskinkonfigurationen.

Starta rengöringen

► Tryck på det osynliga fältet uppe till
vänster på displayen ± 3 sec.
 Uppmaning att skriva in PIN-koden.
► Skriv in den förprogrammerade PINkoden.
 Användarmenyn öppnas.

Manuell rengöring

► Rengör dryckesutloppet underifrån
med en borste under den automatiska
maskinrengöringen.
Demontera vid behov stänkskyddet och
rengör separat. För ytterligare beskrivning,
se SAG tilläggsanvisning 22227.
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Vänta på maskinrengöring.
► Ta bort rengöringsbehållaren.
► Anslut båda mjölkslangarna till mjölkbehållaren igen.
► Öppna mjölkbehållaren igen.
► Rengör droppgallret under varmt rinnande vatten.
► Rengör droppskålen med en fuktig trasa.
► Sätt tillbaka droppgallret.
► Rengör sirapsutloppen på dryckesutloppet med en ren, fuktig trasa.
Beakta anvisningarna rörande veckorengöring i driftsanvisningen.
► Rengör bönbehållaren.
► Rengör kylenheten UC.
► Rengör Flavour Point UC.
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