Daglig rengjøring
JDE Barista Pro BF
Schaerer Ltd. P.O. Box 336

Se også kapittel "Sikkerhetsanvisninger" og "Rengjøring" i brukerveiledningen.

FORSIKTIG!
Fare for brukeren!

FORSIKTIG!
Fare for maskinen!

I tappeområdet for drikker, varmtvann og damp er det fare for skålding.
Grip aldri under tappestedene under tapping eller rengjøring.

Ved feil håndtering kan berøringsskjermen bli skadet.
Ikke trykk på berøringsskjermen med makt, sterkt trykk eller med spisse gjenstander. Ikke bruk skuremidler. Sprøyt ikke glassrengjøringsmiddel direkte på berøringsskjermen.

Forberedelser

► Trekk begge melkeslangene ut av
adapteren for melketilkoblingen.
► Skyll melkebeholderen og lokket grundig flere ganger med friskt vann.
► Tørk med en ren klut.

► Før begge melkeslangene inn i rengjøringsbeholderen.

► Legg 1 pose (rød eller blå) rengjøringspulver "Milkpure powder" for melkesystemet i rengjøringsbeholderen.

► Trykk på feltet [Rengjøring].
 Displaystyrt rengjøring starter.
 Oppfordring om å tømme grutbeholderen.
► Rengjør grutbeholderen, sett den inn
igjen og bekreft.
 Oppfordring om å legge inn rengjøringstabletten for kaffesystemet
vises.

► Åpne lokket på det manuelle innkastet.
► Legg inn en liten rensetablett "Coffeepure tabs" for kaffesystemet.
► Bekreft innlegging på displayet.
 Rengjøringen begynner.
 Framdriften for rengjøringen vises.
 Utfør rengjøringstrinnene som vises på displayet i henhold til maskinkonfigurasjonen.

Starte rengjøring

► Trykk på usynlig felt oppe til venstre
± 3 sek.
 Oppfordring om å legge inn PIN.
► Legg inn forhåndsprogrammert PIN.
 Operatørmenyen åpnes.

Manuell rengjøring

► Rengjør drikkeutløpet nedenfra med
børste under den automatiske maskinrengjøringen.
Demonter sprutbeskyttelsen og rengjør
den separat om nødvendig. Se SAG-tilleggsveiledning 22227 for mer informasjon.
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Vent på maskinrengjøringen.
► Ta ut rengjøringsbeholderen.
► Koble begge melkeslangene til melkebeholderne igjen.
► Åpne melkebeholderen igjen.
► Rengjør dryppristen under rennende,
varmt vann.
► Rengjør dryppskålen med fuktig klut.
► Sett inn dryppristen igjen.
► Rengjør siruputløpene ved drikkeutløpet med ren, fuktig klut.
Følg anvisningene om ukentlig rengjøring i
brukerveiledningen.
► Rengjøre bønnebeholderen.
► Rengjør kjøleenhet UC.
► Rengjør Flavour Point UC.
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