Dagelijkse reiniging
Piazza d’Oro 500 Twin

Neem de veiligheidsaanwijzingen en het hoofdstuk “Reiniging” in de gebruiksaanwijzing in acht!

Nooit in de machine of onder de uitloop grijpen tijdens de automatische reiniging!

De melksysteem-reiniging start alleen wanneer een melkproduct werd gepakt!
Is de wekelijkse reiniging actief, zie handleiding „Wekelijkse reiniging“.
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►► Open de koelkast en frontdeur.
►► Houd de reinigingstoets ± 4 seconden
ingedrukt.
Op het display verschijnt:
Melkleidingsysteem
verwijderen + reinigen
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►► Demonteer de schuimerkop en haal deze
uit elkaar.
►► Reinig de beide restrictors [ 1 ] met de
borstel.
►► Reinig alle onderdelen onder warm, stromend water.
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Verwijder de melkcontainer en reinig deze.
Verwijder de slanghouder.
Reinig de beide restrictors met de borstel.
Reinig de slanghouder onder warm, stromend water.

►► Reinig de stoompijpjes.

►► Reinig de expander [ 2 ].
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►► Demonteer de koffie-afgiftebeker.
►► Reinig de koffie-afgiftebeker onder warm,
stromend water.
►► Monteer de schuimerkop, slanghouder en
koffie-afgiftebeker weer.
Let erop dat alles goed vastklikt!
Op het display verschijnt afwisselend:
druk op + voor doorgaan
Melk vervangen door reinigingsmiddel
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Giet het reinigingsmiddel nooit in
de melkcontainer!
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►► Druk op de toets [ + ].

Wacht tot op het display afwisselend verschijnt:

;; Het reinigingsprogramma is bezig!
(Duur: ± 2 min.)

druk op + voor doorgaan

►► Giet reinigingsoplossing in de reinigingscontainer.
Dosering:
Daily Clean-Up:
Water:

Reinigingsmiddel vervangen door water

50 ml
1000 ml

►► Verwijder de reinigingscontainer en reinig
deze.
►► Vul het met 1000 ml koud water en zet dit
in de koelkast.

►► Zet de reinigingscontainer in de koelkast.
►► Sluit de frontdeur.
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►► Druk op de toets [ + ].
Op het display verschijnt:
Reinigingstabletten
inwerpen
►►
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►► Gooi in beide brewers een reinigingstablet.
►► Sluit de frontdeur.
►► Druk op de toets [ + ].
;; Het reinigingsprogramma is bezig!
(Duur: ± 5 min.)

Open de frontdeur.
Verwijder de koffiedroesbak en reinig deze.
Reinig de brewer.
Plaats de koffiedroesbak weer terug.
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Wacht tot op het display verschijnt:
12:00

Product kiezen
01.06.2010

►► Reinig de koelkast.
►► Reinig de lekbak en het lekbakrooster en
plaats deze weer terug.
►► Reinig de koffiemachine aan de buitenkant.
Gebruik geen schuurmiddelen!

Houd u aan de hygiënevoorschriften van HACCP!
Uittreksel van HACCP:
►►
►►
►►
►►
►►

Vul nooit melk bij. Verwijder overgebleven melk altijd.
Reinig de melkcontainer altijd eerst voordat deze met verse melk wordt gevuld.
Vul dit pas met verse, tot 3 °C – 5 °C gekoelde melk voor hernieuwde ingebruikname!
Gebruik uitsluitend gepasteuriseerde melk of melk die volgens de UHT-methode is verhit. Gebruik geen rauwe melk! De melk moet gehomogeniseerd zijn!
Reinig minstens een keer per week de koelkast/het koelelement, wanneer de machine hiermee is uitgerust!

				
				


Neem voor meer informatie contact op met:		
Douwe Egberts technische service

				

www.douweegberts.com
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