التنظيف األسبوعي

Schaerer Coffee Celebration / BC UC + C UC
ال تقم أبداً بالتعامل مع الشاشة العاملة باللمس بعنف أو بالضغط عليها بقوة أو باستخدام أجسام مدببة!
قم دائمًا بتحريﻙ منفذ المشروبات إلى أدنى وضع قبل فتح األبواب األمامية!
احرص على تنظيف المكونات الواردة فيما يلي أسبوعيًا (بعد التنظيف اليومي) .التنظيف األسبوعي هو تنظيف إضافي مكمّل للتنظيف اليومي وليس ً
بديﻼ عنه!

اﻻختﻼﻻت  /التغلب على األخطاء
الخطأ
ﻻ توجد رغوة  /رغوة قليلة
ﻻ يوجد حليب  /ﻻ توجد رغوة

األسباب المحتملة

إصالﺡ الخلل

• صمام الهواء مسدود

◄ قم بتنظيف صمام الهواء كما هو موضح بالصورة 4
◄ امﻸ الوعاء بالحليب

• الخرطوم األبيﺽ غير موجود بوعاء الحليب

◄ ضع الخرطوم في وعاء الحليب

• وعاء الحليب خال

◄ امﻸ الوعاء بالحليب

• ﻻ يوجد حليب

منظر داخلي للماكينة :Schaerer Coffee Celebration C UC

منظر داخلي للماكينة :Schaerer Coffee Celebration BC UC

تنظيف صمام الهواء:
◄ الصورة 4

تنظيف الكابوتشينيتور:
◄ الصورة 2

تنظيف درج التقطير
الخاص بالباب األمامي:
◄ الصورة 1
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◄
◄
◄
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افتح الباب األمامي.
أخرج درج التقطير الموجود في األبواب األمامية.
قم بتنظيف درج التقطير أسفل الماء الدافىء المتدفق.
قم بتركيب درج التقطير مر ًة أخرى في األبواب األمامية.
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اجذب الذراع األخضر (الموجود خلف الكابوتشينيتور) إلى
◄
األمام*.
قم بﺈخراج الكابوتشينيتور.
◄
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◄
◄
◄

قم بفك أجﺯاء الكابوتشينيتور.
قم بتنظيف جميع المكونات تحت الماء الدافىء المتدفق.
قمبتركيبالمكوناتمر ًةأخرىولكنبترتيبعكسيلخطواتالفك.
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◄◄ اخلع الخرطوم مع صمام الهواء.
◄◄ قم بتنظيف صمام الهواء بواسطة األداة المرفقة بالماكينة
◄ ◄ قم بتركيب المكونات مر ًة أخرى ولكن بترتيب عكسي لخطوات
الفك.

◄◄
◄◄
◄◄

أغلق الباب األمامي.
قم بتحريك منفذ المشروبات إلى أدنى وضع.
اخلع غطاء المنفذ في اتجاه السهم.

◄◄ امسك منفذ المشروبات بكلتا يديك.
◄ ◄ قم بخلع قدح المنفذ بعناية في اتجاه السهم.
◄ ◄ قم بتنظيف غطاء المنفذ  1والقدح الخاص بخروج وإنتاج
المشروبات  2تحت المياه الدافئة المتدفقة.
◄ ◄ قم بتركيب جميع المكونات (  ) 5 - 6مر ًة أخرى
ولكن بترتيب عكسي لخطوات الفك.

قم بتركيب صمام الهواء جيدًا مر ًة أخرى في
الوضع ! 1
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◄◄ افتح الباب األمامي.
◄◄ قم برش سائل تنظيف النوافذ المتداول على منديل ورقي ومن ثم
قم بتنظيف الشاشة العاملة باللمس دون أن تضغط عليها بقوة.

ال تقم مطل ًقا برش سائل تنظيف النوافذ مباشرة
على الشاشة العاملة باللمس!
◄◄
◄◄

قم بتجفيف الشاشة العاملة باللمس بمسحها بواسطة منديل جاف.
أغلق الباب األمامي.

احرص على االلتزام بلوائح النظافة الصحية وفقا ً لنظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة (!)HACCP
ملخص نظام :HACCP
◄◄
◄◄
◄◄
◄◄
◄◄

ال تقم بإعادة ملء الحليب أبدًا! داوم على التخلص من بقايا الحليب.
داوم على تنظيف وعاء الحليب قبل ملئه بالحليب الطازج.
ال تمأل الوعاء بالحليب الطازج والذي تم تبريده على درجة حرارة  5 - 3درجات مئوية إال قبيل إعادة التشغيل!
يجب أن يكون الحليب متجانس! ال تستعمل سوى الحليب المبستر أو المعالج بطريقة التعقيم بالحرارة الفائقة ( !)UHTال تستخدم الحليب الخام!
قم بتنظيف الثالجة  /وحدة التبريد (اختياريًا) على األقل مرة واحدة في األسبوع ،وهذا إذا كانت الماكينة مزودة بأي منهما.
شركة شيرر المساهمة ()Schaerer AG
صندوق بريد
 8شارع ألمندفيج شتراسه
 4528تسوخفيل
info@schaerer.com / www.schaerer.com
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