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Almindelig og grundig rengøring

Åbn døren.

Fjern den nederste drypbakke og den øverste
plade, og rengør delene med en klud, der er
blevet sprayet med rengøringsmiddel.

.
Nulstil drypbakken. Tryk på “Tøm fast affald”.

Fjern sukkerbeholderen (ekstraudstyr): Drej
den op, træk den udad, og tryk derefter på det
grønne håndtag nedenunder.
Sæt den på et bord.

Træk hanerne til instantbeholderne opad.

Træk produkthanen ud, og fjern istantbeholderen
(en ad gangen).
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Åbn døren til ingrediensopbevaringsrummet.

Åbn og lås kabinettets øverste låg og
ingrediensopbevaringslåget.

Fjern om nødvendigt ingredienspakkerne, og
udskift dem. Smid tomme pakker væk.

Rengør doser ingshuller ne i bunden af
ingrediensopbevaringen med en ren, fugtig
specialbørste. Rengør ingrediensopbevaringen
med en ren, fugtig klud.

Indsæt ingredienspakkerne.

Løsn ingrediensopbevar ingsdækslet fra
kabinettets øverste låg, og luk begge dæksler.
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Sæt beholderne på et bord, åbn lågene, og fyld dem
derefter med produkter. Rengør den udvendige
side af beholderne, og sæt dem tilbage i maskinen.

Rens instantbeholderbordet.

Løsn skruen, der fastgør den eksterne drypbakke,
rengør den eksterne drypbakke med en vådserviet.
Sæt den tilbage.

Fjern hovedet på blandeskålene, sprøjt ind
i dem, rengør med en serviet, og udskift
hovedet på blandeskålene.

F j e r n bl a n d e s k å l e n e o g r ør e n e,
udtrækningssystemet og blandepladerne. Fjern
vanddysen.

Tag kaffehanen ud af holderen, og træk det
røde håndtag ud.
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Skub den nedre del af blandeskålen ned.

		
Drej blandeskålen mod uret, og fjern den.

Fjern dyserne fra støtten.

Skru skruen på venstre side af kabinettet af.

Løft dysestøtten op, og fjern den.

Vask dele af med rengøringsklude og -midler,
og skyl efter med rent vand.
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Tør dråbebakken til dyser, blandernes hoved,
dampsystemets dele.

Genmonter de aftørrede dele. Sørg for at anbringe
slangerne korrekt.

Sæt instantbeholderne tilbage, sørg for at sætte
dem i fordybningerne.

Sæt blandeskålen tilbage.

Sæt sukkerbeholderen tilbage, sørg for, at du
hører det grønne håndtag sige klik.(valgfrit)

Tryk instant-beholderens udgange ned.
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Luk sukkerhylden (hvis den er der).

Dysestøtterne sættes tilbage og sættes fast til
maskinen.
Sæt slanger tilbage på de rigtige steder.

Ved skylning: Luk døren (eller simuler dørlukning
ved at placere den gule nøgle i dens nøglehul,
vælge "Wittenborg" og derefter "Vedligeholdelse"
og "Daglig drift".

Vælg ikonet for at starte skyllecyklussen, og
tryk derefter på OK.

Rengør den indvendige og udvendige side af døren.

Rengør hele kabinettet med en våd klud.
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Udfyld HACCP-dokumentationshæftet. Tag den
gule nøgle ud, luk døren, og start.
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HACCP-retningslinjer
(fortsat)
Udskiftning
• Afhængigt af vandets hårdhed skal brygfiltret
med pakning udskiftes efter ca. 25.000 drikke,
også selvom det tilsyneladende stadig er effektivt.
Opfyldning
• Efter åbning skal du skrive åbningsdatoen på
pakken.
• Arkivér mindst holdbar til-datoen på pakken,
der blev brugt til at fylde maskinen.
• Arkivér tjeneste- og vedligeholdelsesrapporter.
Opbevaring af de flydende produkter
Opbevar kaffe i en fryser ved -18 °C/0 °F
• Tø kaffen op i køleskab ved +6 °C/43 °F.
(Det tager cirka 3 dage).
• Brug altid pakkerne i henhold til princippet om
"først åbnet, først ud". (Tag hensyn til mindst
holdbar til-datoen på pakken).
Oplæring
• Oplær personale i HACCP-retningslinjerne.
• Gør aktiviteterne til en del af arbejdsskemaet.
• For yderligere spørgsmål bedes du kontakte
din servicerepræsentant
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Kort med rengøringslog
Erklæring:

Denne maskine er blevet rengjort i overensstemmelse med rengøringsinstruktionerne.
Signatur

Dato

Tid

Moderat rengøring

Grundig rengøring

Månedlig inspektion udført af den rengøringsansvarlige
Dato
Signatur
Bemærkninger

Opbevar dette kort sammen med 9200-maskinen
(og arkiver det, når det er udfyldt)
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