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Regelmatige en grondige reinigingen

Open de deur.

Verwijder de onderste lekschaal en de bovenste
plaat, reinig de onderdelen met een spray en
een doekje.

.
Lekbak-teller resetten. Tik op "Vaste afval
leegmaken".

Verwijder de suikercontainer (optioneel): draai
hem naar boven, trek hem naar buiten en druk
op de groene hendel eronder.
Plaats hem op een tafel.

Trek de outlets van de instantcontainers naar
omhoog.

Trek de product-outlet omhoog en verwijder de
instantcontainer (één tegelijk).
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Open de deur van de ingrediëntenopslagruimte.

Open en vergrendel het bovenste deksel
van de kast en het bovenste deksel van de
ingrediëntenopslagruimte.

Verwijder de ingrediëntpakketten, indien nodig,
en vervang ze. Werp de lege pakketten weg.

Reinig de doseergaten in de bodem van
d e i n gr e d i ë n t e n o p s l a gr u i m t e m e t e e n
schone, vochtige speciale borstel. Reinig de
ingrediëntenopslagruimte met een schone,
vochtige doek.

Plaats de ingrediëntenpakketten.

Maak het bovenste deksel van de
ingrediëntenopslagruimte los van het bovenste
deksel van de kast en sluit beide deksels.
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Plaats de containers op een tafel, open de
deksels en vul ze met product. Maak de
buitenkant van de containers schoon voordat
ze terug in de machine worden geplaatst.

Reinig de instantcontainertafel.

Maak de kartelschroef waarmee de externe
lekschaal is bevestigd los en reinig de externe
lekschaal met een vochtige doek. Plaats ze terug.

Verwijder de kop van de mengkommen, spuit
erin, reinig ze met een doekje en vervang de
kop van de mengkommen.

Verwijder de mengkommen en leidingen, het
uitlaatsysteem en de mengerplaten. Verwijder
de waterspuitmond.

Verwijder de koffieuitlet uit de houder en trek
de rode hendel naar buiten.
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Draai de mengkom tegen de klok in en verwijder
deze.

Schuif het onderste deel van de mengkom
naar beneden.

Verwijder de spuitmonden van de steun.

Maak de kartelschroef aan de linkerkant van
de kast los.

Til de steun van het mondstuk op en verwijder
deze.

Wa s d e o n d e r d e l e n m e t b e h u l p va n
schoonmaakmiddelen en was ze ten slotte
met schoon water.
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Droog de lekschaal voor mondstukken,
mengerkoppen en uitlaatsysteemonderdelen.

Monteer de gedroogde onderdelen opnieuw.Wees
voorzichtig met de juiste plaatsing van slangen.

Plaats de instantcontainers en de mengkom
terug, zorg ervoor dat ze in de geleiders worden
geplaatst.

Plaats de mengkom terug.

Plaats de suikercontainer terug, wees voorzichtig
om groene hendel te horen klikken.(optioneel).

Druk de outlets van de instantcontainers naar
beneden.
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Sluit de suikerplank (indien aanwezig).

Plaats de mondstuksteunen terug en bevestig
ze op de machine,
Plaats de correcte slangen terug.

Voor het spoelen: sluit de deur (of simuleer de
sluiting van de deur door de gele sleutel in de
gleuf te plaatsen), selecteer "Wittenborg" en
vervolgens "Onderhoud" en "Dagelijkse operaties".

Kies het pictogram om de spoelcyclus te starten
en druk vervolgens op OK.

Reinig de binnen- en buitenkant van de deur
met een vochtige doek.

Reinig de hele kast met een natte doek.
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Vul het HACCP-documentatieboek in.Verwijder de
gele sleutel, sluit de deur en start de machine.
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HACCP-richtlijnen
(vervolg)
Vervanging
• Afhankelijk van de hardheid van het water moet
het filter van de brewer na ca. 25.000 drankjes
worden vervangen, zelfs als het blijkbaar nog
steeds efficiënt is.
Vullen
• Noteer na het openen de openingsdatum op
de verpakking.
• Bewaar de houdbaarheidsdatum van het pakket
dat wordt gebruikt om de machine te vullen.
• Bewaar de service- en onderhoudsrapporten.
Opslag van de vloeibare producten
Bewaar koffie in een vriezer bij -18 ° C / 0 ° F
• Ontdooi koffie in een koelkast bij +6 °C/43 °F.
(Dit duurt ongeveer 3 dagen)
• Gebruik altijd de pakketten volgens het 'first in/
first-out-principe. (Let op de houdbaarheidsdatum
op de verpakking).
Trainingen
• Train personeel in de HACCP-richtlijnen.
• Implementeer de activiteiten in de werkschema's.
• Neem voor verdere vragen contact op met uw
servicevertegenwoordiger.
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Reiningingsregistratiefiche
Verklaring:

Deze machine werd conform aan de reinigingsinstructies gereinigd.
Handtekening

Datum

Tijd

Medium reiniging

Grondige reiniging

Maandelijkse inspectie uitgevoerd door de reinigingssupervisor
Datum
Handtekening
Opmerkingen

Houd deze kaart samen met de 9200-machine
(en bewaar deze bij het invullen)
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