Ugentlig rengøring

Schaerer Coffee Celebration / BCL
Tryk ikke voldsomt, med stærkt tryk eller med spidse genstande på touch-skærmen! Skub før åbning af frontdøren altid dysen til
drikkevarer i den nederste position!
De efterfølgende opførte komponenter skal rengøres ugentligt (efter den daglige rengøring). Den ugentlige rengøring gælder som en yderligere
rengøring og erstatter ikke den daglige rengøring!

Fejl / udbedring af fejl
Fejl
Intet skum / for lidt skum
Ingen mælk / intet skum

Mulige årsager

Udbedring

• Tilstoppet luftventil

► Rengør luftventil som vist på billede 4

• Ingen mælk

► Påfyld mælk

• Den hvide slange er ikke i mælkebeholderen

► Læg den hvide slange ned i mælkebeholderen

• Mælkebeholderen er tom

► Påfyld mælk

Indvendig visning af Schaerer Coffee Celebration BCL

Rengøring af luftventil:
► billede 4

1

► Åbn frontdøren.
► Træk drypbakken i frontdøren ud.
► Rengør drypbakken under varmt, rindende
vand.
► Indsæt drypbakken i frontdøren igen.

2

► Træk den grønne betjeningsarm (bag cappuccinatoren) frem.
► Træk cappuccinatoren ud.

3

► Afmonter cappuccinatore-delene.
► Rengør alle delene under varmt, rindende
vand.
► Monter delene i omvendt rækkefølge.

4

5

6

1
1
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► Træk slangen med luftventil ud.
► Rengør luftventilen med det medleverede
instrument.
► Monter delene i omvendt rækkefølge.

► Luk frontdøren.
► Stil dysen på nederste position.
► Træk udløbsafdækningen ud i pilens retning.

Anbring igen luftventilen omhyggeligt på position 1 !

► Hold dysen til drikkevarer med begge
hænder.
► Træk forsigtigt udløbsbægre ud i pilens retning.
► Rengør udløbsafdækningen 1 og udløbsbægeret 2 under varmt, rindende vand.
► Saml alle delene i omvendt rækkefølge ( 6
- 5 ), og monter dem igen.

7

► Åbn frontdøren.
► Sprøjt vinduesrens på en papirserviet, og
rengør touch-skærmen ved at trykke let.
Sprøjt aldrig vinduesrens direkte
på touch-skærmen!
► Tør touch-skærmen af med en tør papirserviet.
► Luk frontdøren.

Overhold HACCP-hygiejne-reglerne!
Uddrag HACCP:
►
►
►
►
►

Efterfyld aldrig med mælk. Fjern altid mælkerester.
Rengør altid mælkebeholderen om-hyggeligt, før den fyldes med frisk mælk.
Påfyld først frisk, afkølet mælk (3 – 5°C) lige før maskinen tages i brug igen.
Brug i alle tilfælde homogeniseret mælk! Der må kun anvendes pasteuriseret mælk eller UHT-mælk! Anvend ikke råmælk!
Rengør køleskabet / køleelementet (valgfrit) mindst en gang om ugen, hvis maskinen er udstyret hermed!
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