Daglig rengøring
Schaerer Coffee Vito
Schaerer Ltd. P.O. Box

Se også kapitel „Sikkerhedsanvisninger“ og „Rengøring“ i driftsvejledningen.

FORSIGTIG!
Fare for brugeren!

FORSIGTIG!
Fare for maskinen!

I udskænkningsområdet for drikke, varmt vand og damp er der fare for skoldninger!
Stik aldrig hånden ind under udskænkningsstederne under udskænkning eller rengøring!

Ved ukyndig håndtering kan touchscreenen tage skade.
Brug aldrig magt, udsæt ikke den berøringsfølsomme skærm for kraftige tryk, og tryk ikke på den
med spidse genstande. Anvend ikke skuremidler. Sprøjt aldrig glasrens direkte på touchscreenen.

Forberedelser

► Tryk på fladen på touch-skærmen.
► Vælg
.

► Tryk på [Rengøringssymbol].
 Menuen Pleje med alle eksisterende programmer vises.

Tilvalg 1: Uden spildevandstank
► Stil beholderen under udløbet (ca. 1 l).

► Vælg [Rengøringsprogram].
► Vælg, om maskinen skal slukkes efter
rengøringen.

► Vælg
.
► Følg anvisningerne på touch-skærmen.

Tilvalg 1: Uden mælk
► Fortsæt ved trin 7.

Tilvalg 1: Plug & Clean
► Sæt
mælkeslangeadapteren
„Plug&Clean“-anordningen.
► Vælg
.
► Fortsæt ved trin 7.

► 25 ml Hæld rengøringsmiddel (Milkpure) og 500 ml koldt vand i en rengøringsbeholder.
► Sænk mælkesugeslangen med dysen
ned i beholderen.
► Vælg
.
 Rengøring i gang.

Tilvalg 2: Med spildevandstank
► Skub udløbet til den laveste postion.

Dagligt rengøringsprogram

Tilvalg 2: Med pulversystem
► Fortsæt ved trin 6.
Tilvalg 3: Med frisk mælk
► Fortsæt ved trin 2.

i

► Fyld
rengøringsbeholderen
med
± 400 ml rent vand.
► Stik mælkeslangen med dyse ned i beholderen.
► Vælg
.
 Vandskylning i gang.
 Opfordring om skummerrengøring
vises.

► Afmonter skummehovedets dele.
► Læg de afmonterede dele og mælkeslangen i ± 30 min i en opløsning af
500 ml varmt vand og 25 ml rengøringsmiddel (Milkpure).
► Rengør alle delene under rindende,
håndvarmt vand.
► Monter skummerhovedets dele igen.
► Sæt skummerhovedet på udløbet, så
den "klikker" i.
► Vælg
.

Udv. flader og beholdere

►
►
►
►

Vælg
.
Følg anvisningerne på touchscreenen.
Indkast rengøringstablet.
Vælg
.
 Rengøring i gang
 Rengøringsprogrammet er færdigt
og afsluttes automatisk.

FORSIGTIG!
Fare for brugeren!

► Tør maskinens udv. flader af med en
fugtig papirsklud.
Udfør følgende handlinger alt efter den forhåndenværende valgmulighed:
► Skyl drikkevandstanken med rent
vand.
► Skyl mælkebeholderen omhyggeligt
med rent vand.
► Rengør spildevandstanken og/eller
drypbakken omhyggeligt med alm. rengøringsmiddel.

Tilvalg 1: Med pulversystem
 Mikserskylning starter automatisk.
► Fortsæt derefter ved 7.
Tilvalg 2: Med frisk mælk
► Fortsæt ved 7.

Separate programmer

Rengøringen af skummeren og mikseren
kan udføres separat.
Tilvalg 1: Skummerrengøring
► Tryk på feltet [Skummerrengøring] i
menuen „Pleje“.
► Vælg
.
 Skummerrengøring starter
Tilvalg 2: Mikserskylning
► Tryk på feltet [Mikserskylning] i menuen „Pleje“.
► Vælg
.
 Mikserskylning starter.

Hvis bønner, vand, mælk, pulver eller andre bestanddele i kaffen behandles ukyndigt, er der fare
for, at der kan opstå sundhedsproblemer!
Overhold hygiejneforskrifterne iht. HACCP!

Se også kapitel „Sikkerhedsanvisninger“ og „Hygiejneforskrifter HACCP“ i driftsvejledningen.
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