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

Se også kapittel "Sikkerhetsanvisninger" og "Rengjøring" i brukerveiledningen.

FORSIKTIG!
Fare for brukeren!

FORSIKTIG!
Fare for maskinen!

I tappeområdet for drikker, varmtvann og damp er det fare for skålding.
Grip aldri under tappestedene under tapping eller rengjøring.

Ved feil håndtering kan touchscreen-en bli skadet.
Ikke trykk på touchscreen-en med makt, sterkt trykk eller med spisse gjenstander! Ikke bruk skuremidler.
Sprøyt ikke glassrengjøringsmiddel direkte på touchscreen-en.

Forberedelser

► Trykk på flaten på berøringsskjermen.
► Velg
.

► Trykk [rengjøringssymbol].
 Pleiemenyen med alle tilgjengelige
programmer vises.

Alternativ 1: Uten tank for skittent vann
► Sett beholderen under utløpet (ca. 1 l).

► Velg [Rengjøringsprogram].
► Velg om maskinen skal slås av eller
ikke etter rengjøringen.

► Velg
.
► Følg anvisningen på berøringsskjermen.

Alternativ 1: Uten melk
► Videre ved trinn 7.

Alternativ 1: Plug & Clean
► Stikk
melkeslangeadapteret
"Plug&Clean"-innretningen.
► Velg
.
► Videre ved trinn 7.

► 25 ml Ha rengjøringsmiddel (Milkpure)
og 500 ml kaldt vann i en rengjøringsbeholder.
► Dypp melkesugeslangen med dysen
ned i beholderen.
► Velg
.
 Rengjøringen kjører.

Alternativ 2: Med tank for skittent vann
► Skyv utløpet til nederste stilling.

Daglig rengjøringsprogram

Alternativ 2: Med pulversystem
► Videre ved trinn 6.
Alternativ 3: Med fersk melk
► Videre ved trinn 2.

i

► Fyll
rengjøringsbeholderen
med
± 400 ml ferskvann.
► Dypp melkeslangen med dysen ned i
beholderen.
► Velg
.
 Vannskyllingen kjører.
 Melding om skumrengjøring vises.

► Demonter skummerhodedelene.
► Legg delene og melkeslangen i
± 30 min i en løsning av 500 ml varmt
vann og 25 ml rengjøringsmiddel (Milkpure).
► Rengjør alle deler under rennende,
håndvarmt vann.
► Monter skummerhodedelene igjen.
► Monter skummerhodet på utløpet slik
at det klikker på plass.
► Velg
.

Utvendige flater og beholdere

► Velg
► Følg anvisningen på berøringsskjermen.
► Legg i rengjøringstabletter.
► Velg
.
 Rengjøringen kjører
 Rengjøringsprogrammet er ferdig
og avsluttes automatisk.

FORSIKTIG!
Fare for brukeren!

► Tørk av de utvendige flatene på maskinen med fuktig kjøkkenpapir.
Avhengig av tilgjengelig alternativer, utføres følgende handlinger:
► Skyll ut vanntanken med ferskvann.
► Skyll melketanken grundig med rent
vann.
► Tank for skittent vann og/eller dryppskål rengjøres grundig med husholdningsrengjøringsmiddel.

Alternativ 1: Med pulversystem
 Skylling av mikser starter automatisk.
► Deretter videre med 7.
Alternativ 2: Med fersk melk
► Videre med 7.

Separate programmer

Skummerrengjøring og mikserskylling kan
gjennomføres separat.
Alternativ 1: Skumrengjøring
► Trykk [Skumrengjøring] i menyen"Stell".
► Velg
.
 Skylling av Skumrengjøring starter.
Alternativ 2: Skylling av mikser
► Trykk [Mikserskylling] i menyen"Stell".
► Velg
.
 Skylling av mikser starter.

Feil håndtering av bønner, vann, melk, pulver eller andre bestanddeler i kaffen kan føre til helseproblemer!
Overhold hygieneforskrifter iht. HACCP!

Se også kapittel "Sikkerhetsanvisninger" - "Hygieneforskrifter HACCP" i brukerveiledningen.
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