Daglig rengöring
Schaerer Coffee Vito / Pulverdosierer
Schaerer Ltd. P.O. Box

Se även kapitel "Säkerhetsanvisningar" och "Rengöring" i bruksanvisningen.

FÖRSIKTIGHET!
Fara för användaren!

FÖRSIKTIGHET!
Fara för maskinen!

Fara för brännskada i serveringsområdet för drycker, hett vatten och ånga.
Greppa aldrig under serveringsutrustningen under servering eller rengöring.

Pekskärmen kan skadas av felaktig användning.
Tryck aldrig hårt på pekskärmen eller med spetsiga föremål. Använd inte skurmedel. Spruta aldrig
glasrengöringsmedel direkt på pekskärmen.

Förberedelser

► Tryck på ytan på pekskärmen.
► Välj
.

► Tryck [rengöringsmedel].
 Meny visas med alla tillgängliga
val.

Tillval 1: Utan smutsvattentank
► Ställ behållaren under utloppet
(ca. 1 l).
Tillval 2: Med smutsvattentank
► Skjut ned utmataren till det lägsta läget.

Dagligt rengöringsprogram

► Välj [rengöringsprogram].
► Välj om maskinen skall stängas av efter rengöring eller inte.
Tillval 1: Utan mjölk
► Vidare till steg 7.
Tillval 2: Med pulversystem
► Vidare till steg 6.
Tillval 3: Med färsk mjölk
► Vidare till steg 2.

► Välj
.
► Följ anvisning på pekskärmen.
Tillval 1: Plug & Clean
► Sätt
i
mjölkslangsadaptern
"Plug&Clean"-anordningen.
► Välj
.
► Vidare till steg 7.

i

► Fyll på 25 ml rengöringsmedel (milkpure) och 500 ml kallt vatten i en rengöringsbehållare.
► Doppa mjölksugslangen med munstycket i behållaren.
► Välj
.
 Rengöring startar.

► Fyll på rengöringsbehållaren med
± 400 ml rent vatten.
► Doppa mjölkslangen med munstycket i
behållaren.
► Välj
.
 Vattensköljning startar.
 Anmaning för skumrengöring visas.

► Demontera skumhuvudets delar.
► Lägg delarna och mjölkslangen i
± 30 min i en lösning bestående av
500 ml varmt vatten och 25 ml rengöringsmedel (milkpure).
► Rengör alla delar under flytande ljummet vatten.
► Montera åter skumhuvudets delar.
► Montera skumhuvudet på utloppet så
att det hörs ett "klick".
► Välj
.

Utsidor och behållare

►
►
►
►

Välj
.
Följ anvisning på pekskärmen.
Lägg i rengöringstabletter.
Välj
.
 Rengöring startar
 Rengöringsprogrammet är färdigt
och avslutas automatiskt.

FÖRSIKTIGHET!
Fara för användaren!

Tillval 1: Med pulversystem
 Mixer sköljning startar automatiskt.
► Därefter vidare med 7.
Tillval 2: Med färsk mjölk
► vidare med 7.

Separata program

► Rengör maskinens utsida med en fuktig pappersduk.
Utför följande handlingar beroende på alternativ som finns tillgängliga:
► Spola rent dricksvattentanken med
rent vatten.
► Spola rent mjölkbehållaren ordentligt
med rent vatten.
► Rengör smutsvattentanken och/eller
droppskålen grundligt med hushållsrengöringsmedel.

Skumrengöring och mixerspolning kan göras separat.
Tillval 1: Skumrengöring
► Tryck på [Skumrengöring] i menyn
"Skötsel".
► Välj
.
 Skumrengöring startar.
Tillval 2: Mixerspolning
► Tryck på [Mixerspolning] i menyn
"Skötsel".
► Välj
.
 Mixerspolning startar.

Felaktig hantering av bönor, vatten, mjölk, pulver eller andra kaffebeståndsdelar kan leda till hälsobesvär!
Hygienföreskrifter enligt HACCP skall följas!

Se även kapitel "Säkerhetsanvisningar" - "Hygienföreskrifter HACCP" i bruksanvisningen.
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