
Daglig rengøring
Schaerer Coffee Celebration / BCL

► Skub drikkevareudløbet til den laveste posi-
tion.

► Følg anvisningerne på touch-skærmen.
► Kast en rengøringstablet i (2.1 eller 2.2).
► Fjern kaffegrumsbeholderen, og rengør 

den.

 

Tryk først ved trin 3   OK
!
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Betjent ▼ Selvbetjening ▼

Indledning rengøringsprogram:

Generelt:
Start rengøringsprogrammet ved at 
trykke på touch-skærmen på felter-
ne, som er kendetegnet med 1  (se 
venstre/højre) i ± 4 sekunder.

Selvbetjeningsmodus:
Tryk på feltet "Rengør maskinen" 
2  på den følgende touch-skærm.
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Følg sikkerhedsanvisningerne, og læs kapitlet Rengøring i betjeningsvejledningen!

Før aldrig hånden ind i maskinen eller under dysen for drikkevarer under den automatiske rengøring! Tryk ikke voldsomt, med stærkt 
tryk eller med spidse genstande på touch-skærmen!

Følg anvisningerne på touch-skærmen. Yderligere anvisninger om rengøring fi ndes på mærkaten på køleskabsdørens indvendige side. Rengø-
ring af mælkesystemet starter kun, når der er tappet et mælkeprodukt!

Maskinen kan tage skade, hvis rengøringsmidlerne bruges forkert. 
Kom under ingen omstændigheder Milkpure tabs i påfyldningsrummet.

► Kast rengøringstablet til kaffesystem i. ► Rengør kaffegrumsbeholderen, og sæt den 
ind igen.

► Tryk på OK .

Hvis mælkeprodukter er tappet:
► Fortsæt med trin 4  .

Maskiner med 2 eller 3 kværne:
► Åbn låget til påfyldningstragten.
► Se billede 2.1 .

Maskiner med 4 kværne:
► Åbn frontdørene.
► Skub cappuccinatore til den højeste posi-

tion.
► Se billede 2.2 .
► Skub drikkevareudløbet og cappuccinatore 

til den laveste position.
► Luk frontdørene.

Hvis ingen mælkeprodukter er tappet:

Rengøring af kaffesystem i gang! 
(Varighed: ± 5 minutter)

► Efter rengøringen fortsættes med trin 6  .

2.1 2.2
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Overhold hygiejneforskrifterne iht. HACCP!
Uddrag af HACCP:

► Efterfyld aldrig mælk. Fjern altid mælkerester.
► Rengør altid mælkebeholderen, før der fyldes frisk mælk i.
► Frisk mælk nedkølet til 3 °C – 5 °C fyldes først på, når maskinen tages i brug igen!
► Anvend kun pasteuriseret eller UHT-varmebehandlet mælk! Anvend ikke ubehandlet mælk! Mælken skal være homogeniseret!
► Rengør mindst en gang om ugen køleskabet / køleelementet, hvis maskinen er udstyret med dette!

► Læg slangen i rengøringsbeholderen.
► Lad køleskabsdørene stå åbne.
►  Tryk på OK .

Rengøring i gang!
(Varighed: ± 10 min.)
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Daglig rengøring:

► Fjern mælkebeholderen, og rengør den.
► Læg 1 Milkpure rengøringstablet i rengø-

ringsbeholderen.
► Sæt rengøringsbeholderen på plads.

Vand tilsættes af maskinen!

Ugentlig rengøring:

► Efter rengøringen gennemføres trin 1  –  
7  iht. det ugentlige rengøringskort!
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Anvend ikke skuremiddel!

► Følg anvisningerne på touch-skærmen.

Anvend ikke skuremiddel!

► Rengør dryprist under rindende, varmt 
vand, og sæt den i igen.

► Rengør udvendige overfl ader med fugtigt 
køkkenrullepapir.


