
Iganädalane puhastamine
Schaerer Coffee Celebration / BCL

► Tõmmake rohelist kangi (Cappuccinatore 
taga) ettepoole.

► Tõmmake Cappuccinatore välja.

► Demonteerige Cappuccinatore osad.
► Puhastage kõik osad sooja voolava vee all.
► Monteerige osad vastupidises järjekorras 

tagasi.

► Avage eesmine uks.
► Tõmmake eesmises ukses asuv tilgaalus väl-

ja.
► Puhastage tilgaalus sooja voolava vee all.
► Asetage tilgaalus uuesti eesmisest uksest 

sisse.

Schaerer Coffee Celebration BCL sisevaade
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Rikked / rikete kõrvaldamine
Rike Võimalikud põhjused Kõrvaldamine

Vaht puudub / vähe vahtu
• Ummistunud õhuventiil
• Piim puudub

► Puhastage õhuventiil nii nagu joon. 4  näidatud
► Lisage piima

Piim puudub / vaht puudub
• Valge voolik ei ole piimamahutis
• Piimamahuti on tühi

► Asetage voolik piimamahutisse
► Lisage piima

Õhuventiili puhastamine:
► Joon. 4  

Ärge vajutage puuteekraani jõuga, suure survega ega teravate esemetega! Enne eesmise ukse avamist tuleb joogi väljastusdüüs lüka-
ta alati kõige sügavamasse asendisse!

Järgnevaid komponente tuleb puhastada kord nädalas (pärast igapäevast puhastamist). Iganädalane puhastus on igapäevasele puhastusele 
lisaks ning ei asenda seda!
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Schaerer Ltd. Käsitsi puhastamine
P.O. Box QRCSCC_BCL_w_ET
Allmendweg 8 V08 / 02.2010
CH-4528 Zuchwil
info@schaerer.com / www.schaerer.com N° 021569

► Hoidke joogi väljastusdüüsi mõlema käega 
kinni.

► Tõmmake väljastusmahuti noole suunas 
välja.

► Puhastage väljastusdüüsi kate 1  ja väljas-
tusmahuti 2  sooja voolava vee all.

► Monteerige kõik osad vastupidises järjekor-
ras ( 6   - 5  ) tagasi.

► Sulgege eesmine uks.
► Lükake joogi väljastusdüüs kõige sügava-

masse asendisse.
► Tõmmake väljastusdüüsi kate noole suunas 

välja.

► Tõmmake voolik koos õhuventiiliga välja.
► Puhastage õhuventiil kaasasoleva instru-

mendiga.
► Monteerige osad vastupidises järjekorras 

tagasi.

Asetage õhuventiil uuesti asen-
disse 1  !
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► Avage eesmine uks.
► Pihustage majapidamispaberile tavalist 

aknapuhastusvahendit ja puhastage puu-
teekraan sellele kergelt vajutades.

Ärge pihustage aknapuhastusva-
hendit otse puuteekraanile!

► Pühkige puuteekraan kuiva paberrätikuga 
kuivaks.

► Sulgege eesmine uks.

► Ärge valage piima juurde! Eemaldage alati piimajäägid.
► Piimaanum tuleb enne värske piima sissevalamist alati puhastada.
► Valage värsket, 3 – 5°C temperatuurini jahutatud piima vahetult enne masina sisselülitamist!
► Piim peab olema homogeniseeritud! Kasutage ainult pastöriseeritud või kõrgpastöriseeritud piima! Ärge kasutage toorpiima!
► Kui masinal on külmkapp / jahutuselement (lisavarustus), tuleb seda vähemalt kord nädalas puhastada!

Järgige HACCP hügieenieeskirju!
HACCP väljavõte:


