
Igapäevane puhastus
Schaerer Coffee Celebration / BCL

Teenindus� ▼ Iseteenindus� ▼

Puhastusprogrammi sisselülitamine:

Üldine:
Puhastusprogrammi käivitamiseks 
vajutage puuteekraanil ± 4 sekundi 
jooksul sümboliga 1  tähistatud väl-
ju (vt vasakul/paremal).

Iseteenindusrežiim:
Vajutage järgneval puuteekraanil 
välja "Masina puhastamine" (Clean 
machine) 2  .
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Järgige kasutusjuhendis olevaid ohutusjuhiseid ja puhastamise peatükki!

Ärge asetage käsi automaatse puhastamise ajal mitte kunagi masinasse ega joogi väljastusdüüsi alla! Ärge vajutage puuteekraani jõu-
ga, suure survega ega teravate esemetega!

Järgige puuteekraanil olevaid juhiseid. Täpsemad juhised puhastamise kohta on toodud külmkapiukse siseküljel.
Piimasüsteemi puhastus käivitub ainult piimatoote valmistamisel!

►	Lükake	 joogi	 väljastusdüüs	 kõige	 sügava-
masse asendisse.

►	Järgige	puuteekraanil	olevaid	juhiseid.

Vajutage sammu  3   OK  juures 
vajutage!

►	Asetage	puhastustablett	sisse. ►	Puhastage	kohvimahuti	ja	lükake	see	uuesti	
sisse.

►	Vajutage		 OK  .

Kui valmistati piimatooteid:
►	Jätkake	sammuga	 4  .

Kui piimatooteid ei valmistatud:

Kohvisüsteemi puhastus töö-
tab! (kestus: u 5 minutit)

►	Pärast	puhastamist	jätkake	sammuga	 6  .
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2 – 3 veskiga masinad:
►	Avage	täitelehtri	kaas.
►	Vt	joon.	 2.1  .

4 veskiga masinad:
►	Avage	eesmine	uks.
►	Lükake	 Cappuccinatore	 kõige	 ülemisse	

asendisse.
►	Vt	joon.		2.2  .
►	Lükake	joogi	väljastusdüüs	ja	Cappuccina-

tore	kõige	sügavamasse	asendisse.
►	Sulgege	eesmine	uks.
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Järgige HACCP hügieenieeskirju!
HACCP väljavõte:

►	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!

►	Asetage	puhastusanum	külmkappi.
►	 Asetage	voolik	puhastusanumasse.
►	 Jätke	külmkapiuks	lahti.
►	Vajutage		 OK  .

Puhastus töötab! 
(kestus: ± 10 min)

►	Järgige	puuteekraanil	olevaid	juhiseid.

Ärge kasutage abrasiivseid va-
hendeid!

►	Puhastage	tilgarest	jooksva	sooja	vee	all	ja	
asetage jälle kohale.

►	Puhastage	välispinnad	niiske	majapidamis-
paberiga.

Ärge kasutage abrasiivseid va-
hendeid!
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Igapäevane puhastus aktiivne:
►	vt	sammu		4a  .

ganädalane puhastus aktiivne:
►	vt	sammu		4b .

►	Kasutage	igapäevast	puhastusvahendit.

Vesi tuleb masinast! Vajutage sam-
mu  5   OK  juures vajutage!

►	Kasutage	iganädalast	puhastusvahendit.

Vesi tuleb masinast! Vajutage sam-
mu  5   OK  juures vajutage!

►	Pärast	puhastust	 viia	 läbi	 iganädalase	pu-
hastuskaardi sammud 1  –  7  !
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