
Igapäevane ja iganädalane puhastus
Siena 1 & 2

►	 Valmistage	anumas	puhastuslahus	(vt	doseeri-
mist	altpoolt).

Kui	 eelnevalt	 toimus	 kohvisüsteemi	
puhastus,	 vajutage	 klahvi	  ai-
nult 1 x!

►	 Asetage	piimavoolik	puhastuslahusesse	(düüs	
all).

►	 Asetage	väljastusdüüsi	alla	anum	(u	0,5	liitrit).

Voolikuots	 peab	 olema	 vastu	 anuma	
põhja! ►	 Vajutage	3	x	klahvi	 .
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►	 Tühjendage	anum	ja	asetage	uuesti	väljastus-
düüsi	alla.

►	 Loputage	puhastusanum	ja	lisage	sinna	(±	300	
ml)	puhast	vett.

►	 Asetage	piimavoolik	puhastusanumasse.
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►	 Demonteerige	vahustuspea	ja	puhastage	soo-
ja,	voolava	vee	all.

►	 Monteerige	vahustuspea	tagasi.
►	 Puhastage	külmik	(lisavarustus)	ja	masin	niis-

ke	paberrätikuga.

►	 Vajutage	1	x	klahvi	 .

Piimasüsteemi puhastus: 
(Siena 2)1

	 Oodake,	kuni	ekraanil	kuvatakse:

Valmis

Ärge kasutage abrasiivseid va-
hendeid!

►	 Piimasüsteemi	puhastus	on	lõppenud.

Lugege	kasutusjuhendis	esitatud	andmed	tähelepanelikult	läbi.	Need	annavad	olulisi	juhendeid	masina	ohutuse,	hügieeni,	kasutuse	ja	hoolduse	kohta.

Ärge asetage käsi automaatse puhastamise ajal mitte kunagi masinasse ega joogi väljastusdüüsi alla!

Kui puhastusklahvi indikaatortuli vilgub, vajutage alati 3 x lühidalt klahvi  (vajalik iga päev)!
Kui	ekraanil	kuvatakse	"Tablett",	tuleb	kohvisüsteemi	puhastus	läbi	viia	enne	piimasüsteemi	puhastust	(vt	 2  b)!
Piimasüsteemi	puhastus	käivitub	automaatselt	pärast	kohvisüsteemi	puhastust. 
Kui	puhastuse	ajal	vilgub	näit	"Vett ei ole"	lisage	puhast	vett	ja	lükake	mahuti	uuesti	kohale.
Puhastusvõimalused:
1.	Piimasüsteemi	puhastus	 =	vajutage	3	x	lühidalt	klahvi	 	►	vt	 1  a - f
2.	Kohvisüsteemi	puhastus	 =	vajutage	4	sekundit	klahvi	 	►	vt	 2  a - b
3.	Piimasüsteemi	puhastus	 =	vajutage	2	x	lühidalt	klahvi	 	►	vt	 3  a
4.	Iganädalane	puhastus	 =	►	vt	 4  a - c (1	x	nädalas)
5.	Kohvisüsteemi	loputus	 =	vajutage	1	x	lühidalt	klahvi	 	(ei	ole	kirjeldatud/	kestus:	u	1	minut).

Piimasüsteemi pesu!
Kestus: u 40 sekundit)

Piimasüsteemi puhastus!
(kestus: u 40 sekundit)

Doseerimine:
Milkpure	(või	Daypure):	 	 20	ml 
Vesi:	 	 300	ml
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►	 Asetage	piimavoolik	värske	veega	täidetud	an-
umasse	(u	150	ml).

►	 Asetage	väljastusdüüsi	alla	anum	(maht:	u	200	
ml).

►	 Vajutage	2	x	lühidalt	klahvi	 .

Piimasüsteemi puhastus: 
(Siena 2)

•	 Ärge	valage	piima	juurde!	Eemaldage	alati	piimajäägid.
•	 Kasutage	alati	originaalpakendis	olevat	piima!
•	 Piimaanum	tuleb	enne	värske	piima	sissevalamist	alati	puhastada.
•	 Valage	värsket,	3	°C	-	5	°C	temperatuurini	jahutatud	piima	vahetult	enne	masina	sisselülitamist!
•	 Piim peab olema homogeniseeritud!	Kasutage	ainult	pastöriseeritud	või	kõrgpastöriseeritud	piima!	Ärge	kasutage	toorpiima!
•	 Optimaalse	hügieeni	tagamiseks	soovitame	kasutada	külmikut	(lisavarustus),	et	säilitada	piima	temperatuuri.
•	 Kui	masinal	on	külmik	/	jahutuselement	(lisavarustus),	tuleb	seda	vähemalt	kord	nädalas	puhastada!

Järgige HACCP hügieenieeskirju!
Väljavõte HACCP-st:
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►	 Ooterežiimi	 aktiveerimiseks	 vajutage	 klahvi	
.

►	 Avage	külgmine	hooldusuks.
►	 Tõmmake	sahtel	välja	(vajutage	klahvi	"Press")	

ja	võtke	keeduelement	välja.
►	 Loputage	 keeduelementi	 voolava,	 sooja	 vee	

all.

►	 Võtke	plastanum	välja	ja	puhastage.
►	 Eemaldage	keedukambris	olevad	kohvijäägid	

tolmuimeja	või	pintsliga.
►	 Asetage	 plastanum	 ja	 keeduelement	 tagasi	

kohale.
►	 Lülitage	masin	klahviga	 	sisse.

Siena 1:
►	 Keeduelemendi	puhastamine	on	lõppenud.

Iganädalane puhastus: 
(Siena 1 / Siena 2)

Ärge puhastage keeduelementi 
nõudepesumasinas! Asetage kee-
duelement alles siis kohale, kui see 
on kuivanud!
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Siena 2:
►	 Torgake	vahudüüs	(vt	joonist)	kaasasoleva	in-

strumendiga	(art.nr:	061454)	läbi.

Kui	kontrollnäidik	 	ei	põle	korralikult,	
ei	ole	keeduelement	korralikult	paigas	
või	uks	ei	ole	korralikult	sulgunud.
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►	 Asetage	pulbrikohvi	lehtrisse	puhastustablett.
►	 Vajutage	klahvi	 .

►	 Täitke	veepaak	puhta	veega.
►	 Tühjendage	tilgaalus	ja	asetage	väljastusdüüsi	

alla	anum	(maht:	u	1,5	liitrit).
►	 Kui	 ekraanil	 kuvatakse	 juba	 "Tablett",	 ärge	

vajutage	enam	klahvi	 	!	Muudel	juhtudel	
hoidke	4	sekundit	all	klahvi	 ,	kuni	ekraa-
nil	kuvatakse:

Tablett

Kohvisüsteemi puhastus: 
(Siena 1 / Siena 2)

	 Oodake,	kuni	ekraanil	kuvatakse:

Valmis 	 Oodake,	kuni	ekraanil	kuvatakse:

Valmis

Puhastusprogramm töötab! 
(kestus: u 5 minutit)

Piimasüsteemi pesu!
(kestus: u 40 sekundit)


