Czyszczenie codzienne
CELEBRATION BCL
Uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zawiera ona wa¿ne informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa,
higieny, u¿ywania i konserwacji maszyny.

W trakcie automatycznego programu mycia nie wolno chwytaæ elementów maszyny.

Kolejne kroki czyszczenia s¹ pokazane na displayu i nale¿y je wykonywaæ.
Czyszczenie systemu mlecznego wystartuje jeœli mleko jest odstawione.

Uruchomienie programu czyszczenia:
Serwis

Samoobs³uga
Ogólnie:
Aby uruchomiæ program
czyszcz¹cy naciskaæ
zaznaczony obszar
(patrz na lewo/prawo)
przez ok. 4 sekundy.
Samoobs³uga:
Nacisn¹æ przycisk „ Clean
machine” (patrz
).
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2.1

& Pojawi¹ siê komunikaty.
& Program czyszczenia mo¿na
anulowaæ przez naciœniêcie pola
Cancel.

Nie naciskaæ pola
(dopiero w pkt.3).
& Przesun¹æ wylot uk³adu zaparzania
w najni¿sze po³o¿enie.
& Wykonywaæ polecenia z ekranu
dotykowego (patrz obok pkt. 2).

2.2

& Wyj¹æ i wyczyœciæ pojemnik na fusy.
& Aby wrzuciæ tabletkê czyszcz¹c¹
nale¿y:
Maszyna z wlotem (pkt.2.1)
& Otworzyæ pokrywkê wlotu.
& Wrzuciæ tabletkê f-my Darboven.
Maszyna bez wlotu (pkt. 2.2)
& Otworzyæ drzwi frontowe.
& Podnieœæ Cappuccinatore w
najwy¿sze po³o¿enie.
& Wrzuciæ tabletkê f-my Darboven.
& Przesun¹æ wylot uk³adu zaparzania
i Cappuccinatore w najni¿sze
po³o¿enie.
& Zamkn¹æ drzwi frontowe.
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& W³o¿yæ do maszyny pojemnik
na fusy.
& Nacisn¹æ pole
.
Trwa proces czyszczenia !
(czas trwania: ok. 5 min.)
& Usun¹æ mleko jeœli dot¹d nie by³o
usuniête !
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5

& Pojawi¹ siê komunikaty.
& Nie naciskaæ pola
(dopiero w pkt.6).
& Wyj¹æ pojemnik na mleko.
& Wykonaæ polecenia z ekranu
dotykowego (patrz pkt. 5).

& Przygotowaæ roztwór.
Sk³ad roztworu
Odka¿acz:
100 ml
Woda:
Nie dodawaæ wody bo
maszyna sama j¹ pobiera
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& W³o¿yæ pojemnik z roztworem
do maszyny.
& W³o¿yæ rurkê do pojemnika z
p³ynem.
& Zostawiæ otwarte drzwi lodówki.
& Nacisn¹æ pole
Trwa czyszczenie systemu
mlecznego przez ok. 6 min.
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& Pojawi¹ siê komunikaty.
& Wyj¹æ i przep³ukaæ pojemnik
do czyszczenia, w³o¿yæ go znów
do lodówki.
& Nacisn¹æ pole

& Pojawi¹ siê komunikaty.
& Wyj¹æ pojemnik z roztworem.
& Wysuszyæ lodówkê papierow¹
bibu³¹.
& Zamkn¹æ drzwi lodówki.

Trwa przep³ukiwanie
przez ok.. 4 min.
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& Pojawi siê komunikat.
& Wyj¹æ kratkê ociekacza i umyæ j¹
pod bie¿¹c¹ ciep³¹ wod¹
i w³o¿yæ na miejsce.
& Wyczyœciæ maszynê z zewn¹trz
przy u¿yciu papierowej bibu³y.
& Nacisn¹æ pole
.
Codzienne czyszczenie jest
zakoñczone.

Przestrzegaæ zasad higieny wg HACCP !
Wyci¹g:
& Nigdy nie uzupe³niaæ mleka w pojemniku.
Wylewaæ pozosta³oœci mleka z pojemnika.
& Zawsze nale¿y myæ pojemnik przed nalaniem œwie¿ego
mleka.
& Wlewaæ mleko œwie¿e, och³odzone do temp. 3°C – 5°C,
bezpoœrednio przed uruchomieniem maszyny.
& U¿ywaæ tylko mleka homogenizowanego,
pasteryzowanego lub UHT.
& Ch³odziarkê nale¿y czyœciæ co najmniej raz na tydzieñ.

J.J. Darboven Poland Sp. z o.o.
84-230 Rumia
ul. Kolejowa 54

tel. 0-801 567 890
0-58 679 49 29
e-mail: serwis@darboven.pl
www.darboven.pl

