Czyszczenie codzienne
AMBIENTE 1 MILK LIGHT
Proszê uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zawiera ona wa¿ne informacje dotycz¹ce
bezpieczeñstwa, higieny, u¿ywania i konserwacji maszyny.
Podczas automatycznego czyszczenia nie wolno siêgaæ do wnêtrza maszyny czy pod agregat
naparzania.

Czyszczenie uk³adu mlecznego mo¿e siê rozpocz¹æ jeœli zostanie odstawione mleko.
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& Zdj¹æ os³onê wylotu kawy.
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& Zdj¹æ i rozebraæ Przystawkê
Cappuccino.
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& Z³o¿yæ Przystawkê Cappuccino.
1. Niebieski smoczek =
niebieska rurka (po lewej).
2. Bia³y smoczek = bia³a
rurka (po prawej).

& Czyœciæ wszystkie czêœci pod
bie¿¹c¹ ciep³¹ wod¹.
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& Naciskaæ przycisk
czyszczenia
przez ok. 5 sekund a¿ pojawi siê
napis:
cleaning
remove container
& W ci¹gu 5 sekund wyj¹æ pojemnik
na wyt³oczyny. Pojawi siê napis:
cleaning
manual cleaning

& Wyczyœciæ pêdzlem komorê pod
agregatem.
& Za³o¿yæ os³onê wylotu kawy.
& W³o¿yæ pojemnik na wyt³oczyny.
& Poczekaæ a¿ pojawi siê napis:
cleaning program
insert tablet
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& Wrzuciæ tabletkê w otwór na kawê
mielon¹.
& Nacisn¹æ przycisk czyszczenia
.
Pojawi siê napis:
cleaning program
selection locked
Trwa program czyszczenia !
(czas trwania: ok.5 min.)
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& Nape³niæ pojemnik do czyszczenia
wod¹ i p³ynem czyszcz¹cym.

.

cleaning program

Sk³ad
Odka¿acz:
Woda (15°C - 25°C):

100 ml
1000 ml

Trwa program czyszczenia !
(czas trwania: ok. 1,5 min.)

& W³o¿yæ rurkê spieniacza
cappuccino w pojemnik do
czyszczenia.
Koñcówka rurki powinna
dotykaæ dna pojemnika.

Pojawi siê napis:
cleaning program
cleaning agent
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& Czekaæ a¿ pojawi siê napis:

& Nacisn¹æ przycisk
Pojawi siê napis:

12

cleaning program
rinsing water
& Przep³ukaæ pojemnik do czyszczenia
i nape³niæ go 1000 ml wody.
& W³o¿yæ rurkê spieniacza do
pojemnika do czyszczenia.

& Nacisn¹æ przycisk
Pojawi siê napis:

.

cleaning program
Trwa przep³ukiwanie!
(Czas trwania: 1,5 min.)

& Wyj¹æ kratkê ociekacza i umyæ j¹
pod bie¿¹c¹ ciep³¹ wod¹.
& Op³ukaæ ociekacz ciep³¹ wod¹.
& W³o¿yæ kratkê ociekacza.
& Osuszyæ zewnêtrzne powierzchnie
papierowym rêcznikiem.

& Czekaæ a¿ pojawi siê napis:

Koñcówka rurki powinna
dotykaæ dna pojemnika.

select produkt
12:00
01.01.2006
& Odstawiæ pojemnik do
czyszczenia.

Nale¿y przestrzegaæ zasad higieny HACCP !.
Wyci¹g z HACCP.
& Nigdy nie uzupe³niaæ mleka w pojemniku. Wylewaæ pozosta³oœci mleka z pojemnika.
& Zawsze nale¿y myæ pojemnik na mleko przed nalaniem œwie¿ego mleka.
& Wlewaæ mleko œwie¿e, och³odzone do temp. 3°C - 5°C, bezpoœrednio przed uruchomieniem maszyny.
& U¿ywaæ mleka pasteryzowanego lub (UHT) ! Nie u¿ywaæ surowego mleka.
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