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Czyszczenie systemu mleka:
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Proszê uwa¿nie czytaæ informacje w instrukcji obs³ugi zawieraj¹ce wa¿ne informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa, higieny, 
u¿ycia i przegl¹dów.

 
 

Nigdy nie siêgaæ do wnêtrza  maszyny czy pod wyloty produktów w czasie automatycznego czyszczenia. 

Jeœli lampka funkcji wykrywania „Zbior. wody” czyli „ma³o wody” (w  ekspresach bez pod³¹czenia do wody) zamiga w czasie 
czyszczenia, uzupe³niæ do pe³na wody i w³o¿yæ zbiornik.
Przep³ukiwanie uruchamia siê automatycznie po w³¹czeniu i wy³¹czeniu ekspresu.    

 

Sk³ad roztworu:
Milkpure (lub Daypure)                           20 ml
Woda                                                       300 ml

Koñcówka rurki musi dotykaæ dna.

Trwa czyszczenie systemu mleka!
(Czas trwania: oko³o 40 sekund)
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Trwa przep³ukiwanie systemu mleka!
(Czas trwania: oko³o 40 sekund)

Nie u¿ywaæ œrodków szoruj¹cych.

 Pojawi siê napis:

Capp. czyszcz.

Pojawi siê napis:

Czyszczenie

Pojawi siê napis:

Woda do p³uk.

Pojawi siê napis:

Plukanie

Czekaæ a¿ pojawi siê napis:

Gotowe



 

   

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

Nale¿y przestrzegaæ zasad higieny HACCP!
Wyci¹g z HACCP.

= Nigdy nie uzupe³niaæ mleka w pojemniku. Wylewaæ pozosta³oœæ mleka z pojemnika.
= Zawsze myæ pojemnik na mleko przed nalaniem œwie¿ego mleka.
= Wlewaæ œwie¿e mleko sch³odzone do temperatury 3 °C- 5 °C, bezpoœrednio przed uruchomieniem maszyny.
= Mleko musi byæ homogenizowane!  U¿ywaj pasteryzowanego lub ( UHT ). Nie u¿ywaæ surowego mleka. 
= Dla optymalnej higieny u¿ywaæ lodówki (opcja) by mieæ odpowiedni¹ temperaturê.
= Jeœli jest lodówka (opcja) musi byæ czyszczona co najmniej raz w tygodniu.

Czyszczenie agregatu
i koñcówki spieniacza:

Czyszczenie codzienne na koniec dnia - gdy miga lampka
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Jeœli wskaŸnik funkcyjny            miga 
agregat nie jest na w³aœciwym miejscu
 lub drzwiczki nie s¹ dobrze zamkniête

   

Przep³ukiwanie systemu
mleka:4
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Czyszczenie systemu kawy:3
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Tabletka
Czyszczenie

 Trwa program czyszczenia!
(Czas trwania: oko³o 5 minut)

Gotowe

Czekaæ a¿ pojawi siê napis:

Zamiast napisu „Gotowe” 
mo¿e pojawiæ siê napis
 „Capp. czyszcz.” 
wykonaj wtedy: 
Czyszczenie codzienne 
na koniec dnia - gdy 
nie miga lampka

Capp. pluk.

Pojawi siê napis:

Trwa przep³ukiwanie systemu mleka!
(Czas trwania: oko³o 40 sekund)

Gotowe

Czekaæ a¿ pojawi siê napis:

Uwaga:
Gdy od ostatniego czyszczenia codziennego by³y wykonywane produkty mleczne to po czyszczeniu z tabletk¹ 
uruchomi siê automatycznie program czyszczenia systemu mleka. Kontynuuj  to czyszczenie w/g instrukcji.
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