Schoonmaakinstructies

Verwijder de aanvoermand.

Let op! Voor een correcte schoonmaak van de
machine, volg de weergegeven instructies.
Zorg er daarnaast voor, dat de machine niet
op het elektriciteitsnetwerk is aangesloten
voordat met de schoonmaak gestart wordt.

Verwijder de aanvoerschijf, door de
centrale schroef los te draaien.

Met behulp van de schoonmaakborstel,
verwijder vuil dat eventueel in het
Drain&Clean afvoersysteem aanwezig is.

Draai de knoppen en verwijder de voorkap
met zijarmen. Let op: Deze voorkap mag
niet in de vaatwasser!

Verwijder het automatische PulpOut
systeem, door het voorste deel omhoog
te tillen.

Verwijder de tapkraan door de kraan van
machine af te draaien. Let op: Kraan mag
niet in vaatwasser en niet laten vallen!

Verwijder de RVS schilkokers.

Druk de zijknoppen in om de sapbak te
verwijderen.

Draai de centrale schroef van het perssysteem los.

Verwijder het perssysteem door het naar
u toe te trekken m.b.v. de RVS hendels.

Verwijder het mes door de voorkant in te
drukken en het naar u toe te trekken. (Scherp!)

Reinig de voorzijde van de
machine met een zachte spons.

Verwijder de afvalemmers uit het podium
om deze te legen.

Reinig het podium met behulp van een
zachte spons.

Wanneer alle onderdelen zijn
gedemonteerd, kan gestart worden
met een grondige reiniging van de
machine.

Schoonmaakinstructies per onderdeel
Schoonmaak en hygiëne waarschuwing
Het is noodzakelijk dat alle onderdelen die in contact komen met fruitsap worden gereinigd.
Alle onderdelen, met uitzondering van de voorkap en de kraan, kunnen in de vaatwasser geplaatst
worden.
Reinig alle onderdelen van het perssysteem met een spons en geschikt reinigingsmiddel.

Reinig de onderdelen met een geschikt desinfecterend product na iedere schoonmaak.

Spoel de onderdelen na met voldoende water om het desinfecterende product te verwijderen.

Dagelijkse schoonmaak
Van het mes, sub-filter, sapbak, schilkokers, aanvoerschijf, voorkap en kraan.

Reinig het mes, sub-filter, sapbak en schilkokers één voor één met water en reinigingsmiddel en spoel na met water.

Verwijder de zijarmen van de voorkap.
Let op: dit onderdeel mag niet in de
vaatwasser!

Reinig de aanvoerschijf met een zachte spons om
eventueel aanwezig vuil te verwijderen.

Reinig de zijarmen en de voorkap met een
zachte spons en spoel na met voldoende
water.

Spoel de kraan schoon door water door de kraan te laten
lopen. Gebruik hiervoor de bijgeleverde borstel.
Let op: dit onderdeel mag niet in de vaatwasser.
Kraan niet laten vallen.

Perssysteem
Om snel te reinigen, was het perssysteem in zijn geheel onder de kraan of in de vaatwasser.

Reinig het gehele perssysteem met een spons en
reinigingsmiddel onder de kraan. Draai de persrollen
hierbij rond voor een volledige reiniging.

Het perssysteem kan ook in zijn geheel worden gereinigd
in de vaatwasser.

PulpOut-Systeem

Leg het PulpOut-Systeem op een vlak
oppervlak en verwijder de zij-kap vanaf
de bovenkant.

Verwijder de zwarte boven-kap door deze
omhoog te drukken.

Draai het systeem om en druk met uw
vingers de lopende band naar buiten
om het te verplaatsen.

Verwijder de lopende band samen met de
rollers.

Alle onderdelen kunnen met de hand
worden gereinigd met zachte spons,
reinigingsmiddel en water.

Daarnaast kunnen alle onderdelen ook
in de vaatwasser gereinigd worden.

Aanbevolen schoonmaakinstructies
Dagelijkse schoonmaak van voorkap, perssysteem en PulpOut Systeem

Draai de knoppen en verwijder de voorkap
met zijarmen.

Verwijder het automatische PulpOut
systeem, door het voorste deel omhoog
te tillen.

Verwijder het perssysteem door het naar
u toe te trekken m.b.v. de RVS hendels.

Verwijder het mes door de voorkant in te
drukken en het naar u toe te trekken.
(Let op: Scherp!)

Draai de centrale schroef van het perssysteem los.

Verwijder het filter en gooi de inhoud,
aanwezig op het filter, weg.

Om de onderdelen te reinigen die zijn verwijderd, volg
de algemene instructies voor dagelijkse schoonmaak.

Reinig de voorzijde van de machine met een zachte spons
en spoel af met een natte doek.

Aanbevolen schoonmaakinstructies
Dagelijkse schoonmaak van tapkraan

Verwijder het bovenste gedeelte van de tapkraan door
aan de gladde ring te draaien.

Reinig de binnenzijde van de tapkraan en tapmechanisme met
de bijgeleverde borstel, reinigingsmiddel en water.
Let op: dit onderdeel mag niet in de vaatwasser.
Kraan niet laten vallen.

Aanbevolen schoonmaakinstructies
Dagelijkse schoonmaak van het perssysteem

Voor een grondige schoonmaak,
haal alle onderdelen van het
perssysteem uit elkaar.

Verwijder de schil-afwerpers aan de
zijkant van het perssysteem.

Verwijder de bovenste RVS houder m.b.v.
de aanwezige hendels.

Verwijder het perssysteem.

Verwijder de oranje knop aan de
onderzijde van de RVS-houder.

Reinig alle onderdelen met een zachte
spons, reinigingsmiddel en spoel na met
voldoende water. Alle onderdelen
kunnen ook in de vaatwasser worden
gereinigd.

Aanbevolen schoonmaakinstructies
Aanvullende schoonmaak van het perssysteem

Met behulp van de bijgeleverde borstel, reinig de Drain&Clean
afvoer en verwijder het vuil dat eventueel aanwezig is.

