Kortfattet bruksanvisning
Cafitesse 400
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Beskrivelse av maskinens deler

Lokk til kjølerom
Servicefront

Plate

LED
empty
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low temperatur

stop
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te

Betjeningsfront
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varmt vann

Filterbeholder

Varmtvannskran

Kopp- / kanne- stoppstykke
Serveringskran
Sprutplate

Koppholder

Kanneholder

Servicefront
Service
Taster
Tast for modus

Skylletast venstre

.

Display

LED

Tast PÅ/AV

Nøkkelbryter

Skylletast
høyre

Kortfattet oversikt over LED signallamper Cafitesse 400
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Mulige LED kombinasjoner
Betydning
På

Av

Av

Standby stilling
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Av

På

Tom(me) Flexi-Pack(er)

På

På

Av

(For) lav temperatur i tanken

På

På

På

(For) lav temperatur i tanken
Tom(me) Flexi-Pack(er)

Blinker

Av

Av

Kontrollér melding på displayet
Maskinen er i drift

Blinker

Av

Blinker

Kontrollér melding på displayet
Maskinen er sperret

Blinker

På

Blinker

Kontrollér melding på displayet
Maskinen er sperret
(For) lav temperatur i tanken

Blinker

Av

På

Kontrollér melding på displayet
Maskinen er sperret
Tom(me) Flexi-Pack(er)

Blinker

På

Av

Kontrollér melding på displayet
Maskinen er sperret
(For) lav temperatur i tanken

Blinker

På

På

Kontrollér melding på displayet
Maskinen er sperret
(For) lav temperatur i tanken
Tom(me) Flexi-Pack(er)

Displaymeldinger Cafitesse 400
Melding

Err 5
Code 8

Mulig årsak

Mulig avhjelping

Vannkran ikke åpen

Åpne vannkran og slå på
hovedbryter

Feil temperatur i FlexiPack
Nei
Lokk over kjølerom
ikke lukket
Nei
Rengjøring av kjølerom
på gang
Nei
Maskinen står for nær
veggen

Err 9

Flexi-Pack frosset

Ja

Ta kontakt med
service om nødvendig

Vent ca. 5 timer. Feil blir
automatisk nullstilt

Steng lokk over kjølerom
Ja

Ja

Vent ca. 30 minutter. Feil blir
automatisk nullstilt

Ta kontakt med
service om nødvendig

Sjekk avstand til vegg
(min. 50 mm)
La Flexi-Pack tines
opp i et kjøleskap

Ta kontakt med
service om nødvendig

Trykk tasten ‘Mode’

Ta kontakt med
service om nødvendig

Rengjør sluttstykke eller sett
det inn korrekt

Ta kontakt med
service om nødvendig

Err 10
Err 11
Err 12
Err 13
Err 14
Err 15

Sluttstykke satt inn feil /
tilsmusset

Err 19

Venstre piskeenhet
går tregt

Err 21

Høyre piskeenhet går
tregt

Err 23

Sluttstykke feil / ikke
satt inn

Drei skovlhjulet for hånd

Skyll ut

Ta kontakt med
service om nødvendig

Sett sluttstykke (korrekt) inn

Ta kontakt med
service om nødvendig
Ta kontakt med
service om nødvendig

Andre feil

CLEAN
FLUSH
SANIT

Gjennomfør en daglig
rengjøring ifølge kortfattet
bruksanvisning
Gjennomfør en ukentlig
rengjøring ifølge kortfattet
bruksanvisning

Daglig rengjøring av Cafitesse 400
(Må alltid utføres etter avsluttet servering)
LED signallamper og meldinger på displayet
• En gang om dagen vises meldingen ‘CLEAN’ på
displayet. (A) (LED signallampen ON/OFF blinker)
• Under oppvarming vises meldingen ‘FLUSH’ på
displayet. (B) (LED signallampen ON/OFF blinker)
• Når meldingen ‘CLEAN’ vises, må rengjøring og skylling
utføres innen 4 timer. I motsatt fall stenges serveringen.
(LED signallampene ON/OFF og ‘empty’ blinker)
• Etter rengjøring og skylling er maskinen klar til bruk.
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Demontasje av deler som skal rengjøres

1

c

empty

k a ffee

low temperature

stop

afé

ca

fé

ca

fé

é

th

é

th

é

5

Rengjøring av demonterte deler
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• Åpne lokket til kjølerommet og slå av maskinen med
bryteren ON/OFF. (fig. 1)
• Ta ut filterbeholderen. (fig. 2)
• Ta ut sluttstykket. (fig. 3)
• Vær forsiktig ved maskiner med piskeenhet: Håndtakene
må først klappes ned (fig. 4)
• Ta ut kombienheten. (fig. 5)
• Ta ut koppholderen (fig. 6A), søleristen (fig. 6B), søleristens
holder (fig. 6C) og dryppskålen (fig. 6D).
Sluttstykke og kombienhet
• Alle delene bløtes opp i varmt vann med et
vaskemiddel*) (15 min.), skylles og tørkes med en
papirklut.
• Hvis det er tilgang til en oppvaskemaskin, kan
sluttstykke og kombienhet rengjøres i denne (fig. 7).
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Filterbeholder, koppholder og dryppskål må
ikke rengjøres i oppvaskmaskin.
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• Rengjort sluttstykke og kombienhet oppbevares i
nærheten av maskinen (byttesett).
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Montasje av rengjorte deler
• Sett alle deler tilbake på plass i maskinen.
• Kontrollér at alle delene er satt riktig på plass etter
rengjøringen.

Skylling
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• Slå på maskinen med bryteren ON/OFF.
• Sett en kanne som rommer minst 2 liter under hver kran.
(fig. 8)
• Skyll først den venstre siden. Da må tastene (1) og (2)
trykkes inn samtidig. (fig. 9)
• Deretter skylles høyre side. Da må tastene (1) og (3)
trykkes inn samtidig. (fig. 9)
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4
*) Det må bare brukes vaskemidler som er godkjent for husholdning og som er
anbefalt av forhandleren av Cafitesse.
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Sikkerhetsforskrifter og bruksanvisninger på vaskemidlets emballasje må
overholdes
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Ukentlig rengjøring av Cafitesse 400
(Må alltid utføres etter avsluttet servering)
LED signallamper og meldinger på displayet
●

●

●

A

Hvis det er gått mer enn 180 timer uten rengjøring av
kjølerommet, vises meldingen ‘SANIT’ på displayet. (A)
(Lampen ON/OFF blinker)
Når denne meldingen vises, må kjølerommet rengjøres
innen 4 timer. I motsatt fall stenges serveringen. (LED
signallampene ON/OFF og ‘empty’ blinker)
Under rengjøring av kjølerommet vises meldingen
‘CODE 8’ på displayet. (B). Meldingen forsvinner etter
kort tid.
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Åpne lokket over kjølerommet og slå maskinen av med
tasten ON/OFF. (fig. 1)
Ta ut begge Flexi-pack’ene. (fig. 2)
Sett en kanne som rommer minst 2 liter under begge
kranene. (fig. 3)
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Rengjøring av kjølerommet
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Skylling av kjølerommet
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Hell opp 20 ml Cafitesse vaskemidlet*) i et målebeger.
(fig. 4)
Fyll opp målebegeret med ca. 0,5 liter varmt vann.
(fig. 5)
Hell oppløsningen av vaskemidlet langsomt inn i
kjølerommet. (fig. 6)

Fyll opp målebegeret med 0,5 liter varmt vann ved ca.
50°C. (fig. 5)
Hell vannet langsomt inn i kjølerommet. (fig. 6)
Tøm den kannen som står under krana.
Tørk kjølerommet med en papirserviett. (fig. 7)

Etter at den ukentlige rengjøringen er
avsluttet, må det gjennomføres en
daglig rengjøring.

langsomt
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*) Det må bare brukes vaskemidler som er godkjent for husholdning og som er
anbefalt av forhandleren av Cafitesse.

Sikkerhetsforskrifter og bruksanvisninger på vaskemidlets emballasje må overholdes
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HACCP retningslinjer for Cafitesse 400 (IK-MAT)

Cleaning
Agent

kakao

te

kaffe

Retningslinjer
• Bruken av maskinen må, som et minimumskrav, skje i
samsvar med ovennevnte retningslinjer. Ansvaret for dette
påhviler utelukkende eieren.

HACCP retningslinjer (IK-mat normer for internkontroll)

-18°C

1

❄ ❄ ❄ ❄

500

Oppbevaring av Cafitesse produkte
• Kaffe, te og kakao må oppbevares i fryserom ved - 18°C. (fig. 1)
• Kaffe, te og kakao må tines opp i kjøleskap ved + 6°C.
(Dette tar ca. 3 dager)
• Melk må oppbevares i kjøleskap ved + 6°C. (fig. 2)
• Den pakken som har vært lagret lengst, må alltid brukes
først. (Merk siste bruksdato på pakken)
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melk

+6°C

2
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Behandling av Cafitesse produkter
• Ved behandlingen må det alltid sørges for å overholde
følgende krav til hygiene:
Vask hendene. (fig. 3)
Sørg for rene arbeidsforhold.
Hold arbeidsområdet rent.
• Kontrollér at pakken ikke er skadet og rist den kraftig 10
ganger før bruk. (fig. 4)
• Følg bruksanvisningen på pakken.
• Sett pakken inn i maskinen og notér datoen på pakken. (fig. 5)
• Skjenk opp en kopp som kontroll.
• Bruk opp hele innholdet i pakken innenfor den foreskrevne
tiden. (Se siste bruksdato på pakken).
Rengjøring av maskinen
• Følg forskriftene for rengjøring av Cafitesse 400.
• Etter avsluttet servering må maskinen rengjøres.
• Det må bare brukes vaskemidler som er godkjent for
husholdning og som er anbefalt av forhandleren av
Cafitesse.
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Sikkerhetsforskrifter og bruksanvisninger
på vaskemidlets emballasje må overholdes
• Fyll ut skjema for utført rengjøring.
Arkivering
• Ferdig utfylte skjemaer for utført rengjøring må arkiveres. (fig. 7)
• Rapporter om arbeid og service utført av forhandleren, må
arkiveres.
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5

Vedlikehold av maskinen
• Dersom LED signallampene blinker eller det vises en
melding (fig. 9), se "Displaymeldinger Cafitesse 400" og
"Varselsignaler Cafitesse 400".
Opplæring
• Kortfattet bruksanvisning må oppbevares i direkte nærhet
av maskinen.
• Rutiner må tas med i arbeidsinstruksene.
• Nye medarbeidere må få opplæring i HACCP retningslinjer
og krav til internkontroll ifølge IK-mat. (fig. 8)
• Ytterligere opplysninger kan gis av den lokale forhandleren.
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RENGJØRINGSRAPPORT CAFITESSE 400
Erklæring:

Denne Cafitesse kaffemaskinen blir rengjort i samsvar med anvisninger for
rengjøring fra Cafitesse.

Programmert FLUSH-skylletid:....................timer
Underskrift
Dato

Klokkeslett

Daglig

Ukentlig

Månedlig kontroll av ansvarlig leder
Dato
Underskrift
Merknader

DETTE KORTET MÅ OPPBEVARES VED CAFITESSE MASKINEN
(og det må arkiveres når det er fullstendig fylt ut)

