RENGJØRINGSMANUAL
CHAQWA BEAN-TO-CUP
CINO GRANDE

Kundeservice
: 08088

Teknisk Service:
800 41 820

RENGJØRINGSFOLDER
www.chaqwanorge.no

HVORDAN SKAL
RENGJØRINGMANUALEN
BRUKES?
Rengjøringsmanualen er til for å hjelpe med det obligatoriske
vedlikeholdet av CHAQWA Bean-to-cup. Manualen inneholder en
oversikt over delene i maskinen og instruksjoner over den
rengjøringen som må utføres. Manualen er delt opp i daglig
rengjøring, ukentlig rengjøring, periodevis rengjøring og ved behov.
• Daglig = alle rengjøringsrutiner som må utføres minst en gang
om dagen.
• Ukentlig = alle rengjøringsrutiner som må utføres minst en gang i uken.
• Periodevis = ved normal bruk skal samtlige
rengjøringsrutiner utføres en gang i måneden.
• Ved behov = når det er behov, eller ved melding på displayet.

Sett gjerne opp en sjekkliste for kaffemaskinen for å lettere ha
kontroll over at rengjøringen følges opp.

VIKTIGHETEN AV RENGJØRING
Rengjøring er viktig av flere grunner. Regelmessig rengjøring forebygger
unødvendig slitasje og tekniske feil som fører til driftsstans og gir lavere
inntjening. Teknisk service og feil som oppstår på grunn av manglende
rengjøring vil bli fakturert.
En ren og fin maskin gir mer kaffe, og påvirker smaken. Gamle kafferester
eller rester av sur melk kan ødelegge smaken og kan få kunden til å velge en
konkurrent neste gang, eller få kollegene til å gå andre steder utenfor
kontoret for å kjøpe kaffe.

TENK HELHET
Man kan legge all verdens penger i dyre kaffebønner og
ingredienser, men hvis kaffen ikke brygges i en god og velholdt
kaffemaskin kommer den ikke til å smake perfekt.
Det er kombinasjonen av nøye utvalgte høykvalitetsbønner, frisk
melk og riktig utstyr som skaper den perfekte CHAQWA opplevelsen.

Kundeservice
: 08088

Teknisk Service:
800 41 820

RENGJØRING-FOLDER
www.chaqwanorge.no

2

8

9

1

10

2
11
3

4

5

12

13

6

7

KAFFEMASKINENS KOMPONENTER
1

Bønnebeholder

2

Regulator

3

Innmater

4

Bryggeenhet

5

Nivåsensor

6

Munnstykkeholder

7

Brett med rist

8

Dørhåndtak

9

Beholder for pulverprodukter

10

Programmeringsknapp

11

Holder for flash-minne

12

Mikseskål

13

Innmatning til spillbeholder
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RENGJØRING

Daglig
rengjøring

Ukentlig
rengjøring

Periodevis
rengjøring

Ved
behov

•

Systemrengjøring

•

Brett med rist og
spillbeholder

•

Utsiden av maskinen
•

Bryggeenhet rengjøring
•

Ingrediensinnmating

•

Mikseskåler

•

Innsiden av maskinen
•

Beholder for pulverprodukter

•

Beholder for kaffebønner

•

Bryggeenhet
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DAGLIG RENGJØRING 3
TRINN

10 MIN

Trinn 1 - Systemspyling
Dette trenger du:
• Beholder på minst 1 liter.
• Servicenøkkel.
1. Lås opp døren med nøkkelen og løft opp lokket på maskinen.
2. Sett en beholder på mist en liter under utløpet.
3. Sett i servicenøkkelen i døren og vri den en kvart gang så den
låser seg og vender nedover.
4. Trykk på programmeringsknappen på innsiden av døren.
5. Trykk på knapp 4 cleaning.
6. Trykk 1 for å spyle gjennom bryggeenheten.
7. Trykk 2 for å spyle gjennom mikserskål 1.
8. Trykk 3 for å spyle gjennom mikserskål 2.
9. Trykk 4 for å spyle gjennom varmtvannsdispenseren.
10. Når maskinen viser menyen igjen, ta ut servicenøkkelen og
sett den fast på oversiden av lokket. Maskinen starter på nytt
og er klar til bruk.

Trinn 2 – Oppsamlingsskuff & spillbeholder
1. Lås døren opp med nøkkelen.
2. Ta ut oppsamlingsskuffen og ta av risten. Tøm ut væske og skyll
av oppsamlingsskuffen med varmt vann.
3. Bruk en oppvaskbørste til å løsne fasttørkede
kaffeflekker.
4. Når oppsamlingsskuffen er tatt ut, ta ut spillbeholderen. Tøm
ut innholdet og skyll av spillbeholderen.

Oppsamlingsskuff & Spillbeholder

Trinn 3 - Utsiden av maskinen
Dette trenger du:
• En ren og/eller fuktig klut.
1. Tørk av hele maskinen utvendig med en fuktig klut. Bruk gjerne en
fuktig microfiberklut først og avslutt med en tørr for å få bort
eventuelle fettflekker. Du kan godt bruke et mildt, ikke
skummende rengjøringsmiddel. Ikke bruk harde, ødelagte
kluter eller rengjøringsmiddel som kan ripe opp maskinen. Vær
nøye med å tørke rundt utløp og der det lett kan ha blitt sølet
kaffe.
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UKENTLIG RENGJØRING
Rengjøring bryggeenhet

15 MIN

Dette trenger du:
• Beholder på minst 1 liter.
• Servicenøkkel.
• Rengjøringstablett.
1. Lås opp døren med nøkkelen.
2. Sett en beholder på minst en liter under utløpet.
3. Sett servicenøkkelen i dørlåsen og vri den en kvart runde
så den låser seg i retning nedover.
4. Trykk på programmeringsknappen på baksiden av døren.
5. Trykk på knapp 4 cleaning.
6. Trykk på 8 for å rengjøre bryggeenheten, trykk 1 for å starte.
7. Du vil få beskjed i displayet om å legge i rengjøringstablett. Legg
tabletten i bryggeenheten (bilde 1) og trykk 4 for å starte.
8. Du vil kunne følge prosessen i displayet. Tabletten kommer å
ligge å løse seg opp i flere minutter, så kommer maskinen til å
spyles igjennom 6 ganger.
9. Når maskinen viser den vanlige menyen igjen, ta bort servicenøkkelen og
sett den fast på oversiden av lokket. Maskinen starter på
nytt og er klar til bruk.
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PERIODEVIS RENGJØRING
Mikseskåler

20 MIN

1. Lås opp døren med nøkkelen og løft opp lokket på maskinen.
2. Ta løs slangene (m) fra holderen ved utløpet (n).
3. Vri den oransje sperren (l) på mikserskålene med klokken og ta
ut mikserskålene (h) ved å hekte dem av krokene, hvis de
sitter fast, vrikk forsiktig frem og tilbake til de løsner. Aldri bruk
makt.
4. Ta alle delene i doseringssystemet fra hverandre.
f) Ekstraksjonsskuff.
g) Fukt-oppsamler.
h) Mikseskål.
l) Mikser.
m) Dispenser slange.
n) Holder for dispenser munnstykket.
5. Rengjør delene hver for seg med lunkent vann.
6. Ta ut mikser viften (l) ved å dra den rett ut, kontroller
kvaliteten på w-ringen (i) som Dekker drivakselen. Ved
synlig slitasje kontakt teknisk service.
7. Sett sammen delene og monter dem i maskinen igjen.
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PERIODEVIS RENGGJØRING FORTSETTELSE

Ingrediens innmater
Dette trenger du:
• En ren og fuktig klut.
• En ren og tørr beholder.
1. Lås opp døren med nøkkelen og løft opp lokket på maskinen.
2. Vri på regulatoren for å stenge av for ingrediensene. Ta ut
hele beholderen og tøm den for pulverprodukter.
3. Tøm ut ingrediensene i en ren og tørr beholder.
4. Ta ut ingrediensinnmateren ved å vri den med klokken.
5. Gjør den ren med lunkent vann, tørk av resten av
pulverbeholderen.
6. Pass på at delene er tørre, sett pulverbeholderene tilbake på
plass og åpne regulatoren igjen. Hvis delene ikke er helt tørre
kan det forårsake klumper i pulveret og/eller at maskinen
stopper.

Ingrediensinnmater
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VED BEHOV
Ingrediensbeholder for pulverprodukter
Dette trenger du:
• Oppvaskbørste.
1. Lås opp døren med nøkkelen og løft opp lokket på maskinen.
2. Vri på regulatoren for å stenge av for ingrediensene. Ta ut
hele beholderen og tøm den for pulverprodukter.
3. På baksiden sitter det en svart mutter, vri den med klokken og
ta den ut. Ta ut kvernskruen ved å dra ut den svarte hylsen. For
å lette på demonteringen, vri hjulet framover.
4. Løft de to klemmene (en på hver side) fra innsiden av
beholderen. Ta bort de to røde pluggene fra utsiden og ta ut
hjulet som rører rundt.
5. Rengjør delene med lunkent vann og en ren oppvaskbørste
6. La delene tørke ordentlig de settes sammen igjen og fylles
med ingredienser.

Bønnebeholder
Kaffebønnebeholderne bør rengjøres minst 2 ganger i året.
Dette trenger du:
• Oppvaskbørste
1.
2.
3.
4.

Lås opp døren med nøkkelen og løft opp lokket på maskinen.
Lukk for bønnebeholderen ved å dra inn den oransje sperren.
Løft beholderen rett opp og tøm ut bønnene.
Rengjør beholderen med lunkent vann og en oppvaskbørste.

5. Tørk beholderen nøye før den settes på plass og
fylles med kaffebønner. Det er viktig at den er helt tørr.

Beholder for pulverprodukter

Kaffebønnebeholder
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VED BEHOV FORTSETTELSE

Innsiden av maskinen
Dette trenger du:
• En ren og fuktig klut.
1. Ta ut oppsamlingsskuff og spillbeholder (om pulverbeholder
og mikser- skåler er igjen i maskinen skal disse også ut)
2. Tørk innsiden av maskinen med en ren og fuktig klut.
3. Sett tilbake oppsamlingsskuff, spillbeholder og andre
deler som er tatt ut av maskinen.
Tips! Gjør rent innsiden av maskinen når pulverbeholder og mikserskåler tatt ut. Hvis større mengder pulver/ingredienser har samlet seg
opp kan man bruke en støvsuger til å fjerne det, men vær forsiktig.

Bryggeenhet
1. Ta bort dispenserslangeholderen for munnstykket.
2. Ta ut det ytre beskyttelsesdekslet ved å trykke på begge sider
(a) og dra det ut. Før dispenserslangen gjennom hullet på dekslet
(b).
3. Fra bønnebeholderen til bryggerenheten sitter det en grå del (c)
som transporterer oppmalt kaffe til bryggerenheten, ta ut
denne ved å dra den rett ut.
4. Trykk den oransje knappen (d), løft bryggeenheten forsiktig
og dra den mot deg for å ta den helt ut.
5. Spyl av hele bryggeenheten med lunkent vann.
6. Tork den så nøye du kan og sett den tilbake i maskinen.

Bryggeenhet
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RENGJØRINGSPRODUKTER

RENGJØRINGSTABLETTER
(1,3 G) Artikkel nr 977
HVIS DU MANGLER NOEN AV RENGJØRINGSPRODUKTENE KONTAKT KUNDESERVICE PÅ 08088.
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RENGJØRING Sjekkliste for CINO GRANDE Bean-to-Cup
Dato

Rengjøring

Daglig
SystemSpyling

Oppsamlings
skuff &
spillbeholder

(s.5)

(s.5)

Ukentlig
Utsid
en av
mask
inen
(s.5)

Bryggeenhet
rengjøring
(s.6)

Underskrift

Periodevi
s

Ved
Behov

Mikserskåler

Ingrediensinnmater

(s.7)

(s.8)

Ingrediens
- beholder
for
pulverprodukter
(s.9)

Bønnebeholder

Innsiden
av
maskinen

(s.9)

Bryggeenhet
(s.10)

(s.10)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kundeservice
: 08088

Teknisk Service:
800 41 820

RENGJØRINGSFOLDER
www.chaqwanorge.no

