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OFF

ON

Beskrivelse af dispenserens komponenter

Venstre dør

Låg til
ingrediensbeholder

Ingrediensbeholder

Sikkerhedskontakt

Sipladeholder

Udløbstud

Grumsbeholder

Kandeholder
(= rist til spildbakke)

Spildbakke

Hovedkontakt

Skylletaste
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Sluk for automaten og tryk kort
på tasten et par gange

Kortfattet vejledning til displaymeddelelser
Meddelelse Mulig årsag Mulig afhjælpning Hvis fejlen ikke

kunne afhjælpes

E0

E1

Sluk for automaten, kontroller
vandtilslutning og vandslangen,
luk op for vandhanen og tænd
igen for automaten.

Dosiering uden vand
Tiden for ingrediensdosering
længere end tiden for
vanddosering

Drikstyrken reduceres eller
vandmængden forøges.
(Indstilling i
programmeringsmode)

Tilkald evt.
service

Vandhanen lukket eller ikke
åbnet tilstrækkeligt

Tilkald evt.
service

Vandslangen ikke tilsluttet

Læk i automaten (ved
vandtilslutningen eller ved
ventilerne)

E2
Sluk for automaten, vent et
øjeblik og tænd så igen. (Døren
skal være lukket i ventetiden!)

Vandtemperaturen i tanken ikke
nået inden for den fastsatte tid

Tilkald evt.
service

Varmelegeme defekt

E3
Bryggercylinder eller siiplade
ikke monteret eller monteret
forkert

Sluk for automaten, isæt
bryggercylinder eller siplade
korrekt.

Tilkald evt.
service

E4 Tasten sluppet for hurtigt under
skylleprocessen

Tryk på skylletasten endnu en
gang for at afslutte
skylleprocessen

E5 Sipladen tilkalket,
Brygger defekt

Sipladen afkalkes Tilkald evt.
service

Grumsbeholderen overfyldt ved
brug af filterpapir

E6 Display "Spildbakke fuld"
Spildbakkeføleren tilsmudset

Spildbakkeføleren rengøres,
vand i spildbakken

E7 Fejl i programlageret Tilkald service

E8 Fejl i datalageret Tilkald service

E9 Taste aktiveret for længe eller
den klemmer
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Kortfattet vejledning til displaymeddelelser

LO For lav vandtemperatur i
vandtanken.

Vent til vandet er varmet op.
Displayteksten forsvinder
automatisk, når vandtanken har
nået korrekt temperatur.

LED´s
Der blev aktiveret en
drikudlevering mens døren stod
åben

Luk døren.

blinker

Ingen
drik-

udlevering

Ingen kop eller kande i
koprummet.

Sæt en kop eller kande i
koprummet.

Ingen
funktion

Automatens dør åben
Spændingsforsyningen afbrudt.

Luk døren.
Kontroller strømkablet og
sikringerne.

Ingen
display
-tekst

Automatens dør åben
Spændingsforsyningen afbrudt.

Luk døren.
Kontroller strømkablet og
sikringerne.

Tilkald evt.
service

Tilkald evt.
service

Tilkald evt.
service

Tilkald evt.
service

Tilkald evt.
service

Meddelelse Mulig årsag Mulig afhjælpning Hvis fejlen ikke
kunne afhjælpes
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Daglig rengøring
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Åbne og slukke
• Luk døren til dispenseren op.
• Sluk for dispenseren på hovedkontakten (1a).

Ingrediensbeholder
• Påfyld kaffe.

Rengøring af dele
Kopholder

Det anbefales at have en ekstra kopholder klar som
udskiftningssæt (hygiejnekit).

• Fjern risten (2a) og spildbakken (2b) fra
kopholderen og skil dem ad.

• Rengør dem i varmt vand.
Grumsbeholder
• Udløbstuden (3a) løsnes (4a) og vippes op.
• Fjern grumsbeholderen (5a), tøm den og forsyn

den med en ny pose.
Spildbakke
• Fjern spildbakken (5d), tøm den, rengør den i

varmt vand og tør den af.
Sipladeholder
• Tryk låsetappen (6a) på holderen bagud. Træk

hele sipladeholderen (6b) ud og skyl den i varmt
vand.

Rengøring indvendigt og udvendigt
• Aftør dispenserens dør, kabinet og bund (3)

indvendigt med en opvredet klud.
• Rengør desuden udleveringsrummet (udvendigt

på døren).
Montering af de rengjorte dele

• Montér samtlige dele.
• Vip udløbstuden (3a) tilbage til udleveringsposition.

Skylning
En servicetekniker kan programmere
dispenseren til at foretage skylning uden
skyllestop eller til trinvis skylning. Den
trinvise skylning er beskrevet i
betjeningsvejledningen.

• Tænd for dispenseren på hovedkontakten (1a).
• Tryk samtidig på skylletasten (1b) og på tasten

(1d) (displayet viser „CL“).
• Luk dispenserens dør.
• Stil en beholder (ca. 1,5 l) under udløbstuden

(displayet viser „CO“).
• Tryk på multibrygtasten (1c) f.eks. 2 gange

(displayet viser „C2“, hvor 2 står for antallet af
skylninger).

• Tryk på tasten (1d) (bryggeren vil nu blive skyllet
2 gange med varmt vand).

• Fjern beholderen.
Afsluttende kontrol

• Tør dispenseren af udvendigt med en blød
opvredet klud. Tør reflektoren (7) af.

• Foretag testudlevering.
Der er skoldningsfare på grund af varmt
vand. Betjeningsvejledningens
sikkerhedsanvisninger skal overholdes.
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Åbne og slukke
• Luk døren til dispenseren op.
• Sluk for dispenseren på hovedkontakten (1a).

Ingrediensbeholder
• Påfyld kaffe.

Rengøring af dele
Det anbefales at have en ekstra kopholder, komplet
siplade, bryggercylinder og skraber klar som
udskiftningssæt (hygiejnekit).

Kopholder og grumsbeholder
• Fjern kopholderen (2a, 2b) (se daglig rengøring)

og gør den ren*.
• Udløbstuden (9a) løsnes og vippes op.
• Tøm grumsbeholderen (3a) (se daglig rengøring)

og gør spildbakken (3d) ren.
Siplade
• Tryk tappen (4a) på holderen bagud og træk

sipladeholderen (4b) ud.
• Tryk pakningsringen (4d) og sipladen (4c) ud

med udløserstiften (4e).
• Skil sipladen (5) ad og gør den ren* om

nødvendigt. Foretag afkalkning af sien**.
Bryggercylinder og skraber
• Fjern bryggercylinderen (6).
• Tag stemplet (7d) ud af bryggercylinderen for

neden.
• Fjern skraberen (7abc)  og gør den ren*.

Sipladen og bryggercylinderen kan rengøres
i opvaskemaskine, dersom en sådan
forefindes.

Rengøring indvendigt og udvendigt
• Dispenseren rengøres ind- og udvendigt (se

daglig rengøring).

Montering af de rengjorte dele
• Montér samtlige dele (vedr. skraberen: se 8abc ).
• Vip udløbstuden (9a) tilbage til

udleveringsposition.
Skylning

• Foretag skylning (se daglig rengøring).
Afsluttende kontrol

• Se daglig rengøring

Der er skoldningsfare på grund af varmt
vand. Betjeningsvejledningens
sikkerhedsanvisninger skal overholdes.

Vedr. *rengøring og **afkalkning: se HACCP-
retningslinjerne.



HACCP-Retningslinjer

Retningslinjer
• Som minimum skal disse retningslinjer overholdes

ved brug af denne dispenser. Ansvaret herfor
påhviler operatøren.

HACCP-Retningslinjer
Håndtering af kaffeprodukter
• Vær hygiejnebevidst ved håndtering af produkterne:

- vask hænder, fortrinsvis med desinfektionssæbe (2),
- brug hygiejniske handsker,
- undgå at berøre hygiejnefølsomme dele efter

rengøring
- brug altid rene klude til rengøring
- sørg for at holde arbejdsområder rene.

• Undersøg om emballagen er ubeskadiget (1).
• Kaffeprodukter skal opbevares tørt og mørkt.
• Produkter skal bruges inden for den anbefalede

periode (se oplysninger på emballagen). Det
produkt, der er lagt til opbevaring først skal også
bruges først. (Vær opmærksom på sidste
anvendelsesdato på emballagen!)

• Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt.
• Før ibrugtagning af dispenseren foretages

udlevering af en drik samt kontrol (se afsnittet
„Afsluttende kontrol“).

• Kaffe og rengøringsprodukter skal opbevares særskilt.
• Produktbeholderen skal rengøres lejlighedsvis (se

betjeningsvejledningen).
• Der bør ikke påfyldes mere kaffe end nødvendigt

frem til næste rengøring.
Rengøring af dispenseren
• Rengøringsvejledningen for dispenseren skal

overholdes.
• Dispenseren skal rengøres, når udleveringen er afsluttet.
• Udfyld rengøringsrapporten.
• Hvis displayet viser en meddelelse (5), følges den

kortfattede vejledning for displaymeddelelser og
LED-meddelelser.

• Anvend kun rengøringsmidler, der er godkendt til
anvendelse sammen med fødevarer (evt. et let
desinficerende rengøringsmiddel, fortrinsvis i
flydende form).

Afkalkning
• Alt efter vandets hårdhedsgrad skal sipladens

metaldele afkalkes for hver ca. 1000 udleveringer.
Anvend et afkalkningmiddel, fortrinsvis i flydende
form, der er godkendt til anvendelse sammen med
fødevarer. Skyl alle dele grundigt efter afkalkningen.

Opbevaring
• Opbevar den fuldstændigt udfyldte rengøringsrapport (3).
• Opbevar arbejds- og servicerapporter.
Undervisning
• Den kortfattede vejledning skal opbevares ved

dispenseren.
• Arbejdsopgaverne tilføjes i arbejdsplanerne.
• Nye medarbejdere skal undervises i HACCP-

retningslinjerne (4).
• Deres servicefirma står gerne til rådighed, dersom

De måtte have yderligere spørgsmål.
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RENGØRINGSRAPPORT

Erklæring: Denne dispenser er blevet rengjort i henhold til rengøringsanvisningen.

Underskrift

Dato Klokkeslet Daglig rengøring Ugentlig rengøring

Månedlig kontrol foretaget af den for rengøringen ansvarlige.

Dato Underskrift Bemærkninger

RAPPORTEN SKAL OPBEVARES I NÆRHEDEN AF DISPENSEREN
(Arkivér rapporten, når den er udfyldt helt)
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