Rengøringsmanual
TopBrewer Pro & Compact
1. Brygger rengøring (dagligt)
2. Mælke rengøring (3 gange ugentligt)
3. Choko rengøring (2 gange ugentligt)

06/2022 | DANSK

DU SKAL BRUGE FØLGENDE
Brygger rengøring

Mælke rengøring

Yellow Tabs, 25 pcs
Brygger rengøring

Choko rengøring

Mælkerens - blå
Alkaline

Mælkerens - blå
Alkaline

Varenr. 4302830

Varenr. 4302830

Mælkerens - grøn
Acidic

Choko rensedunk
2,5 l

Varenr. 4302831

Varenr. 4302786

TopBrewer grumsposer
Bio nedbrydelige

Målekande 1000 ml (x2)

Målekande 1000 ml

Varenr. 017

Varenr. 4302657

Varenr. 4302657

Varenr. 4302339

Børste
Varenr. 4302319

Tip Børster
Varenr. 4302349

Rensehoved
Varenr. 2008371

Generelt
Klud og køkkenrulle

Anbefalet ugentlig rengøringsplan
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Brygger

Brygger

Brygger

Brygger

Brygger

Mælk

Choko

Mælk

Choko

Mælk

På vores webshop kan du købe produkterne brugt i denne rengøringsvejledning
samt et bredt udvalg af andet tilbehør til din TopBrewer.

køb på shop.scanomat.com

BRYGGER
RENGØRING
UDFØR DAGLIGT

BRUG YELLOW TABS
3

COMPACT

1

ÅBEN DØREN PÅ KAFFEMASKINEN
Maskinen går i neutral tilstand med bundstemplet hævet, klar til
rengøring når døren åbnes.
PRO: Åbn den hængslede dør ved at skubbe i højre side, indtil den
springer ud, og træk den mod dig.
COMPACT: Åbn døren ved at løfte den udad fra bunden og skubbe
den ind til en vandret position.

PRO
4
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Danger hot

DREJ SKRABEREN

3

FJERN KAFFEGRUMS

Skraberen kan bevæges frit for at give
adgang til alle komponenter.

Børst rundt om den grå bundplade for at
fjerne eventuelle kaffegrums.

Start med at trække skraberarmen (sort) ud
på bryggeenheden.

Børst det ned i affaldsspanden.

Danger hot

Tag affaldsspanden ud, tøm den og rengør
området.
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RENS TOP- OG BUNDSTEMPEL
Efter at have børste kaffegrumsen væk, tørres
den øverste stempelsi (undersiden) samt
omkring topstemplets O-ring (hvid ring).
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Skub skraberen tilbage til positionen som vist.
Læg en TopBrewer Yellow Tab rengøringstablet
ned i skraberen ovenpå bundstemplet.

Bundstemplet i rustfrit stål skal være helt rent
uden kafferester.
Danger hot

TILFØJ YELLOW TAB

Luk døren til maskinen.
Danger hot

1

6
FJERN RØR OG
HOVED

2
2

A

Fjern forsigtigt hanerøret
i metal (A) ved at dreje
det med uret.
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Træk det sorte mælkeskummerhoved ned (B)
og rens udløbsstudserne
med en fugtig klud.

B

8

SKRU MÆLKESKUMMEREN AF

MONTER RENSEHOVEDET

Skru mælkeskummeren af
(A). Del mælkeskummerens
to dele ved at skrue dem fra
hinanden (B).

Sæt rensehovedet (A) på
handen ved at glide den ind
over mælkeskummeren.
Monter metalrøret (B) og
lås det fast ved at dreje
mod uret.

Rens mælkeskummeren i varmt vand med tip børsterne.
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1

Rens de to huller (bund/side)
mælkeskummer spidsen (C)
med tip børsterne.
Saml mælkeskummerens to

A

på hanen.

Prod.nr. for genbestil.
O-ringe
1 4200446
2 4200445
3 4302169
4 990480005000
5 4200444

! VÆR OPMÆRKSOM !

C

B

Hoveder/mælkeskum.
1 2007109 /
2009623
2 2008259
3 2007424
4 2008371

4
5

3 dele igen og skrue den tilbage

5

A

7

B

2

Du skal sikre, at O-ringene (røde i illustration) sidder i rigtig position når du monterer delene igen.
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FJERN
RENSEHOVED
Fjern forsigtigt det ydre
metalrør (A) på hanen ved
at dreje det med uret.
Fjern rensehovedet (B) fra
hanen.

B
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LUK DØREN OG START RENGØRINGSPROCES
Luk døren på maskinen, og skub hanen helt ned i drypbakken.
Vælg ”CLEAN” i menuen på iPad’en. Processen tager cirka 2,5 minut, og “Machine
is ready” vises på statuslinjen i appen, når rengøringen er afsluttet.
Hvis rengøringsprocessen ved et uheld stoppes undervejs, skal du starte den igen
fra menuen.
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A

11
MONTER HOVED
OG RØR
Sæt mælkeskummerhovedet (A) på igen.
Sæt derefter metalrøret
på igen ved at dreje det
mod uret (B).

A

B
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PRIME
Åben døren til maskinen, drej
skraberen ud og tør stempler og
området af med en klud.
Luk døren til maskinen.
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PRIME
Før brug primer du TopBrewer ved
at brygge en espresso eller kaffedrik. Kassér drikken.
Nu er bryggeren i TopBrewer ren og
klar til brug.
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MÆLKE

RENGØRING
UDFØR 3 GANGE UGENTLIGT

Inden mælkesystemet rengøres skal “brygger rengøring” være udført. Dette er den optimale måde at vedligeholde din TopBrewer.

5
4

Green

Blue

10

MILK
CLEAN

3

Blue

1
2

Blue

Blue

Vi anbefaler, at mælkesystemet rengøres 3 gange om ugen.
For hver 4. gang den blå alkaliske mælkefedtfjerner benyttes,
brug det grønne afkalkningsmiddel én gang.
Nogle mælketyper kan kræve mere rengøring, afhængigt af hvor
homogen mælken er, fedtindholdet, hvis den er organisk osv.

BRUG FLYDENDE MÆLKERENS

FORBERED MÆLKERENS

RENT VAND

MIX RENGØRINGSVÆSKE

SKUB HANEN NED

Fyld en kande med rent koldt
vand, ca. 300 ml.

Fyld endnu en kande med 600 ml varmt/
let kogende vand fra TopBrewer, eller fra
vandhanen.

Skub hanen helt ned til drypbakken
for at undgå vandstænk under
rengøringsprocessen.

Tilsæt 30 ml rengøringsvæske til vandet.
Hvis køleskabet har to mælkeslanger, blandes
der dobbelte mængde rengøringsvæske.
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RENS MED KOLDT VAND
Sæt kanden inde i køleskabet, og placer slangen/
slangerne i vandet.
Vælg “Cold milk” eller “Warm milk” i menuen. Kør
1 kop igennem for at skubbe mælken ud af slangen.
Hvis der er to mælkeslanger i køleskabet, skal du gentage
dette trin for begge mælkevalg i appen.
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2

RENS MED RENGØRINGSVÆSKE
Udskift kanden i køleskabet med kanden med varmt
vand. Placer mælkeslangen i vandet.
Vælg “Cold milk” eller “Warm milk” i menuen på iPad.

JUSTER STØRRELSE OG KOPPER
Juster drikstørrelsen og antallet af kopper til maksimum, og vælg “Start now”.
Gentag, indtil kanden er tom.
Hvis drikstørrelsen ikke kan justeres på iPad, tryk på den midterste
kandeknap på maskines display 3 gange (display *10) og derefter Warm Milk
knappen. Dette vil køre 10 gange normal kopstørrelse. Gentag, indtil kanden
er tom. Tryk STOP for at afbryde.
Hvis der er to mælkeslanger i køleskabet, skal du gentage dette trin for begge
mælkevalg i appen.

3

RENS MED KOLDT VAND
Udskift kanden i køleskabet med koldtvandskanden.
Placer mælkeslangen i vandet.
Vælg “Cold milk” eller “Warm milk” i menuen på iPad.
Kør 1 kop igennem for at skylle slangen.
Hvis der er to mælkeslanger i køleskabet, skal du gentage
dette trin for begge mælkevalg i appen.
13

4

TØR KØLESKAB AF OG TILFØJ MÆLK
Fjern kanden og tør køleskabet af indeni med en
fugtig klud.
Sæt mælkedunken eller beholderen tilbage, placer
mælkeslangen og luk køleskabet.
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PRIME MED MÆLKEDRIK
Før brug primes TopBrewer-mælkesystemet ved at
vælge en lille kop mælk i menuen.
Kassér drikken.
Nu er mælkesystemet rent og klar til brug.

CHOKO

RENGØRING
UDFØR 2 GANGE UGENTLIGT

BRUG CHOKO RENGØRINGSDUNK
15

ÅBEN

1

FORBERED CHOKO RENGØRING
Bland 400 ml varmt vand med 20 ml blå rengøringsvæske
(mælkefedt) i en kande, og hæld blandingen i choko
rengøringsdunken (sørg for at ventilen er lukket i enden af
slangen).
Luk for ventilen fra chokoboksen og fjern slangen fra
chokorack’et. Tør studsen af for chokolade.
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2

MONTER RENGØRINGSDUNKEN
Læg rengøringsbeholderen på bordet med den sorte
studs nedad (undgå at spilde væsken), og tilslut slangen
til chokorack’et.
Drej ventilens arm lodret for at åbne.
Skub hanen helt ned til drypbakken.

ÅBEN

3

START RENS
Vælg chokoladedrivkken fra
menuen på iPad.
Maksimer størrelsen og kopantal,
vælg “Start now”.
Gentag dette indtil dunken er tom
for rengøringsvæske.

4

RENS MED VAND
Tilsæt 400 ml rent koldt vand
til rengøringsdunken. Vælg
chokoladedrikken, maksimer
størrelsen og kopantal, vælg “Start
now”.
Gentag indtil dunken er tom.

5

PRIME
Afmonter rengøringsdunken fra
chokorack’et. Tør studsen af.
Tilslut chokoboksens slange
igen. Åbn ventilen, og bestil
chokoladedrik fra menuen, så
systemet fyldes med chokoladen
igen.
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1

1
2
2
PRO

TIP

BEDRE SMAGSOPLEVELSE
Fjern låget fra bønnebeholderen, og tør beholderen af
med en fugtig klud, inden den fyldes med bønner.
Friske Amokka® Coffee har en fantastisk smag, overfyld
derfor ikke beholderne. Opbevar kaffebønnerne i en
forseglet pose et køligt sted.

TIP

COMPACT
FJERN AFFALDSSPANDEN
I statuslinjen i appen giver maskinen dig besked,
når skraldespanden er fuld. Når spanden fjernes
(sluk ikke maskinen) nulstilles tællesystemet og
det antages, at spanden er tømt.
Tøm derfor affaldsspanden hver gang den fjernes,
og følg ovenstående illustration for enten Pro eller
Compact.

