
Rengøringsmanual
TopBrewer Pro & Compact
med SmartFridge

1. Rengøring (dagligt)
2. Choko rengøring (2 gange ugentligt)
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Mælkerens - blå
Alkaline
Varenr. 4302830

Mælkerens - blå
Alkaline
Varenr. 4302830

Choko rensedunk
2,5 l
Varenr. 4302786

Generelt
Klud og køkkenrulle

Børste
Varenr. 4302319

Målekande 1000 ml
Varenr. 4302657

Målekande 1000 ml
Varenr. 4302657

Tip Børster
Varenr. 4302349

TopBrewer grumsposer
Bio nedbrydelige
Varenr. 017

Mælkerens - grøn
Acidic
Varenr. 4302831

Yellow Tabs, 25 pcs
Brygger rengøring
Varenr. 4302339

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

DU SKAL BRUGE FØLGENDE
Brygger rengøring Mælke rengøring Choko rengøring

For hver 4. gang den blå alkaliske 
mælkefedtfjerner benyttes, brug det 
grønne afkalkningsmiddel én gang.

Magnet til køleskab
Stærk magnet min. 800g
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DAGLIG
RENGØRING

BRUG YELLOW TABS

BRUG FLYDENDE MÆLKERENS
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FORBERED MÆLKERENS

Fyld rent koldt 
vand i et glas eller 
kande til skylning af 
mælkeslange(r).

Placer magnet på toppen 
af køleskabet ved marker-
ing for at deaktivere mælk 
niveau sensoren.

“Milk missing” besked på 
iPad’en forsvinder ved 
placering af magnet.

Træk mælkebeholder med låg 
ud af køleskabet. Sæt låget 
tilbage i køleskabet så de sorte 
connectorer er forbundet.

Se vejledning for dette på side 12.

TAG BEHOLDER UD
Fyld endnu en kande med 600 
ml lunkent vand. Tilsæt 30 ml 
rengøringsvæske til vandet.

Hvis køleskabet har to mælkeslanger, 
blandes der henholdvis 800 ml vand 
og 40 ml rengøringsvæske.

MIX RENGØRINGSVÆSKE PLACER MAGNETRENT VAND
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1
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.

ÅBEN DØREN PÅ KAFFEMASKINEN

PRO

COMPACT
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Danger hot Danger hot

2 3
Skraberen kan bevæges frit for at give 
adgang til alle komponenter.

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

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

Børst det ned i affaldsspanden.

Tag affaldsspanden ud, tøm den og rengør 
området.

DREJ SKRABEREN FJERN KAFFEGRUMS
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Danger hot Danger hot

4 5
Efter at have børste kaffegrumsen væk, tørres 
den øverste stempelsi (undersiden) samt 
omkring topstemplets O-ring (hvid ring).

Bundstemplet i rustfrit stål skal være helt rent 
uden kafferester.

Skub skraberen tilbage til positionen som vist. 

Læg en TopBrewer Yellow Tab rengøringstablet 
ned i skraberen oven på bundstemplet.

Luk døren til maskinen.

RENS TOP- OG BUNDSTEMPEL TILFØJ YELLOW TAB
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6 7
Sæt glasset ind i køleskabet, og placer slangen/
slangerne i vandet.

1 kop med “Cold milk” eller “Warm milk” 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.

SKYL MED KOLDT VAND
Sæt kanden med rengøringsvæsken ind 
køleskabet. Placer mælkeslangen(erne) i 
kanden.

Luk køleskabet. 

KANDE MED RENGØRING
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8 9KANDE MED RENGØRING
Udskift kanden i køleskabet med rent koldt vand. 
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.

RENS MED KOLDT VAND
Vælg ”CLEAN” i menuen på iPad’en. Proces-
sen tager cirka 3 minutter - “Machine is ready” 
vises på statuslinjen i appen, når rengøringen 
er afsluttet.

Hvis rengøringsprocessen ved et uheld stop-
pes undervejs, skal du starte den igen fra 
menuen.

START RENGØRINGSPROCES
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Fjern forsigtigt hanerøret  
i metal (A) ved at dreje 
det med uret. 

Træk det sorte mælke-
skummerhoved ned (B) 
og rens udløbsstudserne 
med en fugtig klud.

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

Rens mælkeskummeren i var-
mt vand med tip børsterne.

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

Saml mælkeskummerens to 
dele igen og skrue den tilbage 
på hanen.

FJERN RØR OG
HOVED

SKRU MÆLKE- 
SKUMMEREN AF

Du skal sikre, at O-ringene (røde i illustration) sidder i rigtig position når du monterer delene igen.! VÆR OPMÆRKSOM !

4200446
4200445
4302169
990480005000
4200444

2007109 /
2009623
2008259
2007424
2008371

O-ringe
1
2
3
4
5

Hoveder/mælkeskum.
1

2
3
4

Prod.nr. for genbestil.

Sæt mælkeskummerho-
vedet (A) på igen.
Sæt derefter metalrøret 
på igen ved at dreje det 
mod uret (B).

MONTER HOVED
OG RØR
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Danger hot

13 14

MONTER HOVED
OG RØR

Åben døren til maskinen, drej skraberen ud og tør 
stempler og området af med en klud. Luk døren til 
maskinen.

Fjern kanden i køleskabet og tør skabet af indeni og 
slangerne med en fugtig klud. 
Sæt mælkebeholderen tilbage, placer 
mælkeslangen(erne) og luk køleskabet.

TØR AF OG TILFØJ MÆLK
Før brug primes TopBreweren ved at vælge en drik 
med både kaffe og mælk i menuen. Fx en Latte eller 
Cappuccino. Er der to mælketyper gør dette med 
begge.

Kassér drikken. 

Nu er TopBrewer rengjort og klar til brug.

PRIME MED KAFFE- OG MÆLKEDRIK
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Træk mælkebeholderen ud forsigtigt 
med et greb i det nederste håndtag 
mens du holder fast i låget på toppen.

Den sorte connector på låget frigøres 
fra køleskabet.

Inden mælkerengøringen startes skal 
låget alene sættes tilbage i køleskabet.
Før låget ind langs toppen af køleskabet 
og tryk det forsigtigt ind mod den sorte 
connector.

Tryk med “fast hånd” til du hører et “klik”.

Efter afsluttet mælkerengøring 
tag låget ud igen og sæt det på 
mælkebeholderen.

Tryk beholderen med låget monteret 
forsigtigt hele vejen ind i køleskabet 
indtil du hører et “klik”. 

TRÆK BEHOLDER UD INDSÆT LÅG SÆT BEHOLDER TILBAGE

GUIDE FOR SMARTFRIDGE
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When the refrigerator is switched on, 
but in standby mode, the thermostat’s 
display shows alternatively OFF and the 
inside temperature value.

To turn on the refrigerator, hold the 
button  pushed for at least 3 seconds. 
You will see ON on the display and 
immediately after the inside temperature 
value. Holding again the same button 
will switch the refrigerator off.

Once turned on, the fridge will start 
working, but it will take some time 
(also depending on external conditions 
and temperature setting) to reach the 
required internal temperature.

We recommend to store milk inside 
the refrigerator only when the internal 
temperature has stabilized to the 
required value.

To set the desired temperature, push 
the button  until you see the current 
set point value flashing, then adjust the 
value using the button  (to increase) 
and  (to decrease); to store the new 
value press again the button .

If the refrigerator is left to operate for 
very long periods of time, it is possible 
for ice to form on its inside walls.
If the ice becomes considerably thick, it 
is advisable to defrost the refrigerator, 
to continue to guarantee good appliance 
efficiency and avoid higher electricity 
consumption.

To defrost the appliance, switch it off; 
we recommend to leave the refrigerator 
door open to speed up this operation.
Never use tools or any type of utensils 
to remove ice, this could damage the 
evaporator, which is in contact with 
the inside walls of the refrigerator. The 
manufacturer cannot accept any liability 
for damage to the appliance caused by 
failure to abide by this recommendation.

NOTE: During defrosting operation, do 
not leave the milk container inside the 
refrigerator.

At the end of the defrosting operation, 
after cleaning and thoroughly drying the 
inside walls of the refrigerator, switch it 
on.

The level sensor detects the presence 
of milk in the container and generates 
an alarm on the iPad when the level falls 
below a certain level (generally between 
0.5 l and 1 l) of milk depending on single 
or dual milk container.

If one compartment in a dual milk 
container runs low the TopBrewer can’t 
dispence milk drinks.

To clean the inside of the refrigerator, 
after removing any containers of milk or 
similar liquids for human consumption, 
wipe with warm water and if necessary, 
a little vinegar to remove any grease. 
Rinse with clean water and dry with a 
soft cloth. Never use abrasive products, 
detergents or soap.

It is also advisable to make sure that the 
air-cooled condenser of the refrigerating 
unit at the back of the appliance is 
clean. If it is particularly clogged with 
dust, this should be removed using a 
vacuum cleaner.

In case of a prolonged period of disuse, 
we advise you to disconnect the 
refrigerator from the power supply, empty 
it completely, clean it and leave the door 
slightly open to prevent the formation of 
mold and/or unpleasant smells.

ON/OFF switching

Temperatur setting*

DefrostingMilk level sensor

Cleaning the fridge

GUIDE FOR SMARTFRIDGE

*SmartFridge er sat til 4.4 grader som standard 
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CHOKO
RENGØRING

OG FLYDENDE MÆLKERENS
BRUG CHOKO RENGØRINGSDUNK

UDFØR 2 GANGE UGENTLIGT
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1 2
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.

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.

FORBERED CHOKO RENGØRING MONTER RENGØRINGSDUNKEN

ÅBEN
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3 4 5
Vælg chokoladedrivkken fra 
menuen på iPad.

Maksimer størrelsen og kopantal, 
vælg “Start now”.

Gentag dette indtil dunken er tom 
for rengøringsvæske.

Tilsæt 400 ml rent koldt vand 
til rengøringsdunken. Vælg 
chokoladedrikken, maksimer 
størrelsen og kopantal, vælg “Start 
now”.

Gentag indtil dunken er tom.

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.

START RENS RENS MED VAND PRIME

ÅBEN
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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.

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.

TIP TIPBEDRE SMAGSOPLEVELSE FJERN AFFALDSSPANDEN

COMPACTPRO


