Instruktion til kontrolleret nedlukning og opstart af
maskiner fra JDE Professional
Følg anvisningerne omhyggeligt. I tilfælde af problemer:
• Indtast dine oplysninger her:
www.jdeprofessional.dk/kundeservice/rapporter-maskinfejl/
Eller
• kontakt vores tekniske callcenter på tlf. 79313826

General information vedr. dit påmonteret filter
Filterstørrelsen kan aflæses på siden af flasken:
Det er nødvendigt med en kort pause pr. 10 liter skyllevand.
Kort pause = tømning af spand.

Har I et fritstående koldtvandsanlæg, og et filter påmonteret

Shut down

FB55/G100

Start up

Komplet regørings procedure
udføres. Tøm grums-spand og
drypbakke, og rengør disse.

Åben for vandforsyning og tænd
maskinen.

Afbryd/Luk vandforsyning.

Fejlmeddelelse "E01" kan
forekomme:
Sluk og tænd maskine.

Afbryd maskinen (træk stikket ud af
stikkontakten)

Komplet rengørings procedure
Komplet skylleprogram udføres.
udføres.
Tøm grums-spand og drypbakke, og Fjern blandeskåle, og drej en
rengør disse. Rengør blandeskåle
omgang på "hjulet"

7100 (alle
modeller)

Afbryd/Luk vandforsyning.

Åben for vandforsyning og tænd
maskinen.

Afbryd maskinen (træk stikket ud af Fejlmeddelelse kan forekomme: Sluk
stikkontakten)
og tænd maskine.

Komplet rengørings procedure
Komplet skylleprogram udføres.
udføres.
Tøm grums-spand og drypbakke, og Fjern blandeskåle, og drej en
rengør disse. Rengør blandeskåle
omgang på "hjulet"

Omni/9100
Afbryd/Luk vandforsyning.

Åben for vandforsyning og tænd
maskinen.

Afbryd maskinen (træk stikket ud af Fejlmeddelelse kan forekomme: Sluk
stikkontakten)
og tænd maskine.

Shut down
Komplet rengørings procedure
udføres. Tøm grums-spand samt
drypbakke, og rengør disse.
Er maskinen udstyret med en
Instantbeholder: Fjern blandeskål og
rengør.

Start up
Komplet skylleprogram udføres

Er maskinen udstyret med en
Instantbeholder: Fjern blandeskål,
og drej en omgang på "hjulet"

Omni S/95

Afbryd/Luk vandforsyning.

Åben for vandforsyning og tænd
maskinen.

Afbryd maskinen (træk stikket ud af Fejlmeddelelse kan forekomme: Sluk
stikkontakten)
og tænd maskine.

Komplet rengørings procedure
udføres, Tøm drypbakke, og rengør
denne. Fjern produktpakke/r (skal
opbevares i køleskab). LUK IKKE
KØLESKABET PÅ MASKINEN.
Rengør blandeskåle

Komplet skylleprogram udføres. Isæt
produkter:
Vær opmærksom på produktets
holdbarhed.
Luk køleskabet.
Fjern blandeskåle, og drej en
omgang på "hjulet"

Cafitesse
2100/Omni

Afbryd/Luk vandforsyning.

Åben for vandforsyning og tænd
maskinen.

Afbryd maskinen (træk stikket ud af Fejlmeddelelse kan forekomme: Sluk
stikkontakten)
og tænd maskine.

Shut down

Cafitesse
50/51

Fjern produktpakken (skal opbevares
i køleskab), rengør udløb og
spildbakke.
LUK IKKE KØLESKABET PÅ
MASKINEN
Hvis manuel påfyldning af vand:
Rengør vandbeholderen
Hvis fast vandtilslutning: Afbryd/Luk
vandforsyning.

Start up
Isæt produktet: Vær opmærksom på
produktets holdbarhed
Luk køleskabet.
Hvis manuel påfyldning af vand:
Påfyld vand og tænd maskinen.

Hvis fast vandtilslutning:
Åben for vandforsyning og tænd
maskinen.

Afbryd maskinen (træk stikket ud af
stikkontakten).
Komplet rengørings procedure
udføres, fjern produktpakke/r (skal
opbevares i køleskab).
LUK IKKE KØLESKABET PÅ
MASKINEN.
Efterlad tom rengøringsbeholder
under udløb.
Afbryd/luk vandforsyningen - Afbryd
maskinen (træk stikket ud af
stikkontakten).

Komplet skylleprogram udføres. Isæt
produktet: Vær opmærksom på
produktets holdbarhed
Luk køleskabet.
Åben for vandforsyning og tænd
maskinen.

Komplet rengørings procedure
udføres, fjern produktpakke/r (skal
opbevares i køleskab).
LUK IKKE KØLESKABET PÅ
Cafitesse MASKINEN.
Excellence & Efterlad tom rengøringsbeholder
under udløb.
Touch
Afbryd/luk vandforsyningen - Afbryd
maskinen (træk stikket ud af
stikkontakten).

Komplet skylleprogram udføres. Isæt
produktet: Vær opmærksom på
produktets holdbarhed
Luk køleskabet.
Åben for vandforsyning og tænd
maskinen.

Cafitesse
NG

Shut down

Start up

Komplet rengørings procedure
udføres, fjern produktpakke/r (skal
opbevares i køleskab).
LUK IKKE KØLESKABET PÅ
Cafitesse MASKINEN. Kakaopulver kan
Excellence efterlades i maskinen.
Compact & Efterlad tom rengøringsbeholder
under udløb.
Touch
Afbryd/luk vandforsyningen - Afbryd
maskinen (træk stikket ud af
stikkontakten).

Isæt produkter: Vær opmærksom på
produktets holdbarhed.
Luk køleskabet.
Tænd maskinen og udfør komplet
rengøring.

Komplet rengørings procedure
udføres, fjern produktpakke/r (skal
opbevares i køleskab).
LUK IKKE KØLESKABET PÅ
Cafitesse
MASKINEN.
Excellence
Efterlad tom rengøringsbeholder
Compact
under udløb.
Black & Touch
Afbryd/luk vandforsyningen - Afbryd
maskinen (træk stikket ud af
stikkontakten).

Isæt produkter: Vær opmærksom på
produktets holdbarhed.
Luk køleskabet.
Tænd maskinen og udfør komplet
rengøring.

Komplet rengørings-procedure
udføres, fjern produktpakker (skal
opbevares i køleskab).
LUK IKKE KØLESKABET PÅ
MASKINEN.
Tøm vandbeholderen.
Afbryd maskinen (træk stikket ud af
stikkontakten).

Fyld vandtanken
Isæt produkter: Vær opmærksom på
produktets holdbarhed.
Luk køleskabet.
Tænd maskinen og udfør komplet
rengøring.

Komplet rengørings-procedure
udføres, fjern produktpakker (skal
opbevares i køleskab).
Promesso
LUK IKKE KØLESKABET PÅ
med fast vandMASKINEN.
tilslutning
Afbryd/luk vandforsyningen - Afbryd
maskinen (træk stikket ud af
stikkontakten).

Isæt produkter: Vær opmærksom på
produktets holdbarhed
Luk køleskabet.
Åben for vandforsyning og tænd
maskinen. Udfør komplet rengøring.

Promesso
med
Vandtank

Shut down

Franke
FM-serie Spectra S

Franke
Spectra X

Start up

Tøm bønnebeholdere for produkter - Påfyld produkter.
"kør" kværne tomme ("træk" kaffe Åben for vandforsyning, og tænd
og espresso til maskinen melder
maskinen. Udfør komplet rengøring.
tom). Kakaopulver kan efterlades i
maskinen.
Komplet rengørings-procedure
udføres, fjern mælk fra køleskabet.
LUK IKKE DØREN TIL KØLESKABET
PÅ MASKINEN.
Tøm/rengør grumsudkast/spand.
Luk vandforsyningen - Sluk
maskinen.

Tøm bønnebeholder (støvsug om
nødvendigt)
Komplet rengørings-procedure
udføres.
Tøm/rengør grumsudkast/spand.
Luk vandforsyningen - Sluk
maskinen.

Påfyld produkter.
Åben for vandforsyning, og tænd
maskinen. Udfør komplet rengøring.

Tøm bønnebeholder (støvsug om
nødvendigt)
Komplet rengørings-procedure
udføres.
Franke
Spectra X-XL Tøm/rengør grumsudkast/spand.
Luk vandforsyningen - Sluk
maskinen.

Påfyld formalet kaffe
Åben for vandforsyning, og tænd
maskinen.

Tøm bønnebeholder på mølle.
Komplet rengørings-procedure
CMA Astoria
udføres.
eller lign.
Luk vandforsyningen - Sluk
maskinen.

Åben for vandforsyning, og tænd
maskinen.
Udtag ca. 4L vamt vand/tevand, når
maskinen er "klar"

Shut down

Start up

Tøm bønnebeholdere for produkter - Påfyld produkter.
"kør" kværne tomme ("træk" kaffe Åben for vandforsyning, og tænd
og espresso til maskinen melder
maskinen. Udfør komplet rengøring.
tom). Instantpulver kan efterlades i
maskinen.
Komplet rengørings-procedure
Schaerer udføres, fjern mælk fra køleskabet.
Alle Modeller LUK IKKE DØREN TIL KØLESKABET
PÅ MASKINEN.
Tøm/rengør grumsudkast/spand.
Luk vandforsyningen - Sluk
maskinen.

Sielaff

Tøm bønnebeholdere for produkter - Påfyld produkter.
"kør" kværne tomme ("træk" kaffe Åben for vandforsyning, og tænd
og espresso til maskinen melder
maskinen. Udfør komplet rengøring.
tom). Instantpulver kan efterlades i
maskinen.
Komplet rengørings-procedure
udføres, fjern mælk fra køleskabet.
LUK IKKE DØREN TIL KØLESKABET
PÅ MASKINEN.
Tøm/rengør grumsudkast/spand.
Luk vandforsyningen - Sluk
maskinen.

Tøm bønnebeholdere for produkter "kør" kværne tomme ("træk" kaffe
og espresso til maskinen melder
tom).
Komplet rengørings-procedure
udføres, fjern mælk fra køleskabet.
Barista Pro Tøm/rengør grumsudkast/spand.
Barista One Luk vandforsyningen Espresso
Maskinen må ikke
House
slukkes/afbrydes, men vælg "ude af
drift/out of order" i operator menu.

Påfyld produkter.
Åben for vandforsyning
Fjern "ude af drift/out of order" i
operator menu. Udfør komplet
rengøring.

Shut down

Start up

Komplet rengørings procedure
Komplet skylleprogram udføres.
udføres.
Åben for vandforsyning og tænd
Bolero
Instant Alle Afbryd/luk vandforsyningen - Afbryd maskinen.
maskiner maskinen (træk stikket ud af
stikkontakten).

Koldt vand

Koldt vand
m/kulsyre

Tøm drypbakke.
Afbryd/luk vandforsyningen
Afbryd maskinen (træk stikket ud af
stikkontakten).
Tøm drypbakke.
Afbryd/luk vandforsyningen - Luk
for kulsyreflaske
Afbryd maskinen (træk stikket ud af
stikkontakten).

Åben for vandforsyning og tænd
maskinen. Aftap ca. 5 liter vand

Åben for
kulsyreflaske/vandforsyning og tænd
maskinen. Aftap ca. 5 liter vand.

