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Yleisohjeet

• Kaikki tässä luvussa mainittujen 
aikataulujen kohdat tulee suorittaa 
seuraavin välein: 
Säännöllinen puhdistus: Aina kun 
valmistusaineita on lisättävä. 
Perusteellinen puhdistus: Kerran viikossa. 
Satunnainen huolto: Kerran kuussa.

• Jos tässä mainittuja aikatauluja ei 
noudateta, laitteen toimintavarmuus 
vaarantuu, eikä se kuulu takuun piiriin. 
Tästä voi seurata myös HACCP-riskejä, 
joista laitteen ja valmistusaineiden 
valmistaja eivät ole vastuussa.

• Tutustu käyttöoppaan vastaaviin kohtiin, 
jotta osaat suorittaa yksittäiset tehtävät 
oikein.

Varmista puhdistuksen jälkeen, 
että kaikki osat on asennettu oikein 
paikoilleen. 

Älä koskaan suihkuta laitetta 
puhtaaksi; käytä sisä- ja ulkopuo-
len puhdistukseen vain kosteaa lii-
naa.

Kun vaihdat valmistusaine-
pakkauksia (BIB), kiinnitä erityis-
huomiota kahvijuomapakkauksiin 
merkittyihin ohjeisiin.

Älä kaada vettä tai puhdistusainei-
ta valmistusaineosastoon.

• Käytä vain elintarviketeollisuuskäyttöön 
hyväksyttyjä tai juoma-automaatin 
valmistajan hyväksymiä puhdistusaineita.

• Älä käytä voimakkaita tai hankaavia 
puhdistusaineita. 

Make sure automatic rinsing of the machine’s 
dispensing system  is carried out at regular  
intervals.

The default-set default of the automatic rins-
ing function is disabled (displayed as every 
day at 00:00 hours).

The desired automatic rinsing function 
should therefore always be set at the installa-
tion of the ma
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Säännöllisen huollon aikataulu 

Väli Huollon/tarkistuksen tyyppi Työhön tarvittavat työkalut/materiaalit

Säännöllinen:

Aina kun 
valmistusaineita on 
lisättävä.

Laitteen avaus

Kuppien lisäysa)

Valmistusainepakkausten vaihto 

Pikajuomien valmistusainesäiliöiden täyttö

Valuma-altaan puhdistus

Kuppitason puhdistus

Laitteen sisä- ja ulkopuolen puhdistus

Puhdistettujen osien asennus

Laitteen huuhtelu

Lopputarkistus

a) Koskee vain Cafitesse 3100 -laitteita.

1 ämpäri kuumaa vettä (60–80 °C), jossa 
puhdistusainetta.

1 ämpäri puhdasta, lämmintä (väh. 40 °C) vettä

Pehmeitä liinoja

Valmistusaineet
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Perusteellisen huollon aikataulu

Väli Huollon/tarkistuksen tyyppi Vaihto-osasarja (hygieniasarja)

Perusteellinen:

Kerran viikossa.

Laitteen avaus

Kuppien lisäysa

Pikajuomien valmistusainesäiliöiden irrotus/täyttö

Valmistusaineosaston puhdistus

Valmistusainepakkausten asennus

Kaukalon ja kannen puhdistus

Pikajuomien valmistusaineiden annostelujärjestelmän 
osien puhdistus

Jauhelukkojen puhdistus

Letkujen ja annostelupään irrotus ja puhdistus

Valuma-altaan puhdistus

Pohja-altaan puhdistus

Kuppitason puhdistus

Laitteen sisä- ja ulkopuolen puhdistus

Puhdistettujen osien asennus

Huuhtelu ja lopputarkistus

a) Koskee vain Cafitesse 3100 -laitteita.

Sekoitussuppilon kannet

Pikajuomien valmistusaineiden sekoituslaitteet, 
vatkainpyörät ja tiivisterenkaat

Jauhelukot

Annostelupää, annosteluputket ja -letkut

Erikoisharja valmistusaineosaston puhdistukseen

Kaukalo ja kansi

-----------------

Kaikki yllä mainitut osat, valumanohjain, 
kuppipidike, jäteastia, valuma-altaat ja pikajuomien 
valmistusainesäiliöt ovat konepestäviä. (Enintään 
30 minuuttia 60 °C:ssa, enintään 30 sekuntia 80 
°C:ssa).
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Satunnaisen huollon aikataulu

Väli Huollon/tarkistuksen tyyppi Vaihto-osasarja (hygieniasarja)

Satunnaisesti

Kerran kuussa

Pikajuomien valmistusainesäiliöiden puhdistus

Valmistusaineosaston takana olevan pölysuodattimen 
puhdistus/vaihto

Puhdas pölysuodatin
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Laitteen avaus

• Käännä avainta oven avaimenreiässä 
myötäpäivään (kuva 22) ja avaa ovi.

Liikkuvien osien virta on nyt  
katkaistu.

Jos virta kytketään, varo kosketta-
masta liikkuvia osia ja sähköosia!

Kuppien lisäys1

Älä koskaan työnnä kuppeja 
ylöspäin kupinjakolaitteen alta. 

Laitteen toimivuuden 
varmistamiseksi siinä saa käyttää 
vain antistaattisesti käsiteltyjä, 
juoma-automaatteihin tarkoitettuja, 
laadukkaita kuppeja.

• Aktivoi kupinjakolaitteen lukituspidike ja 
kallista laitetta eteenpäin (kuva 23).

• Irrota kansi (kuva 24).

• Avaa muovinen kuppipussi alapäästä (älä 
poista sitä). 

Älä kosketa kuppeja 
hygieniasyistä.

1. Vain Cafitesse 3100 -laitteissa on 
kupinjakolaite.

22 23 24
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• Tarkasta kupit vaurioiden varalta ja täytä 
kuppisäiliö. 

Hävitä kuppeja tarvittaessa.

• Vedä muovipussi pois.

• Aseta kansi paikalleen ja kallista 
kupinjakolaite takaisin pystyasentoon 
(kuva 25).

Valmistusainepakkausten vaihto 

Katso “Valmistusainepakkauksen 
vaihto” sivulla 15.

• Avaa valmistusaineosaston ovi (kuva 26).

• Avaa kotelon yläkansi toisella kädellä ja 
valmistusaineosaston yläkansi toisella 
(kuva 27).

• Lukitse kannet kotelon yläkannessa 
olevaan kiinnikkeeseen (kuva 27), jotta 
valmistusainepakkausten vaihtamiseen 
olisi riittävästi tilaa.

25 26 27
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• Irrota kaikki valmistusainepakkaukset 
(kuva 28).

• Hävitä käytetyt pakkaukset.

• Asenna valmistusainepakkaukset 
valmistusaineosastoon.

 

• Vapauta valmistusaineosaston yläkansi 
kotelon yläkannesta ja sulje molemmat 
kannet (kuva 29).

• Sulje valmistusaineosaston ovi (kuva 30). 

28 29 30
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A B

Säiliöiden täytön valmistelu

• Ota valuma-allas ulos ja aseta se laitteen 
ulkopuolelle puhdistusta varten (A) (kuva 
31).

• Vedä pohja-allasta hieman eteenpäin 
likaantumisen estämiseksi (B) (kuva 31).

Pikajuomien valmistusainesäil-
iöiden täyttö

Tarkista pikajuomien 
valmistusainesäiliöiden määrät 
päivittäin.
Lisää tarvittaessa.

Pikajuomien valmistusainesäiliöt 
tulisi merkitä, jotta valmistusaineita 
ei lisätä vahingossa vääriin säiliöi-
hin.

Sivussa oleva valmistusainesäiliö1 

• Sulje säiliön annostelusuutin työntämällä 
annosteluputkea ylöspäin (kuva 32).

1. Laitteessa ei välttämättä ole tätä 
lisävarustetta.

31 32
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• Tartu säiliön kannattimeen, nosta sitä 
hieman ylöspäin ja käännä se ulos 
säiliöineen (kuva 33).

• Paina säiliön kannattimen vihreää 
vapautusvipua (kuva 34) ja irrota säiliö.

• Ripusta säiliö tukikannattimeensa, joka on 
valintalevyn kannessa (kuva 35).

• Irrota kansi ja täytä säiliö 
valmistusaineella.

• Aseta kansi takaisin paikalleen.

• Asenna tämä säiliö paikalleen vasta, kun 
kaikki puhdistetut osat on kiinnitetty. 

33 34 35
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• Sulje halutun säiliön annostelusuutin 
työntämällä annosteluputkea ylöspäin 
(kuva 36).

• Tartu säiliön kahvaan ja vedä eteenpäin 
(kuva 37), kunnes se riippuu vapaasti 
ohjainkiskojen rajoittimesta. Kansi avau-
tuu automaattisesti. 
 
Nosta säiliötä tarvittaessa ylöspäin ja 
vedä se ohjainkiskojen rajoittimien yli. 
Aseta säiliö tasaiselle, puhtaalle alustalle.

• Täytä säiliö pikajuoman valmistusaineella, 
paina kantta hieman alaspäin ja työnnä 
säiliö takaisin. 

• Avaa annostelusuutin työntämällä annos-
teluputkea alaspäin (kuva 38).

• Toista, kunnes tarvittavat säiliöt on 
täytetty.

36 37 38
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Valuma-altaan puhdistus

• Irrota valuma-altaan kansi ja tyhjennä 
valuma-allas (kuva 39).

• Irrota valumaritilä (A) valuma-altaan 
kannesta (B) (kuva 40).

• Puhdista valumaritilä (A), valuma-altaan 
kansi (B) ja valuma-allas (C) kuumassa 
vedessä puhdistusaineella ja pyyhi osat 
kuiviksi (kuva 40).

Pyyhi valuma-altaan kannen antu-
rit (D) kuiviksi (kuva 40).

• Pyyhi pohja-allas puhtaaksi.

• Työnnä pohja-allas takaisin paikalleen 
(kuva 41).

• Aseta valuma-allas takaisin paikalleen.

Varmista, että kannen anturit ovat 
vastaavien kosketusjousten alla 
valuma-altaan ollessa paikallaan.

C

D

A

B

39 40 41
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Kuppitason puhdistus

• Irrota kuppitaso: Tartu kuppitasoon 
oikealla kädellä ja irrota vasemmalla 
kädellä vastaava pidätystappi, joka 
sijaitsee kuppiaseman takaosassa (kuva 
42).

• Pura kuppitaso (kuva 43). Puhdista 
valumaritilä (A) ja allas (bB) kuumassa 
vedessä puhdistusaineella ja kuivaa osat.

Koko kuppitaso voidaan pestä as-
tianpesukoneessa.

Sisä- ja ulkopuolen puhdistus

• Puhdista ovi ja kotelo sisä- ja ulkopuolelta 
ja lopuksi pohja puhtaalla, kostealla 
liinalla.

A

B

42 43
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Puhdistettujen osien asennus

• Asenna kaikki osat takaisin paikoilleen.

• Asenna kotelon sivun valmistusainesäiliö 
kannattimeensa1.

• Nosta kannatinta ylös säiliöineen ja 
käännä se takaisin oikealle paikalleen.

• Avaa yllä mainitun säiliön annostelusuutin 
työntämällä annosteluputkea alaspäin.

• Sulje ovi.

1. Laitteessa ei välttämättä ole tätä 
lisävarustetta.
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 --MENU SELECTION---
*Operator
 Technician
   ^    v   Sel  ESC

Loppu

Rinse total machine Sel

Esc

Odota, kunnes ohjel-
ma on lopettanut. 
Jätä kannu tasolle 
ja toista vähintään 
kerran.

1

Esc

*Sulje ovi

*Aseta kannu tasolle

 (1)  (2)  (3)  (4)

 -----SHORTCUTS-----
*(1)=Rinse  3=Counter
 (2)=Test   4=Menu

Käynnistä

Laitteen huuhtelu 

• Käytä kannutasolla tyhjää astiaa  
(väh. 1,5 l) (kuva 44).1

• Suorita laitteen huuhtelu näytöltä kaavion 
avulla.

1. Kuppitaso on helppo kallistaa ylöspäin 
kannua asetettaessa.

44
Cafitesse xxxx
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 -----SHORTCUTS-----

*(1)=Rinse  3=Counter

 (2)=Test   4=Menu

Käynnistä

Complete selections

2

 (1)  (2)  (3)  (4)

DISPENSING TESTSel Sulje ovi

Valitse juoma-
painike, esim. 
"Wiener Melange"

Kun juoma 
on annosteltu 
kokonaan, 
poista kupi:

Avaa ja sulje
ovi

 --MENU SELECTION---

*Operator

 Technician

   ^    v   Sel  ESC

Loppu

Esc

Drop cup Sel

Esc

Avaa ja sulje
ovi

Drop a Cup test
Continue ?

Ok Running...
Please wait...

Kun kuppi on 
annosteltu, poista 
kuppi ennen 
kuin jatkat

Esc

*) Kupinjakolaitteen testaus on mahdollista vain Cafitesse 3100 
-laitteissa.

*)

Cafitesse xxxx

Lopputarkistus/testiannostelu

• Puhdista laitteen ulkopuoli kostealla 
liinalla (kuva 45).

• Testaa annostelu
–   painamalla kahvin ja sokerin tai teen ja 

sokerin valintapainiketta tai
– käyttämällä käyttäjävalikon 

annostelutestiä (Dispensing Test) 
(katso edellä oleva kaavio). Tässä 
tapauksessa juomaa ei sisällytetä 
myyntiraporttilaskuriin (Sales Audit) 
(Katso “Laskureiden tarkistus ja 
nollaus” sivulla 65).

Kuuma vesi voi aiheuttaa palovam-
moja. 

45
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Hygieniasarja

• Puhdistuksen ja täytön nopeuttamiseksi 
on suositeltavaa, että käytetään 
hygieniasarjaa, jossa on: 
 
– sekoitussuppiloiden kansia 
– pikajuomien valmistusaineiden 
   sekoituslaite, vatkainpyöriä ja 
   tiivisterenkaita 
– jauhelukkoja 
– annostelupää, putkia ja letkuja 
– kuppipidike 
– erikoisharja kylmäkaapin puhdistukseen 
– kaukalo ja kansi 
– valmistusaineosaston suodatin.

Laitteen avaus
Käännä avainta oven avaimenreiässä 
myötäpäivään (kuva 46) ja avaa ovi.

Liikkuvien osien virta on nyt kat-
kaistu.

Jos virta kytketään, varo kosketta-
masta liikkuvia osia ja sähköosia!

Kuppien lisäys1

Älä koskaan työnnä kuppeja 
ylöspäin kupinjakolaitteen alta. 

Laitteen toimivuuden 
varmistamiseksi siinä saa käyttää 
vain antistaattisesti käsiteltyjä, 
juoma-automaatteihin tarkoitettuja, 
laadukkaita kuppeja.

• Lisää kuppeja (kuva 47). Katso “Kuppien 
lisäys” sivulla 39.

1. Vain Cafitesse 3100 -laitteisiin on 
saatavana kupinjakolaite.

46 47
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Säiliöiden täytön valmistelu

• Ota valuma-allas ulos ja aseta se laitteen 
ulkopuolelle puhdistusta varten (A) (kuva 
48).

• Vedä pohja-allasta hieman eteenpäin (B) 
(kuva 48).

Sivussa olevan valmistusaine-
säiliön irrotus ja täyttö1

• Sulje säiliön annostelusuutin työntämällä 
annosteluputkea ylöspäin (kuva 49).

• Tartu säiliön kannattimeen, nosta sitä 
hieman ylöspäin ja käännä se ulos 
säiliöineen (kuva 50). 

1. Laitteessa ei välttämättä ole tätä 
lisävarustetta.

A

B

48 49 50
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• Paina säiliön kannattimen vihreää 
vapautusvipua ja irrota säiliö (kuva 51).

• Ripusta säiliö tukikannattimeensa, joka on 
valintalevyn kannessa (kuva 52).

• Täytä säiliö, katso ”Säännöllinen 
puhdistus”.

• Asenna tämä säiliö paikalleen vasta, kun 
kaikki puhdistetut osat on kiinnitetty.

Pikajuomien valmistusainesäil-
iöiden täyttö

• Sulje halutun säiliön annostelusuutin 
työntämällä annosteluputkea ylöspäin  
(kuva 53).

51 52 53
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• Vedä pikajuomien valmistusainesäiliöitä 
eteenpäin ja täytä ne yksi kerrallaan 
kohdassa Säännöllinen puhdistus 
kuvatulla tavalla (kuva 54).

• Pyyhi pikajuomien valmistusainesäiliöiden 
alla oleva hylly puhtaalla kostealla liinalla.

• Jätä annostelusuuttimet kiinni ja työnnä 
säiliöt takaisin paikalleen.

Laitteen virran katkaisu ja osien 
puhdistus

• Katkaise laitteen virta virtakytkimestä 
(kuva 55).

• Liota purettuja osia vähintään 15 minuutin 
ajan astiassa, jossa on kuumaa vettä ja 
puhdistusainetta.1

Valmistusaineosaston puhdistus

• Avaa valmistusaineosaston ovi (kuva 56).

1. Puhdistus: katso HACCP-suositukset (katso 
Pikaopas).

54 55 56
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• Avaa kotelon yläkansi toisella kädellä ja 
valmistusaineosaston yläkansi toisella 
(kuva 57).

• Lukitse kannet kotelon yläkannessa 
olevaan kiinnikkeeseen (kuva 57).

• Irrota molemmat 
valmistusainepakkaukset ja aseta ne 
puhtaalle pinnalle (kuva 58).

• Tarkasta valmistusainepakkausten 
viimeinen käyttöpäivä. Jos jonkin 
valmistusainepakkauksen viimeinen 
käyttöpäivä on umpeutunut, vaihda 
pakkaus uuteen.

• Puhdista valmistusaineosaston pohjassa 
olevat annosteluaukot puhtaalla kostealla 
erikoisharjalla (kuva 59).

• Puhdista valmistusaineosasto puhtaalla 
kostealla liinalla.

Älä kaada valmistusaineosastoon 
vettä tai puhdistusaineita.

57 58 59
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• Kuivaa valmistusaineosasto puhtaalla 
kuivalla liinalla (kuva 60).

Valmistusainepakkausten asennus

• Noudata valmistusainepakkauksissa 
annettuja ohjeita (kuva 61).

• Merkitse päivämäärät asennettaviin 
valmistusainepakkauksiin ja noudata 
valmiiksi avattujen pakkausten viimeisiä 
käyttöpäiviä.

• Aseta kaksi valmistusainepakkausta 
valmistusaineosaston kahteen osaan.

Aseta valmiiksi avattu pakkaus en-
simmäisenä. Muussa tapauksessa 
aseta vanhin pakkaus ensim-
mäisenä, koska laite aloittaa aina 
ensimmäisenä asetetusta valmis-
tusainepakkauksesta.

• Vapauta valmistusaineosaston yläkansi 
kotelon yläkannesta ja sulje molemmat 
kannet (kuva 62).

60 61 62
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• Sulje valmistusaineosaston ovi  
(kuva 63).

Kaukalon ja kannen puhdistus

• Irrota annosteluletku annostelupäästä 
(kuva 64).

• Vapauta kaukalo ja kansi vetämällä 
punaista kiskoa eteenpäin (kuva 65).

• Irrota annosteluletku kaukalosta.

63 64 65



Perusteellinen puhdistus

10.2010 Cafitesse 2100 / Cafitesse 3100 57

• Irrota kaukalo ja kansi toisistaan (kuva 
66).

• Liota 15 minuuttia lämpimässä vedessä, 
johon on lisätty puhdistusainetta.

Pikajuomien valmistusaineiden 
annostelujärjestelmän osien 
puhdistus

• Irrota sekoitussuppilon kannet nostamalla 
(kuva 67).

• Löysää sekoitussuppiloiden 
lukitusrenkaita painamalla vapautusvipua 
vastapäivään ja vedä sekoitussuppilo ulos 
jättäen letkut paikoilleen (kuva 67).

• Irrota tiivisterengas (kuva 68).

• Irrota vatkainpyörä (kuva 68).

• Toista, kunnes kaikki sekoitussuppilot on 
irrotettu.

66 67 68
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Jauhelukon puhdistus

• Tartu jauhelukon pieneen kahvaan ja 
vedä ulos (kuva 69).

• Irrota etu- ja takaosat toisistaan (kuva 
kuva 69).

• Liota molempia jauhelukon osia 
kuumassa vedessä, johon on lisätty 
puhdistusainetta.

• Huuhtele osat puhtaassa, kuumassa 
vedessä, kuivaa ja kokoa päinvastaisessa 
järjestyksessä.

Annosteluletkujen irrotus

• Irrota annosteluletkut annostelupäästä 
(kuva 70).

• Irrota ja poista valuma-allas ja 
valumaletku annostelupään alta  
(kuva 71).
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Annostelupään irrotus

• Käännä siipiruuvia ja nosta annostelupää 
pois (kuva 72).

Valuma-altaan puhdistus

• Irrota valuma-altaan kansi ja tyhjennä 
valuma-allas.

• Puhdista valuma-allas ja sen osat (kuva 
73) (katso Säännöllinen puhdistus).

Muista pyyhkiä kannen anturi (A) 
aina kuivaksi (kuva 73).

Pohja-altaan puhdistus

• Irrota pohja-allas laitteesta (kuva 74).

• Puhdista pohja-allas.

A
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Kuppitason puhdistus

• Irrota kuppitaso (A) (kuva 75) (katso 
Säännöllinen puhdistus)

• Puhdista valumaritilä (A) ja -allas (B) 
(kuva 76) (katso Säännöllinen puhdistus).

Sisä- ja ulkopuolen puhdistus

• Puhdista ovi ja kotelo sisä- ja ulkopuolelta 
ja lopuksi pohja puhtaalla kostealla liinalla 
(kuva 77).

• Huuhtele kaikki liotetut osat huolellisesti 
puhtaalla, lämpimällä vedellä.

• Kuivaa kaikki osat kuivalla liinalla.

A

B
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Puhdistettujen osien asennus

Tarkista, että osiin ei jää likaa tai 
puhdistusainetta.

• Asenna kaikki osat päinvastaisessa 
järjestyksessä.

• Avaa säiliöiden annostelusuuttimet 
painamalla annosteluputkia alaspäin 
(kuva 78).

• Aseta valmistusainesäiliö takaisin 
paikalleen kotelon sivussa olevaan 
kannattimeen1.

• Nosta kannatinta ylös säiliöineen ja 
käännä se takaisin oikealle paikalleen 
(kuva 79).

• Avaa yllä mainitun säiliön annostelusuutin 
painamalla annosteluputkea alaspäin.

Huuhtelu ja lopputarkistus

• Turn on machine with the main switch  
(kuva 80).

• Huuhtele laite kahdesti (katso 
Säännöllinen puhdistus).

• Puhdista laitteen ulkopuoli puhtaalla 
kostealla liinalla.

• Testaa annostelu
- painamalla jotain valintapainiketta, 

esim. kahvi, maito ja sokeri, tai

- käyttämällä annostelutestiä, katso 
“Lopputarkistus/testiannostelu” 
sivulla 49.

1. Laitteessa ei välttämättä ole tätä 
lisävarustetta.
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Pikajuomien 
valmistusainesäiliöiden puhdistus

• Sulje säiliön annostelusuutin työntämällä 
annosteluputkea ylöspäin.

• Tartu säiliön kahvaan ja vedä eteenpäin 
(kuva 81)) ohjainkiskojen rajoittimeen 
saakka. Nosta säiliötä ylöspäin ja vedä se 
rajoittimien yli. Kansi avautuu 
automaattisesti.

• Tyhjennä säiliö muovipussiin tai 
puhtaaseen astiaan.

• Avaa säiliön etupuolen lukkomutteri ja 
irrota annostelusuutin  (kuva 82).

• Avaa säiliön takapuolen lukkomutteri ja 
irrota annostelujärjestelmä (kuva 83).
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• Pura annostelujärjestelmä (kuva 84): 
– liitin 
– tiivisteholkki 
– ruuvisyötin 
– huopalevy

Kaikki pikajuomien valmistu-
sainesäiliöiden osat ovat huopal-
evyä lukuun ottamatta 
konepestäviä.

• Liota muita osia paitsi huopalevyä 
kuumassa vedessä, johon on lisätty 
puhdistusainetta.

• Huuhtele kaikki osat huolellisesti 
puhtaalla, kuumalla vedellä.

• Anna osien kuivua kokonaan.

• Kokoa pikajuomien valmistusainesäiliö 
päinvastaisessa järjestyksessä.

• Asenna säiliö takaisin paikoilleen  
(kuva 85).

• Täytä säiliö pikajuoman valmistusaineella.

• Toista kaikkien säiliöiden kohdalla.

Varmista, että annosteluputken 
avoin pää osoittaa alaspäin.

Säiliöt on aina asennettava takai-
sin alkuperäiseen asentoon.
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Valmistusaineosaston takana 
olevan pölysuodattimen puhdistus

• Sulje kauimpana vasemmalla olevan 
pikajuomien valmistusainesäiliön 
annostelusuutin työntämällä 
annosteluputkea ylöspäin (kuva 86).

• Tartu vasemman säiliön kahvaan ja vedä 
sitä eteenpäin ohjainkiskojen rajoittimiin 
saakka. Nosta säiliötä ylöspäin ja vedä se 
ohjainkiskojen rajoittimien yli. Katso 
Pikajuomien valmistusainesäiliöiden 
puhdistus.

• Irrota suodatin (kuva 87) ja vaihda se tai 
puhdista se haaleassa vedessä, johon on 
lisätty puhdistusainetta.

• Huuhtele se huolellisesti puhtaalla 
haalealla vedellä.

Älä aseta suodatinta takaisin  
paikalleen, ennen kuin se on täysin 
kuiva.

Vaihda kulunut suodatin.
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