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Rostfri isolerad mjölkbehållare

JJ Denna bruksanvisning avser rostfria isolerade mjölkbehållare med
påfyllningsmängderna 0,4 l och 0,6 l.

Viktig information
Användning för avsett ändamål
Den rostfria isolerade mjölkbehållaren är avsedd att hålla kall mjölk kall efter
att den har hällts i. All annan användning anses som icke ändamålsenlig.
JURA påtar sig inget ansvar för följderna vid användning av apparaten för
något annat ändamål än det avsedda. Läs igenom denna bruksanvisning
innan du använder behållaren och följ anvisningarna. Garantin gäller inte för
skador och brister som uppstått till följd av att bruksanvisningen inte har
beaktats. Ha alltid denna bruksanvisning tillgänglig nära behållaren och
lämna den vidare till nästa användare vid behov.

För din säkerhet
Så här gör du för att undvika hälsofaror samt skador på behållaren:
ZZ Behållaren ska alltid vara öppen när den inte används.
ZZ Fyll inte behållaren med istärningar eller kolsyrade vätskor.
ZZ Fyll inte konstant på ny mjölk. Mjölk som redan funnits i behållaren
under en längre tid kan vara dålig.
ZZ Om det fortfarande finns mjölk kvar efter användningen ska denna förvaras i ett annat kärl, inte i den här behållaren.
ZZ Den rostfria isolerade mjölkbehållaren och dess delar får inte diskas i
diskmaskin.
ZZ Skydda behållaren från värmekällor.

Drifttagning
EE Skölj den isolerade mjölkbehållaren ordentligt före första användning.
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EE Med den långa mjölkslangen kan mjölkbehållaren placeras en bra
bit från maskinen. Om du vill kan du också skära slangen till tre
ersättningsslangar à 120 mm.

TT Sätt ihop mjölkslangen (1), anslutningsdelen (2) och den svarta gummipackningen (3) och anslut delarna till locket (4).

TT Sätt in den transparenta gummipackningen (6) i locket (5).
TT Sätt sedan i den raka änden av metallröret (7) i gummipackningen (6).
TT Häll mjölk i behållaren och stäng locket. Mjölk som var kall när den hälldes i hålls kall i ca 8 timmar i den stängda behållaren.

TT Anslut mjölkslangen (1) till din helautomatiska kaffemaskin. Stick in den
ände på mjölkslangen som saknar anslutningsdel i den anslutningsdel
som levererades tillsammans med din helautomatiska kaffemaskin.
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Rengöring och skötsel
EE Använd inga starka, slipande rengöringsmedel eller hårda föremål
vid rengöringen. Dessa kan skada ytan på den isolerade mjölkbehållaren.
EE Av hygieniska skäl rekommenderar vi att mjölkslangen byts ut regelbundet (ca var 3:e månad). Nya slangar kan köpas hos JURAs återförsäljare.

TT Skölj den rostfria isolerade mjölkbehållaren och delarna noggrant under
rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester måste delarna läggas
i en lösning bestående av 250 ml kallt vatten och 1 doseringskapsyl mjölksystemsrengöring från JURA. Skölj sedan delarna ordentligt.
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