
Rengöring

Blanda 2-4 centiliter Puly Mjölkrengöring i ett glas 
med kallt vatten. Öppna ångan 10 sekunder för att  
värma upp ångröret. Stäng av ångan och placera 
ångröret i glaset med rengöringsvätska. 
Rengöringsvätskan sugs in i ångröret och löser 
upp mjölkrester. Gör samma sak för alla ångrör 
som använts. Låt ångrören ligga blötlagda under 
tiden som övriga moment utförs. Ta därefter bort 
rengörings vätskan från ångrören. Blås ur ångan 
ordentligt och torka av ångröret med Latte-duken.

Ta loss filter ur handtagen och placera dem 
tillsammans i ett kärl. Häll 3-4 matskedar Puly Caff 
Plus pulver i kärlet. Fyll upp med hetvatten så att 
metall delarna blir blötlagda. Låt stå medan övriga 
moment utförs.

Borsta bryggrupperna med rengöringsborsten 
runt de inre sidorna. Detta gör man för att ta bort 
kaffe pulver som fastnat i bryggruppen.

Placera en blindsil (sil utan hål) i en filterhållare. 
Fyll blindsilen med 1 tesked Puly Caff Plus pulver 
och sätt handtaget i bryggenheten. Slå på/av 
bryggning med den manuella bryggknappen (eller 
spaken på en manuell maskin). Bryggning behöver 
bara var igång några sekunder för att det skall bli 

tryck i gruppen. Upprepa 10-15 gånger. Ta loss 
handtaget från bryggruppen och skölj 10 sekunder 
eller tills vattnet är klart. Upprepa momentet för 
varje bryggenhet.

Häll av kärlet med handtag och filter. Skölj av alla 
detaljer noggrant. Montera filtren i handtagen och 
placera dem i bryggrupperna. Det är praktiskt att 
lyfta ur spillbrickan för sköljning och avtorkning i 
en vask. Torka av och slå en matsked Puly Caff Plus 
i uppsamlingskoppen under spillbrickan. Häll ett 
par deciliter hetvatten över. Det gör att flödet i 
avloppet hålls på topp.

Putsa maskinen med Macchina-duken. Spraya 
maskinen med Puly Igienic spray och polera med 
Barista-duken för ett skinande resultat.

Slå sumpen ur handtagen när det är lugnt. Sätt 
igång bryggningen och skölj av handtagen. Sump 
som får sitta kvar en längre tid bränner fast och 
kafferester byggs upp på utloppen desto mer kaffe 
man brygger.

Blås ur ångröret både före och efter 
mjölkskumning. Torka av ångröret med Latte-duken 
efter skumning.

Putsa maskinen fortlöpande med en lätt fuktad 
Macchina-duk så att den ser fräsch ut. 

Daglig rengöring

Löpande rengöring
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Vi rekommenderar rengöring av kvarnen en gång 
per vecka.

Rengör kvarnens bönbehållare genom att ta loss 
den från kvarnen och spraya med Puly Igienic. 
Torka ren med Macchina-duken och polera med 
Barista-duken.

Häll 1-2 påsar Puly Grind ner i malverket. Montera 
bönbehållare och fyll på med bönor. Mal ut 
kaffe till dess att det inte kommer vita prickar i 
kaffepulvret.

Kvarnrengöring

Service

Rengöringsartiklar

Utrustningen behöver service regelbundet. 

Vi rekommenderar vårt serviceavtal för att du 
skall vara säker på att ha en maskin i perfekt skick. 
Det som regelbundet behöver bytas är packningar 
och silar i bryggrupperna. Vi rekommenderar byte 
tre gånger per år.

Puly startkit 
Puly produkter i mindre förpackningar och 
behållare för handtag.

Puly Caff Plus 900 g 
Rengöringspulver för bryggrupp och handtag.

Puly Mjölkrengöring 1000 ml 
Rengöringsvätska för ångrör.

Puly Igienic 1000 ml 
Spray för rostfritt och allmän rengöring.

Puly Grind 10 påsar 
Pulver för malverk i kvarnar.

Blindsil 
Rengöringsil för att bakspola bryggrupper.

Rengöringsborste 
En styv borste för att få bort kaffepulver ur 
bryggruppen.

Monteriva Cleaning System

Barista-duk 
Handduk för torkning och polering av koppar, glas 
m.m.

Latte-duk 
Microfiberduk för ångrör.

Macchina-duk 
Microfiberduk för maskiner och allmän avtorkning.


