
Kontakt service.

Kontakt service.

Kontakt service.

Kontakt service.

Kontakt service.

Kontakt service.

Kontakt service.

Kontakt service.

Kontakt service.

Temp.
lav

75505100
1

Vandtanken fyldes ikke inden
for 3 min.

Sluk for automaten, åben
vandhanen, kontrollér
vandtilslutning og slange. Tænd
for automaten.

Automaten er først lige blevet
tændt.

Vandtemperaturen under 80°C.

Varmelegeme defekt.

Vent til vandet er opvarmet
(ca. 15 min.) Meddelelsen i
displayet slettes automatisk.

Overkogningssikring aktiveret.

Energispare-modus tændt. Energispareperioden ændres.
Kontroller klokkeslet og at
driftstiden er indstillet korrekt.

Grumsspanden er fuld.

Sluk for automaten, tøm
spildbakken, aftør vandstands-
føleren og tænd for automaten.

Sluk for automaten, tøm
grumsspanden og tænd for
automaten.

Vand-
niveau!

Varme-
fejl

Nat-
sænkning

Spand
fuld

Spildbakken er fuld.

3

FB
samling

Bryggeren blokeret. Tøm grumsspanden. Sluk/
tænd for automaten.

Brygger-
fejl

Sluk for automaten, monter
siplade og cylinder rigtigt og tænd
for automaten.

Bryggeren defekt.

Siplade eller cylinder
monteret forkert

Brygger defekt.

Kortfattet vejledning
FB 5100

Kortfattet vejledning til displaymeddelelser
Meddelelse Mulig årsag Mulig handling Hvis fejlen ikke

kunne afhjælpes

00
24



Kontakt service.

Kontakt service.

Kontakt service.

Kontakt service.

Kontakt service.

Beskrivelse af automatens komponenter

FB-beholder

Dørlås

Kopholder

Kandeholder

Kabinet

Dør

Valgpanel

Farvepanel

IN-ingrediensbeholder

Ingredienstud

Tragt til blandeskåle

Blandeskål

Piskerhus

Instant-
udleveringsslanger

Hovedkontakt

Spildbakke

4

Låg til FB-beholder

FB-beholder

Brygger

Skraber

Sipladeholder

Slange til varmt
vand

Fordelerblok

Grumsspand

Utæt
ventil

Filter-
plade!

Afkalk sipladen. Sluk og tænd
automaten.

Sipladen forstoppet.

Bryggermotoren defekt.

Utæt ventil. Sluk og tænd automaten.

Kontakt service.

Ukendt
fejl Ukendt fejl. Sluk og tænd automaten.

Intern
fejl Intern fejl. Sluk og tænd automaten.

Vælg ny
drik
Fejl,
fjern kop

Denne fejl kan vise sig efter
fejlen "Filter plate!" (siplade).

Sluk og tænd automaten.

2

Kortfattet vejledning til displaymeddelelser (fortsat)
Meddelelse Mulig årsag Mulig handling Hvis fejlen ikke

kunne afhjælpes



Kontakt service.

Kontakt service.

Kontakt service.

Kontakt service.

Kontakt service.

Kontakt service.

Kontakt service.

Kontakt service.

Kontakt service.

Temp.
lav

75505100
1

Vandtanken fyldes ikke inden
for 3 min.

Sluk for automaten, åben
vandhanen, kontrollér
vandtilslutning og slange. Tænd
for automaten.

Automaten er først lige blevet
tændt.

Vandtemperaturen under 80°C.

Varmelegeme defekt.

Vent til vandet er opvarmet
(ca. 15 min.) Meddelelsen i
displayet slettes automatisk.

Overkogningssikring aktiveret.

Energispare-modus tændt. Energispareperioden ændres.
Kontroller klokkeslet og at
driftstiden er indstillet korrekt.

Grumsspanden er fuld.

Sluk for automaten, tøm
spildbakken, aftør vandstands-
føleren og tænd for automaten.

Sluk for automaten, tøm
grumsspanden og tænd for
automaten.

Vand-
niveau!

Varme-
fejl

Nat-
sænkning

Spand
fuld

Spildbakken er fuld.

3

FB
samling

Bryggeren blokeret. Tøm grumsspanden. Sluk/
tænd for automaten.

Brygger-
fejl

Sluk for automaten, monter
siplade og cylinder rigtigt og tænd
for automaten.

Bryggeren defekt.

Siplade eller cylinder
monteret forkert

Brygger defekt.

Kortfattet vejledning
FB 5100

Kortfattet vejledning til displaymeddelelser
Meddelelse Mulig årsag Mulig handling Hvis fejlen ikke

kunne afhjælpes

00
24



Kontakt service.

Kontakt service.

Kontakt service.

Kontakt service.

Kontakt service.

Beskrivelse af automatens komponenter

FB-beholder

Dørlås

Kopholder

Kandeholder

Kabinet

Dør

Valgpanel

Farvepanel

IN-ingrediensbeholder

Ingredienstud

Tragt til blandeskåle

Blandeskål

Piskerhus

Instant-
udleveringsslanger

Hovedkontakt

Spildbakke

4

Låg til FB-beholder

FB-beholder

Brygger

Skraber

Sipladeholder

Slange til varmt
vand

Fordelerblok

Grumsspand

Utæt
ventil

Filter-
plade!

Afkalk sipladen. Sluk og tænd
automaten.

Sipladen forstoppet.

Bryggermotoren defekt.

Utæt ventil. Sluk og tænd automaten.

Kontakt service.

Ukendt
fejl Ukendt fejl. Sluk og tænd automaten.

Intern
fejl Intern fejl. Sluk og tænd automaten.

Vælg ny
drik
Fejl,
fjern kop

Denne fejl kan vise sig efter
fejlen "Filter plate!" (siplade).

Sluk og tænd automaten.

2

Kortfattet vejledning til displaymeddelelser (fortsat)
Meddelelse Mulig årsag Mulig handling Hvis fejlen ikke

kunne afhjælpes



Ugentlig rengøring

(se næste side)

Daglig rengøring
Åbne og afbryde

• Luk døren op (drej nøglen med uret). (1)
• SLUK for automaten på hovedkontakten. (2)

Ingrediensbeholdere
Instantingrediensbeholdere
• Skub ingrediensrørene op for at lukke åbningen

i beholderne. (3)
• Beholderne kan fjernes ved at løsne

sikringsstangen (4a), løfte den og trække den
fremad. Beholderne vipper nu lidt frem. (4)

• Tag lågene af og fyld beholderne op med
ingredienser.

• Sæt lågene på igen og sæt beholderne tilbage.
• Skub ingrediensrørene ned igen for at frigive

åbningerne i beholderne. (5)
Kaffebeholder
• Tag beholderens låg af og påfyld kaffe. (6)
• Sæt låget på igen.

1

5

(se næste side)

2

3

1

2

3

4

11

Åbne og afbryde
• Luk døren op. (1)
• SLUK for automaten på hovedkontakten. (2)

Ingrediensbeholdere
• Tag instantingrediensbeholderne (3) ud (se

daglig rengøring) og påfyld ingredienser; lad
beholderne blive stående uden for automaten.

• Tag kaffebeholderen (4a) ud ved først at
trykke den røde tap (4b) nedad og derefter
tage beholderen ud. Påfyld kaffe. Lad
beholderne blive stående uden for automaten.

Rengøring af dele
Det anbefales at have blandeskåle,
blandetragte, piskerhuse med piskervinger og
slanger, komplet siplade, bryggercylinder med
stempel, skraber, kanderist og filter som
reservedele (hygiejnekit).
Læg alle demonterede dele i blød i en spand
med varmt vand tilsat et rengøringsmiddel* i
15 minutter.

Siplade
• Fjern varmtvandsslangen (5a) og de to

instantslanger (5b).
• Vip udleveringstuden op. (5c)
• Tryk tappen (6a) på holderen bagud og træk

sipladeholderen ud (6b).
• Tryk pakningsringen (6c) og sipladen (6d) ud

ved hjælp af udløserstiften (6e).
• Skil sipladen (7) ad og gør den ren*; sien

afkalkes** efter behov.
Bryggercylinder og skraber
• Fjern bryggercylinderen. (8)
• Tag stemplet (9) ud af bryggercylinderen fra

undersiden.
Sipladen og bryggercylinderen kan også
rengøres i opvaskemaskine.

• Fjern skraberen (10abc) og gør den ren*.
Instant ingrediensdele
• Fjern tragtene til blandeskålene (11a) og

blandeskålene (11b) ved at løfte dem op.
• Fjern piskerhusene (11c) ved at dreje dem en

kvart omgang med uret. Lad slangerne blive
siddende på piskerhusene.

• Fjern piskervingen (11d) ved at dreje den mod
uret.

5

6

a b
c

e

d

d

a

b

c

a

b

a b
c

8

9

a

b

c

10

5

6

4

a

Vedr. *rengøring og **afkalkning: se HACCP-
retningslinjerne.

7

7



Rinse started 

  please wait 

Start rinsing

  press < + >

Daglig rengøring (fortsat)

6

7

9

10

12

13

11

14

8

a

b

a

b

a

a

Rengøring af dele
• Det anbefales at have en bægerrist som

reservedel til at skifte med (hygiejnekit).
Kopholder
• Drej kopholderen ud. (7)
• Tag bægerristen (8a) og bakken (8b) ud og

rengør dem i varmt vand.
Spildbakke
• Fjern spildbakken (9a), tøm den, rengør den i

varmt vand og tør den af.
Grumsspand
• Tag grumsspanden (9b) ud og sæt en ny

plastikpose i (15).

Indvendig og udvendig rengøring
• Rengør døren og kabinettet indvendigt og

udvendigt og til sidst bunden med en ren, fugtig
klud. (10)

Montering af de rengjorte dele
• Montér samtlige dele.
• Tænd på automatens hovedkontakt ON. (10a)

Skylning
Der er skoldningsfare på grund af varmt
vand. Sikkerhedsanvisningerne i
betjeningsvejledningen skal overholdes.

• Luk døren til automaten og luk den op igen
(automaten er nu i operator mode).

• Tryk på multibrygfunktionens nødstoptaste (11a).
Displayet viser "Start rinsing" (start skylning).

• Luk døren til automaten.
• Drej kopholderen ud (7).
• Sæt en kande (min. 1,5 l) på kandeholderen i

udleveringsområdet. (12)
• Tryk på valgknappen yderst til højre (13a).

Displayet viser "Rinse started Please wait!"
(skylning startet, vent venligst).

• Efter den første skylning trykkes igen på knappen
(13a) for næste skylning.

• Tryk på mulitibrygknappen (14a) 3x for at vende
tilbage til vend mode.

• Fjern kanden og tøm den.

Afsluttende kontrol
• Tør automaten af på ydersiden med en fugtig

klud (15). Kopholderen skal også rengøres.
• Foretag testudlevering af en drik med sukker og

fløde.

15

a

a

Kopholder
• Drej kopholderen ud. (12)
• Tag bægerristen (13a) og bakken (13b) ud og

rengør dem i varmt vand.
Kandeholder
• Løft kandeholderen op og tag den ud. (14)
Spildbakke og grumsspand
• Tøm og rengør spildbakken og sæt en ny

plastikpose i grumsspanden (15) (se daglig
rengøring).

Indvendig og udvendig rengøring
• Rengør konsollen for instantingrediensbeholderne,

følerne i spildbakken og grumsspanden med en
ren, fugtig klud og tør efter med en tør klud. (16)

• Rengør døren og kabinettet indvendigt og
udvendigt samt bunden med en ren fugtig klud.

• Skyl de dele, der har ligget i blød, grundigt med
rent varmt vand.

Kontrollér, at der ikke sidder snavs eller
rengøringsmidler tilbage på delene.

Montering af de rengjorte dele
• Montér samtlige dele (vedr. skraberen: se

(17abc)) og sæt beholderne på plads.
Sørg for at ingrediensrørene på
ingrediensbeholderne (18) er skubbet tilbage
og at grumsspanden og spildbakken med
følerne sidder rigtigt.

Skylning og afsluttende kontrol
• Tænd for automaten på hovedkontakten (19a).
• Foretag 2 x skylning af automaten (se daglig

rengøring).
• Rengør automaten udvendigt med en fugtig klud

og foretag testudlevering af en drik (se daglig
rengøring).

Ugentlig rengøring (fortsat)
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Ugentlig rengøring

(se næste side)

Daglig rengøring
Åbne og afbryde

• Luk døren op (drej nøglen med uret). (1)
• SLUK for automaten på hovedkontakten. (2)

Ingrediensbeholdere
Instantingrediensbeholdere
• Skub ingrediensrørene op for at lukke åbningen

i beholderne. (3)
• Beholderne kan fjernes ved at løsne

sikringsstangen (4a), løfte den og trække den
fremad. Beholderne vipper nu lidt frem. (4)

• Tag lågene af og fyld beholderne op med
ingredienser.

• Sæt lågene på igen og sæt beholderne tilbage.
• Skub ingrediensrørene ned igen for at frigive

åbningerne i beholderne. (5)
Kaffebeholder
• Tag beholderens låg af og påfyld kaffe. (6)
• Sæt låget på igen.

1

5

(se næste side)

2

3

1

2

3

4

11

Åbne og afbryde
• Luk døren op. (1)
• SLUK for automaten på hovedkontakten. (2)

Ingrediensbeholdere
• Tag instantingrediensbeholderne (3) ud (se

daglig rengøring) og påfyld ingredienser; lad
beholderne blive stående uden for automaten.

• Tag kaffebeholderen (4a) ud ved først at
trykke den røde tap (4b) nedad og derefter
tage beholderen ud. Påfyld kaffe. Lad
beholderne blive stående uden for automaten.

Rengøring af dele
Det anbefales at have blandeskåle,
blandetragte, piskerhuse med piskervinger og
slanger, komplet siplade, bryggercylinder med
stempel, skraber, kanderist og filter som
reservedele (hygiejnekit).
Læg alle demonterede dele i blød i en spand
med varmt vand tilsat et rengøringsmiddel* i
15 minutter.

Siplade
• Fjern varmtvandsslangen (5a) og de to

instantslanger (5b).
• Vip udleveringstuden op. (5c)
• Tryk tappen (6a) på holderen bagud og træk

sipladeholderen ud (6b).
• Tryk pakningsringen (6c) og sipladen (6d) ud

ved hjælp af udløserstiften (6e).
• Skil sipladen (7) ad og gør den ren*; sien

afkalkes** efter behov.
Bryggercylinder og skraber
• Fjern bryggercylinderen. (8)
• Tag stemplet (9) ud af bryggercylinderen fra

undersiden.
Sipladen og bryggercylinderen kan også
rengøres i opvaskemaskine.

• Fjern skraberen (10abc) og gør den ren*.
Instant ingrediensdele
• Fjern tragtene til blandeskålene (11a) og

blandeskålene (11b) ved at løfte dem op.
• Fjern piskerhusene (11c) ved at dreje dem en

kvart omgang med uret. Lad slangerne blive
siddende på piskerhusene.

• Fjern piskervingen (11d) ved at dreje den mod
uret.
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c

10
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Vedr. *rengøring og **afkalkning: se HACCP-
retningslinjerne.

7
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Rinse started 

  please wait 

Start rinsing

  press < + >

Daglig rengøring (fortsat)
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7
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14
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Rengøring af dele
• Det anbefales at have en bægerrist som

reservedel til at skifte med (hygiejnekit).
Kopholder
• Drej kopholderen ud. (7)
• Tag bægerristen (8a) og bakken (8b) ud og

rengør dem i varmt vand.
Spildbakke
• Fjern spildbakken (9a), tøm den, rengør den i

varmt vand og tør den af.
Grumsspand
• Tag grumsspanden (9b) ud og sæt en ny

plastikpose i (15).

Indvendig og udvendig rengøring
• Rengør døren og kabinettet indvendigt og

udvendigt og til sidst bunden med en ren, fugtig
klud. (10)

Montering af de rengjorte dele
• Montér samtlige dele.
• Tænd på automatens hovedkontakt ON. (10a)

Skylning
Der er skoldningsfare på grund af varmt
vand. Sikkerhedsanvisningerne i
betjeningsvejledningen skal overholdes.

• Luk døren til automaten og luk den op igen
(automaten er nu i operator mode).

• Tryk på multibrygfunktionens nødstoptaste (11a).
Displayet viser "Start rinsing" (start skylning).

• Luk døren til automaten.
• Drej kopholderen ud (7).
• Sæt en kande (min. 1,5 l) på kandeholderen i

udleveringsområdet. (12)
• Tryk på valgknappen yderst til højre (13a).

Displayet viser "Rinse started Please wait!"
(skylning startet, vent venligst).

• Efter den første skylning trykkes igen på knappen
(13a) for næste skylning.

• Tryk på mulitibrygknappen (14a) 3x for at vende
tilbage til vend mode.

• Fjern kanden og tøm den.

Afsluttende kontrol
• Tør automaten af på ydersiden med en fugtig

klud (15). Kopholderen skal også rengøres.
• Foretag testudlevering af en drik med sukker og

fløde.

15

a

a

Kopholder
• Drej kopholderen ud. (12)
• Tag bægerristen (13a) og bakken (13b) ud og

rengør dem i varmt vand.
Kandeholder
• Løft kandeholderen op og tag den ud. (14)
Spildbakke og grumsspand
• Tøm og rengør spildbakken og sæt en ny

plastikpose i grumsspanden (15) (se daglig
rengøring).

Indvendig og udvendig rengøring
• Rengør konsollen for instantingrediensbeholderne,

følerne i spildbakken og grumsspanden med en
ren, fugtig klud og tør efter med en tør klud. (16)

• Rengør døren og kabinettet indvendigt og
udvendigt samt bunden med en ren fugtig klud.

• Skyl de dele, der har ligget i blød, grundigt med
rent varmt vand.

Kontrollér, at der ikke sidder snavs eller
rengøringsmidler tilbage på delene.

Montering af de rengjorte dele
• Montér samtlige dele (vedr. skraberen: se

(17abc)) og sæt beholderne på plads.
Sørg for at ingrediensrørene på
ingrediensbeholderne (18) er skubbet tilbage
og at grumsspanden og spildbakken med
følerne sidder rigtigt.

Skylning og afsluttende kontrol
• Tænd for automaten på hovedkontakten (19a).
• Foretag 2 x skylning af automaten (se daglig

rengøring).
• Rengør automaten udvendigt med en fugtig klud

og foretag testudlevering af en drik (se daglig
rengøring).

Ugentlig rengøring (fortsat)
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Rengøringskort

Erklæring: Denne automat er rengjort i overensstemmelse med rengøringsvejledningen.

Underskrift

Dato Klokkeslet Daglig rengøring Ugentlig rengøring

Månedlig kontrol foretaget af den for rengøringen ansvarlige

 Dato

 Underskrift

 Kommentar

OPBEVAR DETTE KORT SAMMEN MED FB 5100 AUTOMATEN
(og arkiver det, når det er helt udfyldt)(se næste side)

2

1

9

3

xxxxx
xx

Kaffe

HACCP Retningslinjer

Vejledning
• For korrekt anvendelse af automaten skal de

nævnte retningslinier følges som minimum.
Operatøren holdes ansvarlig for korrekt drift.

HACCP-retningslinjer
Håndtering af kaffe og ingredienser
• Vær hygiejnebevidst ved håndtering af

produkterne:
- vask hænder, fortrinsvis med desinfektionssæbe

(1),
- brug hygiejniske handsker,
- undgå at berøre hygiejnefølsomme dele efter

rengøring
- brug altid rene klude til rengøring
- sørg for at holde arbejdsområdet rent.
• Undersøg om emballagen er ubeskadiget (2).
• Opbevar kaffe og ingredienser på et tørt, køligt og

mørkt sted.
• Pakninger skal bruges inden for den anbefalede

periode (se oplysninger på pakningen).
• Den pakning, der er lagt til opbevaring først skal

også bruges først (først ind, først ud-princippet).
• En åbnet pakning skal lukkes omhyggeligt for at

sikre produktets kvalitet.
• Kaffe og ingredienser bør opbevares adskilt fra

rengøringsprodukter.
• Ingrediensbeholderne skal rengøres lejlighedsvis

(se betjeningsvejledningen).
• Der bør ikke påfyldes mere kaffe eller flere

ingredienser end nødvendigt frem til næste
rengøring.

Rengøring af automaten
• Rengøringsvejledningen for automaten skal følges.
• Automaten skal rengøres, fortrinsvis ved dagens

afslutning.
• Efter rengøring skal en drik udleveres og

kontrolleres (se "afsluttende kontrol").
• Udfyld rengøringskortet.
• Hvis displayet giver en fejlmeddelelse (3), følg den

kortfattede vejledning for displaymeddelelser.
• Brug kun de anbefalede rengøringsmidler, som er

godkendt til fødevareindustrien (let desinficerende,
helst i flydende form eller som tabletter - eventuelt
i form af små kugler. Undgå pulvere).



10

4 5

HACCP retningslinjer (fortsat)

Afkalkning
• Afhængig af vandets hårdhed skal sipladens

metaldele rengøres efter ca. 1000 udleveringer.
Arkivering
• Når pakken er åbnet, skrives åbningsdatoen på

pakken.
• Notér "sidste salgsdato" fra pakningen, der er

brugt til at fylde automaten.
• Arkiver de udfyldte rengøringskort (4).
• Udfyld service- og vedligeholdsrapporter.
Uddannelse
• Lær personalet HACCP retningslinjerne (5).
• Opbevar den kortfattede vejledning sammen med

automaten.
• Gennemfør aktiviteterne i arbejdsplanerne.
• Har De yderligere spørgsmål, bedes De kontakte

Deres servicerepræsentant.



11

Rengøringskort

Erklæring: Denne automat er rengjort i overensstemmelse med rengøringsvejledningen.

Underskrift

Dato Klokkeslet Daglig rengøring Ugentlig rengøring

Månedlig kontrol foretaget af den for rengøringen ansvarlige

 Dato

 Underskrift

 Kommentar

OPBEVAR DETTE KORT SAMMEN MED FB 5100 AUTOMATEN
(og arkiver det, når det er helt udfyldt)(se næste side)

2

1

9

3

xxxxx
xx

Kaffe

HACCP Retningslinjer

Vejledning
• For korrekt anvendelse af automaten skal de

nævnte retningslinier følges som minimum.
Operatøren holdes ansvarlig for korrekt drift.

HACCP-retningslinjer
Håndtering af kaffe og ingredienser
• Vær hygiejnebevidst ved håndtering af

produkterne:
- vask hænder, fortrinsvis med desinfektionssæbe

(1),
- brug hygiejniske handsker,
- undgå at berøre hygiejnefølsomme dele efter

rengøring
- brug altid rene klude til rengøring
- sørg for at holde arbejdsområdet rent.
• Undersøg om emballagen er ubeskadiget (2).
• Opbevar kaffe og ingredienser på et tørt, køligt og

mørkt sted.
• Pakninger skal bruges inden for den anbefalede

periode (se oplysninger på pakningen).
• Den pakning, der er lagt til opbevaring først skal

også bruges først (først ind, først ud-princippet).
• En åbnet pakning skal lukkes omhyggeligt for at

sikre produktets kvalitet.
• Kaffe og ingredienser bør opbevares adskilt fra

rengøringsprodukter.
• Ingrediensbeholderne skal rengøres lejlighedsvis

(se betjeningsvejledningen).
• Der bør ikke påfyldes mere kaffe eller flere

ingredienser end nødvendigt frem til næste
rengøring.

Rengøring af automaten
• Rengøringsvejledningen for automaten skal følges.
• Automaten skal rengøres, fortrinsvis ved dagens

afslutning.
• Efter rengøring skal en drik udleveres og

kontrolleres (se "afsluttende kontrol").
• Udfyld rengøringskortet.
• Hvis displayet giver en fejlmeddelelse (3), følg den

kortfattede vejledning for displaymeddelelser.
• Brug kun de anbefalede rengøringsmidler, som er

godkendt til fødevareindustrien (let desinficerende,
helst i flydende form eller som tabletter - eventuelt
i form af små kugler. Undgå pulvere).


