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Roestvrijstalen isoleer-melkhouder

 J Deze gebruiksaanwijzing geldt voor de roestvrijstalen isoleer-melkhou-
ders met een vulhoeveelheid van 0,4 l resp. 0,6 l.

Belangrijke aanwijzingen

Eigenlijk gebruik
De roestvrijstalen isoleer-melkhouder is bedoeld om koel bijgevulde melk 
koel te houden. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk 
gebruik. JURA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van 
oneigenlijk gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van de melk-
houder volledig door en neem de aanwijzingen in acht. De garantie vervalt 
bij beschadigingen of gebreken die resulteren uit het niet in acht nemen van 
de gebruiksaanwijzing. Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de nabijheid van 
de melkhouder en geef deze door aan volgende gebruikers.

Voor uw veiligheid
Zo voorkomt u schade aan de gezondheid en schade aan de melkhouder:

 Z Bewaar de melkhouder, als deze niet wordt gebruikt, altijd geopend.
 Z Vul geen ijsblokjes of koolzuurhoudende vloeistoffen in de melkhouder.
 Z Vul de melk niet permanent bij. De reeds in de melkhouder aanwezige 

melk kan slecht zijn.
 Z Als na gebruik nog melk overblijft, dient u deze in een ander bakje en 

niet in de melkhouder te bewaren.
 Z Plaats de roestvrijstalen isoleer-melkhouder en de afzonderlijke onder-

delen niet in de vaatwasser.
 Z Bescherm de melkhouder tegen warmtebronnen.

In gebruik nemen

 E Spoel de roestvrijstalen isoleer-melkhouder vóór het eerste gebruik 
grondig uit.
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Roestvrijstalen isoleer-melkhouder

nl

 E Met de lange melkslang kan de melkhouder op een grotere afstand 
van de machine worden geplaatst. U kunt de melkslang echter ook 
tot drie reserveslangen à 120 mm toesnijden.

 T Steek de melkslang (1), het aansluitgedeelte (2) en de zwarte rubberen 
afdichting (3) in elkaar en verbind de onderdelen met de afdekking (4).

 T Plaats de transparante rubberen afdichting (6) in de afdekking (5).
 T Steek de rechte kant van de metalen buis (7) vervolgens in de rubberen 

afdichting (6).
 T Vul melk in de melkhouder en sluit de afdekking. Gekoeld bijgevulde 

melk wordt in de gesloten melkhouder gedurende ca. 8 uur gekoeld.
 T Verbind de melkslang (1) met uw volautomaat. Steek het einde van de 

melkslang zonder aansluitgedeelte hiervoor op het aansluitgedeelte dat 
met uw volautomaat meegeleverd is.

Reiniging en onderhoud

 E Gebruik voor de reiniging geen scherpe, schurende reinigingsmid-
delen of harde voorwerpen. Hierdoor kan de coating van de 
roestvrijstalen isoleer-melkhouder beschadigd raken.

 E Om hygiënische redenen adviseren wij de melkslang regelmatig  
(ca. om de 3 maanden) te vervangen. Reserveslangen zijn verkrijg-
baar bij de geautoriseerde dealer.

 T Spoel de roestvrijstalen isoleer-melkhouder en de afzonderlijke onderde-
len grondig schoon onder stromend water. Bij sterk ingedroogde melk-
resten legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in een oplossing van 250 
ml koud water en 1 doseerdop JURA melksysteemreiniger. Spoel de 
afzonderlijke onderdelen vervolgens grondig af. 
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Próżniowy pojemnik na mleko ze stali szlachetnej
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