
Poniższe czynności należy wykonywać codziennie na koniec pracy.

CZYSZCZENIE JEDNOSTKI ZAPARZAJĄCEJ (AGREGATU):

Czyszczenie codzienne
SCHAERER COFFEE CLUB
Czyszczenie codzienne należy wykonywać po pracy (po zrobieniu ostatniej kawy)

Proszę uważnie przeczytać informacje znajdujące się w instrukcji obsługi.
Zawierają one ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, higieny, używania i konserwacji maszyny.
Dopilnować, aby nikt nigdy nie pił płynu do czyszczenia. Należy zapoznać się z informacjami na temat środka, 
który będzie używany do czyszczenia (karta charakterystyki środka niebezpiecznego).

Podczas automatycznego czyszczenia nie wolno sięgać do wnętrza maszyny ani w miejsce wylotu napoju. 
Niebezpieczeństwo poparzenia!

Podczas manipulowania częściami ruchomymi istnieje niebezpieczeństwo zgniecenia i zranienia!

• Wyjąć pojemnik na fusy    (1)
• Wyjąć ociekacz (2)
( tylko pojemnik na fusy oraz ociekacz z 
kratką można myć w zmywarce do naczyń)

• Przy pomocy klucza Multitool obrócić gwint w agregacie zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara aż do oporu (górna pozycja cylindra).
• Usunąć pędzelkiem pozostałości kawy z agregatu oraz opłukać agregat w ciepłej bieżącej 
wodzie.
• Obrócić kluczem Multitool w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do 
oporu (dolna pozycja cylindra).
• Usunąć pędzelkiem pozostałości kawy z agregatu oraz opłukać agregat.
• Obrócić kluczem Multitool o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
• Odchylić delikatnie ruchomą klapkę (1) i osuszyć jej wewnętrzne ścianki przy pomocy 
ręcznika papierowego.
• Zamontować z powrotem w odwrotnej kolejności agregat, tackę, ociekacz oraz pojemnik 
na fusy.

Agregat należy trzymać tak jak 
na zdjęciu! 
Niebezpieczeństwo zgniecenia!

Uwaga ! Agregat może upaść.

Nigdy nie myć agregatu w 
zmywarce do naczyń !

2 3

• Wyjąć tackę  (3)
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• Chwycić agregat i odbezpieczyć 
mocowania przesuwając jego dolną płytkę 
do siebie (do  przodu maszyny), a 
następnie przesunąć agregat w dół do 
samego spodu maszyny, przechylić i 
wyciągnąć agregat do przodu.
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CZYSZCZENIE MIKSERA CZEKOLADY (jeżeli urządzenie jest wyposażone w moduł do czekolady):

URUCHOMIENIE PROGRAMU CZYSZCZENIA:
  • 

J.J. Darboven Poland Sp. z o.o.
84-230 Rumia
ul. Stoczniowców 2A 

801 567 890
58 679 49 29

www.darboven.pl
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• Otworzyć drzwiczki (z prawej strony ekranu)
• Wypiąć wężyk  (1)
• Wyciągnąć pojemnik miksera, ciągnąc go do siebie (do przodu maszyny).
• Oczyścić zaczep oraz jego okolice z resztek czekolady.
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• Rozłożyć pojemnik miksera na dwie części 
(patrz rysunek).
• Części wyczyścić pod bieżącą, ciepłą wodą.
• Osuszyć części i zamontować w ekspresie.
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• Upewnić się czy wszystkie elementy po  
czyszczeniu miksera oraz agregat zostały 
prawidłowo zamontowane.
• Nacisnąć ekran w górnym lewym rogu 
(patrz rysunek) (symbol trzech poziomych 
kresek może być ukryty)
• Nacisnąć „Pielęgnacja” następnie 
„Czyszczenie systemu”
 • Postepować zgodnie z instrukcjami 
programu czyszczenia.
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• Gdy podczas programu czyszczenia 
pojawi się informacja o tabletce 
czyszczącej, w celu otwarcia klapki, należy 
ją najpierw wcisnąć, a po otwarciu wrzucić 
tabletkę do otworu (patrz zdjęcie) 
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• Gdy podczas programu czyszczenia 
pojawi się informacja o podłączeniu 
przewodu mleka do wylewki gorącej wody 
należy:
- jeżeli podczas normalnej pracy nie jest 
używany biały adapter Click&Clean należy 
go podłączyć do wężyka mleka
- podłączyć wężyk mleka z adapterem 
Click&Clean w wskazane miejsce.

• Po zakończeniu programu czyszczenia wyłączyć ekspres, wysunąć wylewkę kawy  (1)  
oraz wyjąć łącznik   (2) 
• Wszystkie części wyczyścić z osadu mleka i kawy pod bieżącą ciepłą wodą
• Jeżeli nie można usunąć osadów mleka należy dodatkowo zanurzyć łącznik (2) oraz wężyk 
mleka  (3)  (niebieski element) na minimum 30 minut (Wskazane jest pozostawienie 
na całą noc) do roztworu z 500ml gorącej wody (wrzątek) oraz 25ml środka czyszczącego.
Po wyjęciu części z środka czyszczącego, należy je przed zamontowaniem opłukać pod 
bieżącą ciepłą wodą.
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http://www.darboven.pl/

