
Czyszczenie w ciągu dnia

Czyszczenie codzienne systemu mlecznego po zrobieniu ostatniej kawy

Czyszczenie w ciągu dnia, codzienne i okresowe. 
SCHAERER COFFEE JOY

Proszę uważnie przeczytać informacje znajdujące się w instrukcji obsługi.
Zawierają one ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, higieny, używania i konserwacji maszyny.

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

Zaprezentowane poniżej komunikaty na wyświetlaczu mogą różnić się od komunikatów użytkowanej maszyny.
Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dotykowym!

• Nacisnąć przycisk         (patrz zdjęcie).
• Przyciskiem +  i  -  przewijać menu 

Wybierz progr. piel.
  aż do pojawienia się pozycji 

  Przepłuk. syst.mleka
  i nacisnąć przycisk P
•  Gdy pojawi się komunikat: 

Podłącz wąż Start: P
  nacisnąć przycisk P
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Jeżeli system mleczny ekspresu po zrobieniu produktu mlecznego, nie będzie używany przez okres czasu dłuższy niż 2 godziny, należy 
wykonać płukanie systemu mlecznego, opisane w punkcie 1   ,   2  ,  3   czyszczenia codziennego systemu mlecznego.
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Jeżeli system mleczny był używany, to program płukania układu mleka uruchomi się automatycznie przy próbie wyłączenia 
ekspresu.
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• Gdy pojawi się komunikat:
Wylot w dół

w poz. napoju
  przesunąć wylewkę kawy o około 3cm
   w dół  (1)
• Wypiąć wąż mleka z kryzą z wylotu 
  gorącej wody obracając go w kierunku 
  przeciwnym do ruchu wskazówek 
  zegara. (patrz punkt 1)
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• Przesunąć wylewkę (1)  w najwyższe 
  położenie.
• Podstawić filiżankę pod wylewkę kawy.
• Włożyć wąż mleka z kryzą do wylotu 
  gorącej wody  (2)   i obrócić do oporu w 
  kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
  zegara. (3)
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• Wyłączyć ekspres (ekran wyświetlacza 
  musi być ciemny !).
• Nacisnąć blokadę z tyłu wylewki i 
  wysunąć  wylewkę w dół (patrz  (2)  w 
  punkcie 3)
• Wysunąć wąż mleka (patrz zdjęcie).
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• Rozdzielić zewnętrzną i wewnętrzną cześć 
  wylewki naciskając wylewką na blat stołu
  (patrz zdjęcie).
• Opłukać wylewkę pod bieżącą wodą.
• Umyć zbiornik na wodę oraz pojemnik na 
   fusy.
• Wyczyścić wężyk mleka przy pomocy 
  wilgotnej szmatki.

• Raz w tygodniu i zawsze w przypadku gdy 
  nie można usunąć osadów mleka przy 
  pomocy miękkich szczotek , należy zanurzyć 
  wszystkie części widoczne na zdjęciu w 
  pojemniku z roztworem na min. 30 minut 
(Wskazane jest pozostawienie na całą noc) 
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Roztwór:
Gorąca woda (wrzątek) 500ml
Środek czyszczący   25ml
(płyn myjąco-odkażający)



Czyszczenie okresowe (na żądanie)

J.J. Darboven Poland Sp. z o.o.
84-230 Rumia . 0-58 679 49 29
u|. Kolejowa 54 

0-801 567 890
0-58 679 49 29

e-mail: serwis@darboven.pl
www.darboven.pl

• Cofnąć rygiel blokujący agregat
• Wyjąć agregat z urządzenia
• Wyjąć pojemnik na fusy oraz zbiornik 
   wody.
• Oczyścić wnętrze ekspresu z resztek 
   kawy.

• Raz w tygodniu przy pomocy specjalnej 
  szczotki (1)  oczyścić dyszę pary (2)
  (patrz zdjęcie) oraz wyczyścić pojemnik 
  na  kawę ziarnistą.
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• Złożyć wszystkie części w odwrotnej 
  kolejności i zamontować w ekspresie.
• Wsunąć wężyk mleka w prowadnice
  (patrz zdjęcie).

• Wyłączyć ekspres naciskając przycisk
   przynajmiej przez 3 sekundy.
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• 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 pod ciepłą 
   bieżącą wodą.
• Obrócić kluczem Multitool w kierunku 
   przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż 
   do oporu (dolna pozycja cylindra widoczna 
   na zdjęciu) 
• Usunąć pędzelkiem pozostałości kawy z 
   agregatu oraz opłukać agregat.
• Obrócić kluczem Multitool o 90° zgodnie z 
   ruchem wskazówek zegara.
• Osuszyć agregat  przy pomocy ręcznika 
  papierowego i z powrotem zamontować 
  wszystkie elementy w odwrotnej kolejności
• Włączyć ekspres.
• Nacisnąć przycisk.
• Przyciskiem + i  - przewijać menu „Wybierz 
  progr. piel. aż do pojawienia się pozycji:

Czyszczenie urządz.
  i nacisnąć przycisk P
• Gdy pojawi się komunikat 

Opróżnij ociekacz
  opróżnić tackę ściekową i wsunąć do 
  ekspresu.
• Gdy pojawi się komunikat 

Napeł. zbiornik wody
  napełnić zbiornik wody do pełna i wsunąć do 
  ekspresu.

•  Gdy pojawi się komunikat 
Podstaw pojemniki  3L pod wylotami

OK: P
  podstawić pod wylewką kawy pojemnik
  (patrz zdjęcie) o pojemności min 3 litrów 
  i nacisnąć przycisk P  

•  Gdy pojawi się komunikat 
Wrzuć tebletke do

otworu napełn. recz.
  otworzyć pokrywkę oraz wrzucić tabletkę 
  czyszczącą w otwór widoczny na zdjęciu.
•  Zamknąć klapkę i nacisnąć przycisk P

Jeżeli program płukania układu 
mleka nie został przeprowadzony 
przed wyłączeniem ekspresu 
uruchomi się automatycznie przy 
próbie wyłączenia ekspresu. (patrz 
czyszczenie codzienne)

• Zdjąć górną pokrywkę ekspresu 
  chwytając ją od tyłu ekspresu tak jak to 
  ilustruje zdjęcie.
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Czyszczenie okresowe należy wykonać, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „Oczyść urządzenie” albo „Czyszczenie urządz.”
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http://www.darboven.pl/

