
CZYSZCZENIE JEDNOSTKI ZAPARZAJĄCEJ (AGREGATU):
Należy wykonywać codziennie przed uruchomieniem programu czyszczenia.

Czyszczenie codzienne
SCHAERER COFFEE PRIME (oprogramowanie 1.26)
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.

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!

Podczas manipulowania częściami ruchomymi istnieje niebezpieczeństwo zgniecenia i zranienia!

• Nacisnąć przycisk                 na panelu 
  dotykowym (jeżeli nie jest widoczny 
  nacisnąć na ekran w górnym prawym 
  rogu)
• Nacisnąć na „Otwórz drzwiczki 
  serwisowe”.

Uwaga ! Agregat może 
upaść.

Nigdy nie myć agregatu w 
zmywarce do naczyń !
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• Wyjąć pojemnik na fusy    (1)
• Wyjąć tackę ociekową (2)
• Wysunąć blokadę zaparzacza  (3)
  (nie wyciągać całkowicie)
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• Chwycić agregat a następnie przesunąć 
   go w dół do samego spodu maszyny, 
   pociągnąć do siebie i wyjąć go.



• 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 ściekową oraz 
  pojemnik na fusy.
• Wsunąć blokadę agregatu patrz  (3)
  w punkcie 2.
• Zamknąć drzwiczki.

Agregat należy trzymać tak jak 
na zdjęciu! 
Niebezpieczeństwo zgniecenia!
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• Nacisnąć przycisk            na panelu 
  dotykowym (jeżeli nie jest widoczny 
  nacisnąć na ekran w górnym prawym 
  rogu).
• Nacisnąć na „Stan gotowości”  i 
  
  nacisnąć 
• Gdy ekspres wyłączy się, wyczyścić 
  ekran dotykowy przy pomocy płynu do 
  szyb. Włączyć ekspres ponownie 
  naciskając przycisk umieszczony z prawej 
  strony wyświetlacza (patrz zdjęcie). 

• Nacisnąć przycisk           na panelu 
  dotykowym (jeżeli nie jest widoczny 
  nacisnąć na ekran w górnym prawym 
  rogu).
• Nacisnąć na „Rozpoczęcie 
  Czyszczenia”.
• Przeczytać uwagi zapisane w pkt 6 i 7  
  i do zakończenia programu czyszczenia 
  postępować zgodnie z komunikatami i 
  animacjami pojawiającymi się na 
  wyświetlaczu.

UWAGA: Należy zamontować nową 
głowicę spieniającą jeżeli dnia 
poprzedniego głowica nie była 
wymieniana na nową.

Głowica spieniająca jest elementem 
jednorazowego użytku i może być 
używana maksymalnie 48 godzin.
Po tym czasie tworzą się 
niebezpieczne dla organizmu 
bakterie !

UWAGA:  Przycisk    >
należy naciskać po każdorazowym  
wykonaniu czynności opisanej na 
wyświetlaczu.
Naciśnięcie tego przycisku powoduje 
przejście do kolejnego etapu 
programu czyszczenia.

• W przypadku stosowania chłodziarki do 
  mleka należy codziennie czyścić wnętrze 
  chłodziarki i pojemnik na mleko przy 
  pomocy płynu do naczyń (zaleca się 
  stosowanie specjalnych środków do 
  czyszczenia pojemników na mleko).

Zbiornik wody ekspresu należy przepłukać 
świeżą wodą przed każdym napełnieniem. 

Codziennie po zakończeniu pracy należy 
umyć przy pomocy płynu do naczyń  
zbiornik wody, tackę ociekowa oraz 
pojemnik na fusy.

UWAGA: Podczas programu 
czyszczenia przed wyjęciem 
pojemnika miksera czekolady (1)  
należy wysunąć wężyk czekolady (2) 
Podczas wkładania wężyka 
czekolady (2)  należy upewnić się czy 
jego drugi koniec został prawidłowo 
włożony w otwór (3)
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• Gdy ekspres po zakończeniu programu 
  wyświetli komunikat: „Czy chcesz 
  włączyć system mleka” należy 

  nacisnąć 
• Po zakończeniu czyszczenia zewnętrzne 
   powierzchnie maszyny należy wytrzeć 
   do sucha ręcznikiem papierowym.
• W celu wyczyszczenia ekranu 
  dotykowego w trakcie pracy, należy 
  wyłączyć ekspres  albo nacisnąć
 
  przycisk            na panelu 
  dotykowym (jeżeli nie jest widoczny 
  nacisnąć na ekran w górnym prawym 
  rogu) i nacisnąć na „Czyszczenie 
  ekranu dotykowego” .
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