
CZYSZCZENIE MIKSERA CZEKOLADY:

Czyszczenie codzienne
SCHAERER COFFEE VITO
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!

• Wyłączyć maszynę klawiszem.
• Wyjąć wtyczkę z gniazda.

• Zdjąć lewą osłonę (patrz zdjęcie). • Odłączyć wąż doprowadzający napój od 
   wylotu kawy (patrz rysunek).

• Obrócić zaczep poniżej pojemnika miksera 
   w kierunku przeciwnym do ruchu 
   wskazówek zegara.
• Wyciągnąć pojemnik miksera, ciągnąc go do 
   siebie (do przodu maszyny).
• Oczyścić zaczep oraz jego okolice z resztek 
   czekolady.

• Rozłożyć pojemnik miksera na dwie części 
   (patrz rysunek).
• Części i wąż doprowadzający napój 
   wyczyścić pod bieżącą, ciepłą wodą.
• Osuszyć części. • Z powrotem zamontować pojemnik miksera 

   w odwrotnej kolejności.
• Zamontować wąż podający napój 
  (nie zapominając o sprężynie!).
• Z powrotem zamocować lewą osłonę  
  (patrz punkt 2).

Części montować 
dopiero, gdy są suche!

Uważać, aby otwory (1 i 2) 
wskazywały ten sam kierunek!

1

2

1 2 3

4 5 6



CZYSZCZENIE JEDNOSTKI ZAPARZAJĄCEJ (AGREGATU):

URUCHOMIENIE PROGRAMU CZYSZCZENIA:

• Nacisnąć symbol czyszczenia
  (patrz rysunek).
• W przypadku maszyny ze zbiornikiem wody 
   napełnić go do pełna świeżą, zimną wodą.

Podczas manipulowania częściami ruchomymi istnieje niebezpieczeństwo zgniecenia i zranienia!

• Wyłączyć maszynę klawiszem.
• Wyjąć wtyczkę z gniazda.
• Przesunąć wylot kawowy w najwyższe 
   położenie.
• Wyciągnąć pojemnik na fusy.
• Wyciągnąć tackę ściekową.

• 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.
• Osuszyć wewnętrzne ścianki części   
  wskazane na zdjęciu przy pomocy ręcznika 
  papierowego i z powrotem zamontować 
   w odwrotnej kolejności agregat, pojemnik na 
   fusy oraz tackę ściekową.
• Włożyć wtyczkę do gniazdka oraz włączyć 
   maszynę.

Agregat należy trzymać tak jak na 
zdjęciu! 
Niebezpieczeństwo zgniecenia!

Uwaga ! Agregat może upaść.

Nigdy nie myć agregatu 
w zmywarce do naczyń !

Jeżeli maszyna nie jest rozgrzana 
rysunki 10A, 10B  będą się różniły.

• Upewnić się czy wszystkie elementy po 
   czyszczeniu miksera oraz agregat zostały 
   prawidłowo zamontowane.
• Nacisnąć pole (patrz rysunek 10A) na 
  ekranie dotykowym, a następnie nacisnąć 
  „Menu”(patrz rysunek 10B).

• Nacisnąć na wiersz „Prog czyszcz.” (patrz 
   rysunek 12A).
• Jeżeli maszyna ma się automatycznie 
   wyłączyć po zakończeniu programu 
   czyszczenia nacisnąć na “z wyłączeniem”
   (patrz rysunek 12B).
• Jeżeli maszyna ma pozostać włączona po 
   zakończeniu programu czyszczenia  nacisnąć 
   na “bez wyłączenia”
   (patrz rysunek 12B).
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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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Jeżeli maszyna nie jest rozgrzana 
wiersz: „Prog. Czyszcz.” nie będzie 
widoczny. Poczekać aż maszyna się 
nagrzeje.
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• Jeżeli od ostatniego czyszczenia nie został 
  wykonany żaden produkt mleczny przejdź do 
  punktu 15.
• Wlać środek czyszczący i zimną wodę do 
  pojemnika (patrz zdjęcie).

• Gdy na ekranie pojawi się napis:
  “Woda do płukania przygotowana?”
  opłukać pojemnik z środkiem czyszczącym 
  pod bieżącą wodą oraz nalać do niego 500ml 
  zimnej wody.
• Zanurzyć ponownie wąż zasysania mleka z 
  kryzą w pojemniku (patrz zdjęcie).
• Dalej postępować według instrukcji na 
  ekranie dotykowym.

• Gdy na ekranie pojawi się napis:
  “Czyszcz. ekspresu uruchomić teraz?”
  w ekspresie bez odprowadzenia ścieków 
  podstawić pod wylewkę kawy pusty 
  pojemnik o pojemności 1L (patrz zdjęcie).
• Dalej postępować według instrukcji na 
  ekranie dotykowym.

• Zanurzyć wąż zasysania mleka z kryzą w 
   pojemniku.
• W maszynie bez odprowadzenia ścieków 
   podstawić pod wylewkę kawy pojemnik o 
   pojemności 1L (patrz pkt 15).
• Dalej postępować według instrukcji na 
   ekranie dotykowym.

• Gdy maszyna zakończy program czyszczenia 
  ekran dotykowy będzie taki jak w pkt 10A.  
• Zdemontować wylewkę kawy. W tym celu 
   należy nacisnąć przycisk z tyłu za wylotem i 
   pociągnąć wylewkę w dół.
• Po wyjęciu odłączyć wężyki.

• Rozdzielić górną i dolną część wylewki
  (patrz na rysunek). W tym celu należy 
   odchylając zewnętrzne zaczepy (1) naciskać 
   kciukami na górną cześć wylewki (2) 

• Obie części wylewki oraz wężyk z kryzą włożyć 
  na min. 30 minut (Wskazane jest 
  pozostawienie na całą noc) do roztworu z 
  500ml gorącej wody (wrzątek) oraz 25ml 
  środka czyszczącego.
• Wszystkie części wyczyścić z osadu mleka pod 
  bieżącą ciepłą wodą używając miękkich 
  szczotek oraz gąbki. Nie szorować!
• Jeżeli osady mleka  nie można łatwo usunąć bez 
  szorowania ponownie włożyć do roztworu z 
  500ml gorącej wody (wrzątek) oraz 25ml 
  środka czyszczącego.
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NIE STOSOWAĆ 
ŚRODKÓW 
SZORUJĄCYCH
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UWAGI OGÓLNE:
• Po zakończeniu czyszczenia zewnętrzne 
   powierzchnie maszyny należy wytrzeć do 
   sucha papierowym ręcznikiem.

19

• Gdy na ekranie pojawi się napis 
  „Otwórz klapkę włóż tabletkę czyszcz”
  otworzyć klapkę (patrz zdjęcie) oraz wrzucić  
  tabletkę czyszczącą. 
• Dalej postępować według instrukcji na 
   ekranie dotykowym.

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

Dozowanie:
Zimna woda: 400 ml
Środek czyszczący:   40 ml
(patrz etykieta środka czyszczącego)
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