
Odkamienianie (maszyna podłączona do instalacji wodnej)
SCHAERER COFFEE VITO

Odkamienianie z użyciem płynu odkamieniającego należy przeprowadzić gdy pojawi się symbol:

• Nacisnąć pole (patrz rysunek 1A) na ekranie 
  dotykowym, a następnie nacisnąć „Menu” 
  (patrz rysunek 1B).

• Nacisnąć „kontynuuj”.

Komunikaty na wyświetlaczu mogą różnić się od komunikatów na rysunkach.
Program odkamieniania trwa około 80 minut.

W przypadku gdy maszyna nie jest 
rozgrzana widoczny będzie tylko 
wiersz „Odkamienianie”.
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• Nacisnąć symbol czyszczenia 
  (patrz rysunek).
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• Nacisnąć „Odkamienianie”
  (patrz rysunek 3B).

• Gdy pojawi się napis: „Rozpocząć 
  schładzanie?” nacisnąć „TAK” w 
  przeciwnym wypadku przejść do punktu 7.
• Dalej postępować według instrukcji na 
  ekranie dotykowym.

6

• W maszynie bez stałego odprowadzenia 
  ścieków podstawić pod wylewkę kawy i 
  wrzątku pusty pojemnik o pojemności 
  minimum 4 L (patrz zdjęcie).
  Pojemnik ten należy używać do końca 
  programu odkamieniania i trzeba go 
  opróżniać wraz z tacką ściekową po każdym 
  komunikacie: „Opróżnij pojemniki. 
  Opróżnij ociekacz”.
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Program odkamieniania 
trwa około 80 minut.

4

• Gdy pojawi się napis: „Proszę zamknij  
  zawór wody teraz!”zamknąć zawór wody na 
  przewodzie doprowadzającym wodę do 
  maszyny.
• Nacisnąć „Kontynuuj”.

• Gdy pojawi się napis: „Odkręć zaślepkę z 
  zasilania zbiornika” wyjąć pojemnik na 
  wodę i odkręcić zaślepkę (patrz punkt 9).
• Nacisnąć „Kontynuuj”.
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Proces schładzania może się 
powtórzyć 2 razy.

W przypadku gdy maszyna nie jest 
rozgrzana rysunki 1A, 1B będą się 
różniły.

• Nacisnąć kursor ▼(patrz rysunek 3A).
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• Gdy pojawi się napis „Czy odkamieniacz 
  jest w zbiorniku?” przygotować roztwór do 
  odkamieniania i wlać go do zbiornika wody
   maszyny.
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• Trwa płukanie.
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Proces płukania w programie 
odkamieniania powtarza się 3 razy.
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Dozowanie:
Woda:  2,25 L
Odkamieniacz:  1,5   L

• Wsunąć zbiornik wody do maszyny.
• Nacisnąć „Kontynuuj”.
• Dalej postępować według instrukcji na 
ekranie dotykowym.

• Gdy pojawi się napis: „UWAGA! 
  Podgrzewanie! Aut. Dozowanie pary.
  rozpoczęło się podgrzewanie maszyny.
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Możliwość poparzenia !
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• Gdy pojawi się napis: „odkamienianie 
  zakończone poprawnie!” program 
  odkamieniania został zakończony.
• Nacisnąć „Kontynuuj”.
• Dalej postępować według instrukcji na 
  ekranie dotykowym.
• Maszyna będzie gotowa do wydawania 
  produktów jeżeli jej ekran będzie taki jak 
  punkcie 1A.

Podczas procesu odkamieniania 
pasek na wyświetlaczu zapełnia się 
z upływem czasu informując o 
postępie procesu.

• Nacisnąć „Kontynuuj” i nie zbliżać rąk do 
  wylewki wrzątku oraz kawy.
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• Gdy pojawi się napis „Proszę opróżnić  i 
  wypłukać zbiornik wody!” opłukać 
  dokładnie pod bieżącą ciepłą  wodą  zbiornik 
  wody maszyny wraz z jego przykrywką.
• Napełnić zbiornik zimną wodą do pełna i 
  umieścić w maszynie.
• Nacisnąć „Kontynuuj”.
• Dalej postępować według instrukcji na 
  ekranie dotykowym.

• Gdy pojawi się napis „Otworzyć główny 
  zawór wody teraz!” odkręcić zawór wody  
  na przewodzie doprowadzającym wodę do 
  maszyny.
• Upewnij się że zbiornik wody maszyny
  jest włożony.
• Nacisnąć „Kontynuuj”.
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• Trwa krótkie 10 sekundowe płukanie, 
  podczas którego poziom w zbiorniku wody 
  maszyny będzie się zwiększał.

• Trwa odkamienianie.

Podczas procesu płukania pasek na 
wyświetlaczu zapełnia się z upływem 
czasu informując o postępie procesu.
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• Gdy pojawi się napis „Proszę opróżnij  i 
  umyj zbiornik wody!” opłukać 
  dokładnie pod bieżącą ciepłą  wodą  zbiornik 
  wody maszyny wraz z jego przykrywką.
• Nacisnąć „Kontynuuj”.
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• Gdy pojawi się napis „Włożyć korek do 
  złączki zbiornika wody” wkręcić z 
  powrotem zaślepkę (patrz punkt 9).
• Nacisnąć „Kontynuuj”.
• Dalej postępować według instrukcji na 
  ekranie dotykowym.
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Podczas procesu płukania pasek na 
wyświetlaczu zapełnia się z upływem 
czasu informując o postępie procesu.
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• Trwa płukanie.

• Gdy pojawi się napis „Opróżnij pojemniki. 
Opróżnij ociekacz” postępować według 
instrukcji na ekranie dotykowym.
• Wróć do punktu 18.
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