
Czyszczenie codzienne
Ekspresy kolbowe: Divina, Gloria, Sibilla z automatycznymi spieniaczami

CZYSZCZENIE WIELOKROTNE W CI¥GU DNIA
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& &Odstawiæ na bok pojemnik Odkrêciæ ca³kowicie pokrêt³o pary 
z mlekiem. na ok. 5 sekund.

& Wytrzeæ do czysta rurkê pary.

Jeœli maszyna oprócz spieniacza automatycznego ma zamontowan¹ rurkê stalow¹ do pary to czyszczenie 
n/w wykonuje siê natychmiast po ka¿dym u¿yciu stalowej rurki pary ( po spienieniu mleka, podgrzaniu 
czekolady itp.). 
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Czyszczenie to wykonuje siê natychmiast po wykorzystaniu automatycznego spieniacza cappuccino 
gdy nastêpuje przerwa (powy¿ej 15 minut) w wykorzystaniu spieniacza.
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& & &Nape³niæ pojemnik zimn¹ wod¹. Obróciæ czêœæ obrotow¹ spieniacza Wyj¹æ rurkê z pojemnika na mleko.
& &W³o¿yæ rurkê do pojemnika. o 90 °. Odkrêciæ w maszynie pokrêt³o na 
& Odkrêciæ pokrêt³o na parê parê na oko³o 20 sekund

na ok. 5 sek. (w spieniaczu z otworku wlotu 
& Zakrêciæ pokrêt³o na parê. powietrza powinno wylatywaæ 
& Odstawiæ pojemnik z wod¹. trochê wody).
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& &Obróciæ czêœæ obrotow¹ spieniacza Przepchaæ ig³¹ otworek wlotu 
w pierwotne po³o¿enie. powietrza jeœli jest zapchany(nie 

wyp³ywa woda w trakcie czyszczenia 
w pkt. 4a ). 



CZYSZCZENIE CODZIENNE (PO ZAKOÑCZENIU PRACY)
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& & &Wyj¹æ sitko z kolby. Wcisn¹æ dowolny przycisk Wyj¹æ kolbê z ekspresu. 
& &W³o¿yæ do kolby “œlepe” sitko (bez wydawania kawy. Wyj¹æ z kolby “œlepe sitko” i w³o¿yæ 

&otworków). Po 10 sek. wcisn¹æ przycisk “STOP”. normalne sitko (z otworkami). 
& & &Ponownie wcisn¹æ dowolny przycisk Zapi¹æ kolbê z normalnym sitkiem do 

wydawania kawy. maszyny.
& &Zapi¹æ kolbê do maszyny. Ponownie po10 sek. wcisn¹æ przycisk 

“STOP”.
& Powtórzyæ jeszcze 2-3 razy  w/w 

czynnoœci wciskania na przemian 
przycisku wydawania kawy i po 10 
sek. przycisku “STOP”.

Wsypaæ minimum 5g proszku do 
odkamieniania (1 ³y¿eczka).
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& & &Wcisn¹æ dowolny przycisk Nape³niæ pojemnik p³ynem myj¹co- Odkrêciæ ca³kowicie pokrêt³o od 
wydawania kawy. odka¿aj¹cym i wod¹. pary na ok. 1,5 minuty i póŸniej 

& Po 10 sek. wcisn¹æ przycisk “STOP”. zakrêciæ.
& Ponownie wcisn¹æ dowolny przycisk Sk³ad

wydawania kawy. Odka¿acz:       25 ml
& Ponownie po10 sek. wcisn¹æ przycisk Woda (15° C - 25° C):     250 ml

“STOP”.
& &Powtórzyæ jeszcze 2-3 razy  w/w W³o¿yæ plastikow¹ rurkê spieniacza 

czynnoœci wciskania na przemian do pojemnika.
przycisku wydawania kawy i po 10 
sek. przycisku “STOP”.

Dla ekspresu dwukolbowego po wykonaniu pkt. 4 czynnoœci od pkt.1 do pkt. 4 nale¿y wykonaæ
dla drugiej kolby (g³owicy) i dopiero przejœæ do wykonania nastêpnych punktów!
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& &Wymyæ pojemnik i nape³niæ go Odkrêciæ ca³kowicie pokrêt³o od Jeœli ekspres posiada stalow¹ rurkê 
1000 ml zimnej wody. pary na ok.1,5 minuty (nast¹pi pary to nale¿y wykonaæ: 

& &W³o¿yæ rurkê do pojemnika. przep³ukanie resztek p³ynu myj¹co- Odkrêciæ koñcówkê z rurki pary.
&odka¿aj¹cego) i póŸniej zakrêciæ. Przekuæ otworki w koñcówce przy 

pomocy ig³y. 
& Wyp³ukaæ koñcówkê pod bie¿¹ca 

ciep³¹ wod¹.
& Zakrêciæ koñcówkê na rurce pary.
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& Roz³o¿yæ kolby na czêœci . 
& Zanurzyæ czêœci w ciep³ej wodzie 

z detergentami i zostawiæ na ca³¹ 
noc.

& Op³ukaæ czêœci pod bie¿¹c¹, ciep³¹ 
wod¹. 

& Z³o¿yæ kolby.
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