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Odkamienianie
FreshOne
Odkamienianie nale¿y przeprowadziæ gdy pojawi siê sygna³ odkamieniania
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Usun¹æ rynienkê.
Otworzyæ drzwiczki kluczem.
Otworzyæ przykrywkê.
Wyj¹æ pojemnik na produkty.

& W³o¿yæ klucz obs³ugi technicznej do
otworu i przekrêciæ go w prawo do
oporu.
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& Nacisn¹æ przycisk programowania.
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& Nacisn¹æ 2 razy przycisk. Pojawi siê
symbol m³otka i napis START.
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& Urwaæ papier nad pojemnikiem.
& Wyj¹æ pojemnik i wyrzuciæ zu¿yty
papier z fusami.
& Pojemnik wyp³ukaæ ciep³¹ wod¹.

& Nacisn¹æ przycisk
.
Pojawi siê napis Cancel. Jeœli z
jakiegoœ powodu chcesz zatrzymaæ
odkamienianie nale¿y w ci¹gu do 10
sek. wcisn¹æ przycisk
.
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& Wyci¹gn¹æ z maszyny w¹¿ wylewu
na oko³o 5 cm.
& Podstawiæ pojemnik (ok. 1,5 L).

& Pojawi siê migaj¹cy m³otek (liczba u
góry pokazuje ile litrów wody zu¿yto
od ostatniego odkamieniania).
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& Wyj¹æ zatyczkê z wê¿a wylewu.
& Czekaæ a¿ wyleci ca³a woda.
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& Za³o¿yæ zatyczkê na w¹¿.
& Wsun¹æ w¹¿ do œrodka.
& W³o¿yæ pojemnik na odpady.

& Od³¹czyæ w¹¿ dop³ywu gor¹cej
wody od systemu parzenia.
& Przed³u¿yæ ten w¹¿ za pomoc¹
do³¹czonego wê¿a do wody.
& Przeprowadziæ w¹¿ przez otwór
gor¹cej wody w drzwiach.

& Podstawiæ pojemnik (min. 7L) pod
w¹¿. Jeœli w³¹czy siê program
odkamieniania nale¿y wcisn¹æ
przycisk na d³u¿ej ni¿ 10 sekund aby
zatrzymaæ program.
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& Wyj¹æ zatyczkê z otworu wlewu.
& Za pomoc¹ lejka wlaæ 0,5L
odkamieniacza f-my Darboven.
& Zatkaæ zatyczk¹ otwór wlewu.
Nigdy nie zatrzymywaæ programu
odkamieniania po wlaniu
odkamieniacza.

& Nacisn¹æ przycisk
aby rozpocz¹æ
odkamienianie. Zabieg trwa ok. 15
minut. (Przy mocnym zakamienianiu
woda mo¿e siê przelewaæ do
pojemnika na odpady).
& Czekaæ a¿ zniknie m³otek z ekranu
(koniec odkamieniania).

& Wyj¹æ pojemnik na odpady.
& Podstawiæ pojemnik (ok. 1,5 L) pod
w¹¿ wylewu.
& Zdj¹æ zatyczkê z wê¿a i czekaæ a¿
woda wyp³ynie do pojemnika.
& Za³o¿yæ zatyczkê na w¹¿.
& Wsun¹æ w¹¿ do œrodka.
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& Zdj¹æ przed³u¿enie wê¿a i w³o¿yæ
koniec wê¿a do mieszalnika u góry i
umocowaæ go we w³aœciwym
miejscu.

& Zamkn¹æ przykrywkê.
& W³o¿yæ pojemnik na odpady.
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J.J. Darboven Poland Sp. z o.o.
84-230 Rumia
ul. Kolejowa 54

Wcisn¹æ przycisk programowania.
Wyj¹æ klucz obs³ugi technicznej.
Zamkn¹æ drzwiczki.
Podstawiæ rynienkê.
Maszyna nape³nia siê wod¹ i
rozpocznie siê podgrzewanie.
WskaŸnik odkamieniania zostanie
automatycznie wyzerowany.

tel. 0-801 567 890
0-58 679 49 29
e-mail: serwis@darboven.pl
www.darboven.pl

