Odwapnianie (maszyna nie pod³¹czona do instalacji wodnej)
Siena 2
Proszê uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zawiera ona wa¿ne informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa,
higieny, u¿ywania i konserwacji maszyny.

Nigdy nie siêgaæ do wnêtrza maszyny lub pod wylot produktów w czasie procesu odwapniania.

Maszyna musi byæ odkamieniana przez kwalifikowany personel.
Jeœli lampka funkcji wykrywania „zbior. wody” czyli „ ma³o wody”
zamiga, uzupe³niæ
wodê i wstawiæ zbiornik (proces odwapniania automatycznie wystartuje).

Odwapnianie z u¿yciem p³ynu odwapniaj¹cego musi byæ wykonane gdy
zacznie migaæ wskaŸnik
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4 Nacisn¹æ przycisk
by wejœæ do stanu
Stand-by.
4 Zdj¹æ wylewkê kawy.
4 Wyj¹æ pojemnik na wodê.
4 Wlaæ do pojemnika roztwór.

Sk³ad roztworu:
Odwapniacz:
Woda:

750 ml
1500 ml

4 Wstawiæ pojemnik do maszyny.

uwaga gor¹ce

4 Postawiæ pojemnik (poj. oko³o 2 litry)
pod wylot kawy.
4 Postawiæ pojemnik (poj. oko³o 2 litry)
pod wylot gor¹cej wody (pod rurkê)
4 Wcisn¹æ na ok. 5 sekund przycisk
Pojawi siê napis:

Pokazuje siê gdy temperatura
pary jest ponad 90°C.
4 Wcisn¹æ przycisk
Pojawi siê napis:

Odwapnianie ?
odwapnianie

0%

4 Nacisn¹æ przycisk
Trwa odwapnianie!
(Czas trwania: oko³o 40 minut)
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4 Czekaæ a¿ pojawi siê napis:

2 pojemnik
Jeœli ten napis siê pojawi, upewnij siê
czy 2-gi pojemnik jest pod wylotem
gor¹cej wody.
4 Nacisn¹æ przycisk
4 Pojawi siê napis:

Odwapnianie 91%... 92%...
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4 Czekaæ a¿ pojawi siê napis:

Œwie¿a woda
4 Opró¿niæ pojemnik pod wylotem
kawy i wrz¹tku.
4 Przep³ukaæ pojemnik na wodê
i nape³niæ go œwie¿¹ wod¹
(oko³o 1,5 litra).

4 W³o¿yæ na miejsce pojemnik z wod¹.
4 Postawiæ pojemnik pod wylot kawy
i pod wylot wrz¹tku.
4 Nacisn¹æ przycisk

Trwa przep³ukiwanie!
(czas trwania: oko³o 8 minut)
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4 Czekaæ a¿ pojawi siê napis:

2 pojemnik
Jeœli pojawi siê ten napis upewnij siê
czy jest pojemnik pod rurk¹ wrz¹tku.
4 Nacisn¹æ przycisk
Pojawi siê napis:

P³ukanie
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4 Pojawi siê napis:

Œwie¿a woda
4 Wyj¹æ pojemnik na wodê z ekspresu,
dolaæ œwie¿ej wody i w³o¿yæ pojemnik
na miejsce.
Pojawi siê napis;

4 Odwapnianie jest zakoñczone
Poka¿e siê napis:

Stand by

4 Wcisn¹æ przycisk

P³ukanie
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4 Pojawi siê napis:

Wyczyœæ
4 Przeprowadziæ ca³y proces:
Czyszczenie codzienne na koniec
dnia-gdy nie miga lampka
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