Odkamienianie
SCHAERER COFFEE CLUB
Proszę uważnie przeczytać informacje znajdujące się w instrukcji obsługi.
Zawierają one ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, higieny, używania i konserwacji maszyny.
Czynności konserwacyjne – odkamienianie mogą być wykonywane tylko przez przeszkolony personel.
Podczas automatycznego programu odkamieniania nie wolno sięgać do wnętrza maszyny ani w miejsce wylotu
napoju. Niebezpieczeństwo poparzenia!
W razie kontaktu ze skórą lub przypadkowego dotknięcia środka do odkamieniania mogą zagrażać zdrowiu.
Dopilnować, aby nikt nigdy nie pił płynu do odkamieniania. Należy zapoznać się z informacjami na temat
środka, który będzie używany do usuwania kamienia (karta charakterystyki środka niebezpiecznego).
Odkamienianie z użyciem płynu odkamieniającego należy przeprowadzić, gdy pojawi się informacja o konieczności usuwania kamienia
w ekspresie.

URUCHOMIENIE PROGRAMU ODKAMIENIANIA:
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Do usuwania kamienia będą potrzebne:
• 2 butelki płynnego środka do usuwania
kamienia (po 0,75 litra)
• Pojemnik o pojemności 5 litrów
UWAGA: Stosowanie innych środków do
usuwania kamienia niż te, które są
rekomendowane przez J.J. Darboven
Poland, może doprowadzić uszkodzenia
ekspresu do kawy.
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ETAPY PROGRAMU USUWANIA
KAMIENIA:
I schładzanie
(jeżeli ekspres był rozgrzany)
II usuwanie kamienia
III płukanie

• Upewnić się czy wszystkie elementy
ekspresu są zamontowane.
• Napełnić zbiornik wody do pełna i
wsunąć do ekspresu.
• Nacisnąć ekran w górnym lewym rogu
(patrz rysunek) (symbol trzech poziomych
kresek może być ukryty)
• Nacisnąć „Pielęgnacja” następnie
przesunąć listę do samego dołu i nacisnąć
„Odwapnianie”
• Postępować zgodnie z instrukcjami
programu odkamieniania.
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• Jeżeli ekspres nie jest podłączony do
stałego odprowadzenia ścieków należy
podstawić pod wylewkę kawy pusty
pojemnik (1)
1 o pojemności min 5L
• Gdy podczas programu odkamieniania
pojawi się informacja o podłączeniu
przewodu mleka do wylewki gorącej wody
należy:
- jeżeli podczas normalnej pracy nie jest
używany biały adapter Click&Clean należy
go podłączyć do wężyka mleka
- podłączyć wężyk mleka z adapterem
(2)
2 Click&Clean w wskazane miejsce.

• Gdy podczas programu odkamieniania
pojawi się informacja o napełnieniu
zbiornika na wodę 2 butelkami płynnego
odkamieniacza należy uzupełnić pojemnik
na wodę w właściwych proporcjach tj:
2 butelki odkamieniacza 2x0,75L
1 butelka zimnej wody 0,75L

801 567 890
58 679 49 29
www.darboven.pl

