Siena

ekspres do kawy

Zamówienia produktów oraz serwisu do naprawy ekspresu
przyjmujemy pod ni¿ej wymienionymi numerami telefonów:
dla dzwoni¹cych z
0-801-673-150 telefonów
stacjonarnych
dla dzwoni¹cych z
0-501-673-150 telefonów komórkowych

SIENA - Legenda
LEGENDA
1. Zbiornik wody
2. Miejsce na fili¿ankê
3. Koñcówka wylotowa pary i wody gor¹cej
4. Obrotowe pokrêt³o wody gor¹cej/pary
5. Ruszt na fili¿ankê
6. Tacka œciekowa ze wskaŸnikiem poziomu
7. Pojemnik na fusy
8. Pokrywa pojemnika na kawê ziarnista (opcja)
9. Zasobnik samozsypny z wieczkiem na kawê
mielon¹
10. Zespó³ przyjmowania monet (opcja)
11. Ustawianie mia³koœci mielenia
11a. WskaŸnik mia³koœci mielenia
12. Wy³¹cznik g³ówny O-I
13. Nierozdzielny stolik obrotowy
14. Panel eksploatacyjny
15. 2-u czêœciowe drzwiczki obs³ugi technicznej
16. Zespó³ warzenia z szuflada na fusy kaw
17. Rynienka spustowa kawy
18. Rynienka spustowa cappuccino (opcja)
19. Akcesoria: koñcówka wylotowa, ³y¿ka miarki,
wielofunkcyjne narzêdzie do ragulacji,
szczoteczka czyszcz¹ca i tabletki czyszcz¹ce

Pulpit sterowania
1. W³¹cznik ON/OFF
1a. Sygnalizacja gotowoœci do u¿ycia
1b. Sygnalizacja w³¹czenia
2. W³¹cznik czyszczenia/p³ukania i usuwania
2a. Sygnalizacja czyszczenia/p³ukania
3. W³¹cznik podawania dzbanka kawy
3a. Sygnalizacja podawania dzbanka kawy
4. Wstêpna selekcja zmielonej kawy
4a. Sygnalizacja selekcji zmielonej kawy
5. W³¹cznik dla podwójnego podawania
5a. Sygnalizacja podwójnego podawania
6. W³¹cznik programuj¹cy
7. W³¹cznik podawania kawy espresso
7a. Sygnalizacja podawania kawy espresso
8. W³¹cznik podawania Cafe creme
8a. Sygnalizacja podawania Cafe creme
9. W³¹cznik podawania cappuccino
9a. Sygnalizacja podawania cappuccino

10. W³¹cznik dowolnie programowalny
10a. Sygnalizacja w³¹cznika dowolnie
programowalnego
11. Wyœwietlacz
12. Synalizacja temperatury
13. Sygnalizacja poziomu wody
14. Sygnalizacja iloœci kawy ziarnistej
15. Sygnalizacja poziomu fusów
16. Sygnalizacja awarii
17. Sygnalizacja usuwania resztek
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SIENA - Objaœnienia
WskaŸniki i ich znaczenie
Lampka kontrolna

Wyœwietlacz

Znaczenie
Urz¹dzenie jest w trybie czuwania; pobiera wtedy bardzo ma³o
energii.

Zaproszenie do w³¹czenia.

Automatyczne w³¹czenie p³ukania lub dzia³a program
p³ukania.

Urz¹dzenie rozgrzewa siê; nie zosta³a jeszcze osi¹gniêta
wymagana temperatura pracy.
Urz¹dzenie jest teraz gotowe. Zielona lampka pokazuje
optymaln¹ temperaturê pracy.

Wybieranie dzia³ania ekspresu po naciœniêciu odpowiedniego
prze³¹cznika.
Pobieranie kawy po naciœniêciu odpowiedniego
prze³¹cznika.

Pobieranie Cappuccino po naciœniêciu odpowiedniego
wy³¹cznika.
Wybieranie dzbanka po naciœniêciu odpowiedniego
wy³¹cznika.

Pobieranie gor¹cej wody.

Pojemnik kawy ziarnistej jest pusty. Dalsze pobieranie mo¿liwe
tylko po ponownym nape³nieniu.

Pokrywka pojemnika na kawê ziarnist¹ jest zamkniêta
niew³aœciwie.
Pejmnik na fusy jest pe³en. Dalsze podawanie jest mo¿liwe po
jego opró¿nieniu.

Pojemnik na fusy nie jest poprawnie w³o¿ony.

Zbiornik wody jest pusty lub w³o¿ony niew³aœciwie. Dalsze
podawanie jest mo¿liwe tylko po nape³nieniu.
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SIENA - Objaœnienia
Lampka kontrolna

Wyœwietlacz

Znaczenie
Drzwiczki boczne s¹ otwarte. Dalsze podawanie jest mo¿liwe
po ich zamkniêciu.
M³ynek jest zablokowany. Patrz instrukcja dotycz¹ca jego
czyszczenia, dzia³ czyszczenie m³ynka.

Urz¹dzenie musi byæ oczyszczone lub dzia³a program
czyszczenia.
Nale¿y usun¹æ „zakamienienie” z urz¹dzenia lub dzia³a
program odkamieniania.

Symbole wyœwietlane

wskaŸnik iloœci wody

wskaŸnik jêzyka

WskaŸnik czasu mielenia kawy

wskaŸnik zespo³u monetowego

wskaŸnik temperatury

wskaŸnik operacyjny

wskaŸnik iloœci pianki mlecznej

wskaŸnik kodu PIN

wskaŸnik czasu wy³¹czania

wskaŸnik numeru serwisu

wskaŸnik w³¹czenia naparu

WskaŸnik wy³¹czenia pary
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SIENA - Oto jak dzia³a ekspres "Siena" firmy Schaerer
1. OTO JAK DZIA£A EKSPRES "SIENA" FIRMY SCHAERER
Wy³¹cznik g³ówny
W³¹cza (1) lub wy³¹cza (0) urz¹dzenie.

Prze³¹cznik czuwania
Prze³¹cza urz¹dzenie ze stanu "czuwania" na "gotowy do pracy".

Zbiornik wody
Nape³niæ pojemnik s³odk¹ wod¹ na wysokoœæ najwy¿ej 1 cm poni¿ej brzegu
naczynia.

Pojemnik na fusy
Opró¿niaæ regularnie oraz wtedy gdy zapala siê lampka kontrolna.

Pojemnik na ziarno kawowe
Nape³niæ pojemnik ziarnem do brzegu naczynia.

Przygotowanie kawy
Nacisn¹æ raz pokazany prze³¹cznik.

Kawa mielona
Nacisn¹æ najpierw prze³¹cznik z "³y¿k¹".
Odmierzyæ podstawow¹ iloœæ kawy do zasobnika
samozsypnego i nacisn¹æ wy¿ej pokazany prze³¹cznik.
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SIENA - Pielêgnacja i czyszczenie dla zapewnienia d³ugiego okresu u¿ytkowania
Gor¹ca woda
Obróciæ wy³¹cznik obrotowy w prawo, zakoñczyæ po zassaniu wody.

2. PIELÊGNACJA I CZYSZCZENIE DLA ZAPEWNIENIA D£UGIEGO OKRESU U¯YTKOWANIA
Pielêgnacja cotygodniowa
Czyœciæ zbiornik wody (1), tackê œciekow¹ (6), kratkê naczyniow¹ (5) i pojemnik na
fusy (7) wod¹ i, jeœli bêdzie to konieczne detergentem bez cech œciernych.
Nigdy nie czyœciæ w zmywarce!

Czyszczenie rynienki spustowej kawy
Wyj¹æ i wyczyœciæ rynienkê spustow¹ kawy gor¹c¹ wod¹ i jeœli to bêdzie konieczne,
przy pomocy detergentu.

Czyszczenie zespo³u warzenia kawy.
Po w³¹czeniu urz¹dzenia zespó³ warzenia kawy jest automatycznie przep³ukiwany.
Mo¿e byæ tak¿e czyszczony przy pomocy przycisku
(Czas trwania oko³o 1 min.).

Czyszczenia m³ynka
M³ynek jest samooczyszczalny. Jeœli bêdzie to konieczne, wiêksze pozosta³oœci mielenia mog¹ byæ usuwane z
pojemnika przy pomocy dostarczonej szczoteczki. Pod ¿adnym pozorem nie dopuœciæ do dostania sie wody
do pojemnika ziarna kawowego, uszkodzi ona tarcze miel¹ce.

Jeœli do m³ynka dostanie siê okruch kamyka, elektroniczny system zabezpieczenia
zatrzyma m³ynek i zapal¹ siê wskaŸniki monitoruj¹ce.
Czyœciæ m³ynek nastêpuj¹co:
1. Od³¹czyæ od sieci zasilaj¹cej.
2. Opró¿niæ pojemnik ziarna kawowego.
3. Uchwyciæ tarczki miel¹ce wielofunkcyjnym narzêdziem reguluj¹cym i powoli
obróciæ w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a¿ obcy obiekt
zostanie usuniêty, jeœli bêdzie to konieczne przy pomocy odkurzacza.
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SIENA - Pielêgnacja i czyszczenie dla zapewnienia d³ugiego okresu u¿ytkowania
Codzienne rêczne czyszczenie zespo³u warzenia kawy (agregatu),
1. Wy³¹czyæ urz¹dzenie wy³¹cznikiem czuwania
2. Otworzyæ drzwiczki obs³ugi (15) i wyci¹gn¹æ zespó³ warzenia kawy przez
naciœniêcie r¹czki (oznaczonej napisem "Press") i ci¹gniêcie szuflady.

3. Wypchn¹æ zespól warzenia kawy (agregat).

4. Bardzo dok³adnie op³ukaæ ca³y zespó³ warzenia wod¹ z kranu.

5. Usun¹æ resztki kawy w obszarze obs³uguj¹cym przy pomocy odkurzacza.

6. Po oczyszczeniu, umieœciæ z powrotem miseczkê na fusy, umieœciæ zespó³
warzenia ponownie w normalnej pozycji i zamkn¹æ drzwiczki.
UWAGA: Jeœli urz¹dzenie w³¹czy siê ponownie, b³yska wskaŸnik monitorowania zespó³ warzenia nie jest w³aœciwie umieszczony lub drzwiczki nie zosta³y
poprawnie zamkniête.

Program czyszczenia
Oczyszczanie powinno byæ wykonywane tak szybko
jak to jest mo¿liwe wkrótce po tym jak zapali siê wskaŸnik
Oczyszczania.

1. Rêczne czyszczenie zespo³u warzenia (agregatu).
2. Nape³niæ zbiornik wody wod¹.
3. Opró¿niæ tackê œciekow¹, umieœciæ pojemnik pod rynienk¹ spustow¹ kawy.
4. Naciskaæ wy³¹cznik czyszczenia przez 10 s.
5. Umieœciæ tabletkê czyszcz¹c¹ w zasobniku samozsypnym kawy mielonej.
6. Nacisn¹æ ponownie krótko przycisk czyszczenia, zadzia³a program czyszczenia.
Uwaga: Jeœli zapali siê wskaŸnik braku wody, uzupe³niæ wodê. Nie wy³¹czaæ
urz¹dzenia podczas sekwencji czyszczenia.
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SIENA - Pielêgnacja i czyszczenie dla zapewnienia d³ugiego okresu u¿ytkowania
Program usuwania kamienia wapiennego.
Czas trwania ok. 40 min. Usuwanie kamienia powinno
byæ wykonywane tak szybko jak to jest mo¿liwe
po zapaleniu siê wskaŸnika sygnalizacyjnego.
1. Wy³¹czyæ urz¹dzenie wy³¹cznikiem (tryb czuwania).
2. Wyj¹æ pojemnik fusów.

3. Nape³niæ zbiornik wody czynnikiem usuwaj¹cym w stosunku 0,5 l odwapniacza
firmy Darboven; 1,5 l wody) i umieœciæ ponownie w urz¹dzeniu.

4. Umieœciæ puste naczynie pod dysz¹ wylotow¹ pary i spuœciæ resztê pary,
pozostawiæ obrotowy wy³¹cznik w pozycji pary. Modele Self i Cappuccino nie
potrzebuj¹ przekrêcenia wy³¹cznika obrotowego. W modelu Cappuccino,
rynienka spustowa Cappuccino musi byæ usuniêta. Nastêpnie umieœciæ puste
naczynie pod wylotem.

5. Naciskaæ wy³¹cznik oczyszczania przez co najmniej 10 s, program usuwania
rozpoczyna siê. Zapala siê symbol
usuwania kamienia podczas programu
usuwania.
6. Wkrótce po tym jak zapali siê symbol oczyszczania i pojawi siê komunikat "œwie¿a
woda" ("fresh water"), wyp³ukaæ zbiornik wody, nape³niæ œwie¿¹ wod¹
i ponownie umieœciæ w tym samym miejscu.
7. Nacisn¹æ ponownie przycisk oczyszczania, urz¹dzenie jest przep³ukiwane przez
wodê czyszcz¹c¹.
8. Wkrótce po tym jak symbol usuwania wy³¹czy siê i urz¹dzenie przejdzie do stanu
czuwania, wy³¹czyæ obrotowy wy³¹cznik gor¹cej wody/pary i umieœciæ
ponownie pojemnik na fusy.
Uwaga: Nie przerywaæ nigdy programu usuwania. Nie u¿ywaæ nigdy octu jako
czynnika usuwaj¹cego (zalecany: DURGOL)
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