SCSoul Wyposażenie dodatkowe
Cup & Cool
Podgrzewacz do filiżanek
Chłodziarka do podstawienia
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Opis i informacje ogólne
Wyposażenie dodatkowe Cup&Cool
jest połączeniem podgrzewacza do
filiżanek i chłodziarki.
Podgrzewacz do filiżanek umożliwia
podgrzewanie i przygotowanie
filiżanek, dzbanków i kubków. Półki ze
stali szlachetnej są pokryte powłoką
niezostawiającą odcisków palców.
Chłodziarkę do podstawienia można
umieścić bezpośrednio pod ekspresem
do kawy.

Chłodziarki służą do higienicznego
przechowywania i chłodzenia mleka do
przygotowywania napojów kawowych
z dodatkiem mleka, jak cappuccino
czy kawa z mlekiem. Mleko jest
doprowadzane przez wąż bezpośrednio
z chłodziarki do ekspresu do kawy.

Przestrzegać instrukcji obsługi

>> Przed użyciem należy przeczytać instrukcję
obsługi.
>> Zawsze dokładnie przestrzegać zaleceń
zawartych w instrukcji obsługi, w
szczególności wskazówek bezpieczeństwa
i informacji zawartych w rozdziale o
bezpieczeństwie.
>> Przestrzegać ostrzeżeń umieszczonych na
urządzeniu i ekspresie do kawy.
>> Należy udostępnić instrukcję obsługi
pracownikom lub wszystkim użytkownikom.

Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem

• Napięcie sieciowe wewnątrz urządzenia
i ekspresu do kawy stwarza śmiertelne
zagrożenie!
>> Nigdy nie otwierać obudowy.
>> Nie wolno odkręcać śrub czy zdejmować
którejkolwiek części obudowy.

Warunki użytkowania i instalacji

• Producent nie ponosi odpowiedzialności za
szkody spowodowane nieprzestrzeganiem
zaleceń dotyczących konserwacji i zaleceń
zawartych w rozdziale „Dane techniczne”.
>> Przestrzegać instrukcji obsługi.
>> Prace konserwacyjne i naprawy mogą być
przeprowadzane wyłącznie przez serwis
Schaerer przy użyciu oryginalnych części
zamiennych.
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UWAGA
Zwracać uwagę na znaki i
symbole instrukcji obsługi
wStrona 4
Przestrzegać zaleceń z
rozdziału o bezpieczeństwie
wod strony 4

OSTRZEŻENIE
Przestrzegać zaleceń z
rozdziału o bezpieczeństwie
wod strony 4

WAŻNE
Dane techniczne
wod strony 37
Konserwacja
wInstrukcja obsługi ekspresu
do kawy
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Znaki i symbole instrukcji obsługi

1

Znaki i symbole instrukcji
obsługi
Zasady bezpieczeństwa –
uszczerbek na zdrowiu

Jeśli zasady bezpieczeństwa nie będą
przestrzegane, przy nieprawidłowym
użytkowaniu może to doprowadzić do
łagodnych lub poważnych obrażeń.

Zasady bezpieczeństwa –
uszczerbek na zdrowiu

Jeśli zasady bezpieczeństwa nie będą
przestrzegane, przy nieprawidłowym
użytkowaniu może to doprowadzić do
łagodnych obrażeń.
Porażenie prądem

Niebezpieczeństwo
wybuchu

Niebezpieczeństwo
zmiażdżenia

Gorące
powierzchnie

OSTRZEŻENIE
Przestrzegać zaleceń z
rozdziału o bezpieczeństwie
wod strony 4

UWAGA
Zasady bezpieczeństwa
Obsługa
w Strona 17
Zasady bezpieczeństwa
Czyszczenie
w Strona 26
Przestrzegać zaleceń z
rozdziału o bezpieczeństwie
wod strony 4

Niebezpieczeństwo
poślizgnięcia

Wskazówki – szkody materialne
• Dot. urządzeń
• Dot. miejsca ustawienia
>> Zawsze postępować zgodnie z instrukcją
obsługi.

Wskazówka/Porada

• Instrukcje dotyczące bezpiecznego
postępowania i wskazówki ułatwiające
obsługę.

4

WAŻNE
Przestrzegać zaleceń z
rozdziału o gwarancji
wod strony 36
Dane techniczne
wod strony 37

WSKAZÓWKA
RADA
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Bezpieczeństwo
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Bezpieczeństwo
Nieprawidłowe użytkowanie
• Nieprzestrzeganie zasad
bezpieczeństwa może
doprowadzić do poważnych
obrażeń ciała.
>> Przestrzegać wszystkich
wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa.
Niebezpieczeństwo wybuchu
W opisywanych urządzeniach
nie należy przechowywać
wybuchowym materiałów, takich
jak zbiorniki z łatwopalnymi
paliwami w aerozolu.
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OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE
Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem
od strony 14
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Bezpieczeństwo

2.1

Ogólne wskazówki
bezpieczeństwa

Zagrożenia dla użytkownika
Najwyższy możliwy poziom
bezpieczeństwa to najważniejsza
cecha produktów Schaerer.
Skuteczność zabezpieczeń jest
zapewniona tylko w przypadku
przestrzegania poniższych zasad:

UWAGA

>> Nie dotykać gorących części urządzeń.
>> Zaprzestać używania urządzeń, jeśli działają
nieprawidłowo lub są uszkodzone.
>> Używać urządzeń tylko wtedy, gdy są one w pełni
zmontowane.
>> Przed użyciem dokładnie przeczytać instrukcję
obsługi.
>> Zaprzestać używania urządzeń, jeśli działają
nieprawidłowo lub są uszkodzone.
>> W żadnym razie nie ingerować w zamontowane
urządzenia zabezpieczające.

6
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Bezpieczeństwo

>> Opisywane urządzenie może być obsługiwane
przez dzieci powyżej 8. roku życia i osoby
z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,
sensorycznymi lub umysłowymi, jak również osoby
nieposiadające wystarczającego doświadczenia
i/lub wiedzy, wyłącznie wówczas, gdy są one
nadzorowane, a także zostały poinstruowane
w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i
zrozumiały związane z nią niebezpieczeństwa.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniami.
Czyszczenie oraz przeprowadzanie konserwacji
przez dzieci bez nadzoru jest zabronione.
Czynności te mogą być wykonywane wyłącznie
przez osoby, które posiadają wiedzę i praktyczne
doświadczenie z urządzeniem, w szczególności
pod względem bezpieczeństwa i higieny.
>> Należy zwracać uwagę, aby dzieci nie używały
tego urządzenia do zabawy.
>> Czyszczenie oraz przeprowadzanie konserwacji
przez dzieci jest zabronione.
>> Jeśli urządzenie jest stosowane w trybie samoobsługowym, a także w trybie obsługi, do nadzoru
wyznaczyć personel, który zadba o przestrzeganie zasad higieny i w razie potrzeby udzieli
odpowiednich porad.
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Bezpieczeństwo

Mimo urządzeń zabezpieczających
każde urządzenie może stanowić
potencjalne zagrożenie w przypadku
niewłaściwego użytkowania. Aby
zapobiec obrażeniom i zagrożeniom
dla zdrowia, należy przestrzegać
następujących zaleceń podczas
korzystania z urządzenia:

Zagrożenie życia na skutek
porażenia prądem
• Napięcie sieciowe wewnątrz
urządzenia stwarza śmiertelne
zagrożenie!
>> Nigdy nie otwierać obudowy.
>> Nie wolno odkręcać śrub czy
zdejmować którejkolwiek części
obudowy.
>> Nie wolno używać
uszkodzonego przewodu
zasilającego.
>> Nie dopuszczać do uszkodzeń
przewodu zasilającego. Nie
zginać i nie ściskać.
>> Nigdy nie zanurzać wtyczki
sieciowej w wodzie lub innych
cieczach ani nie wylewać wody
lub innych płynów na wtyczkę
sieciową. Wtyczka sieciowa
musi być zawsze sucha.

8

OSTRZEŻENIE
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Niebezpieczeństwo oparzenia
• Półki ze stali szlachetnej
rozgrzewają się do wysokiej
temperatury.
>> Przed rozpoczęciem
czyszczenia półek ze stali
szlachetnej poczekać, aż
ostygną.

UWAGA

Niebezpieczeństwo zranienia
• Przy braku ostrożności podczas
ustawiania filiżanek może
dojść do odbicia odprysków od
szklanych ścianek bocznych.
>> Wstawiać filiżanki ostrożnie.

UWAGA

Zagrożenie dla zdrowia
>> Stosować tylko produkty, które
nadają się do konsumpcji i
wykorzystania w chłodziarce.
>> Chłodziarka służy wyłącznie
do chłodzenia mleka w przewidzianych do tego zbiornikach.
>> Pojemniki na mleko napełniać
wyłącznie mlekiem nadającym
się do spożycia!

UWAGA
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Zagrożenie dla zdrowia
• Środki czyszczące do systemu
mleka i tabletki czyszczące
mają właściwości żrące.
>> Przestrzegać zaleceń
dotyczących bezpieczeństwa
zawartych na opakowaniach
środków czyszczących.
>> Tabletkę czyszczącą wrzucać
tylko po ukazaniu się polecenia
na wyświetlaczu.

UWAGA

Zagrożenie dla zdrowia/
Niebezpieczeństwo podrażnienia i poparzenia
• Podczas czyszczenia przez
węże i adaptery przepływa
gorący płyn do czyszczenia i
gorąca woda.
• Gorąca ciecz czyszcząca może
podrażniać skórę, a wysoka
temperatura może stwarzać
ryzyko poparzenia.
• Na tacce mogą znajdować się
gorące płyny.
>> Podczas czyszczenia nigdy nie
wkładać rąk pod wyloty.
>> Dopilnować, aby nikt nigdy nie
pił płynu do czyszczenia.

UWAGA
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Niebezpieczeństwo poparzenia
• Wskutek zatkania złącza
adaptera lub zagięcia węża
mleka może dojść do pęknięcia
węża i wytryśnięcia gorącej
wody.
>> Zawsze sprawdzać węże mleka
i wtykać je mocno do adaptera.
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UWAGA
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2.2

Użytkowanie zgodne
z przeznaczeniem
Nieprawidłowe użytkowanie
• Jeśli urządzenia nie
są używane zgodnie z
przeznaczeniem, może to
spowodować ryzyko zranienia.
>> Urządzeń Cup&Cool,
podgrzewacza do filiżanek
i chłodziarki do podstawienia
należy używać wyłącznie
zgodnie z przeznaczeniem.

OSTRZEŻENIE

Urządzenia Cup&Cool, podgrzewacz
do filiżanek i chłodziarka są
przeznaczone do podgrzewania
filiżanek i/lub chłodzenia mleka do
ekspresu do kawy. Te urządzenia
przeznaczone są do użytku
komercyjnego w hotelach, lokalach
gastronomicznych i innych
podobnych miejscach. Urządzenia
mogą być instalowane w miejscach
do samoobsługi, jeśli podczas ich
eksploatacji obecna będzie osoba
odpowiedzialna. Urządzenia mogą
być użytkowane w sklepach, biurach
lub innych miejscach pracy, hotelach,
motelach i pensjonatach; mogą być
obsługiwane przez klientów lub inne
osoby, które nie są specjalistami.
12
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Urządzenia muszą być użytkowane
zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
Użytkowanie inne lub wykraczające
poza podany zakres jest niezgodne
z przeznaczeniem. Producent nie
odpowiada za szkody powstałe z tego
tytułu.
Urządzeń Cup&Cool, podgrzewacza
do filiżanek i chłodziarki do
podstawienia nie należy nigdy
używać do chłodzenia innych
cieczy niż mleko (schłodzone,
pasteryzowane, homogenizowane,
UHT) i podgrzewania na półkach ze
stali szlachetnej innych obiektów
niż filiżanki.
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2.3

Warunki użytkowania i
instalacji
Zagrożenie pożarowe/Ryzyko
wypadków
>> Należy przestrzegać warunków
użytkowania i instalacji.
>> Należy przestrzegać warunków
użytkowania i instalacji
podanych w rozdziale Dane
Techniczne.

OSTRZEŻENIE
Dane techniczne
wod strony 37

Prace przygotowawcze do
podłączenia energii elektrycznej
użytkownik urządzenia musi
zlecić podwykonawcom. Za ich
realizację zgodnie z przepisami
ogólnymi, krajowymi i lokalnymi
odpowiadają instalatorzy z
odpowiednimi uprawnieniami. Technik
serwisowy firmy Schaerer wykona
podłączenie ekspresu do wcześniej
przygotowanych przyłączy. Nie jest
on uprawniony do wykonywania
prac instalacyjnych leżących w gestii
inwestora ani nie odpowiada za ich
realizację. Zacisk do wyrównania
potencjałów jest w razie potrzeby
montowany przez serwis firmy
Schaerer.

14
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3
3.1

Opis i informacje ogólne
Elementy urządzenia Cup & Cool / W

A Włącznik/wyłącznik chłodziarki
B Włącznik/wyłącznik ogrzewania podgrzewacza do filiżanek
C Podgrzewane półki na filiżanki
D Chłodziarka
E Złącze adaptera węża mleka
F Złącze 230 V AC
G1 Złącze CAN 1
G2 Złącze CAN 2 (przy wyposażeniu w Centre Milk)
H Termostat chłodziarki
C

F
D
G1

H
G2

+

-

C

E
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Opis i informacje ogólne | Elementy chłodziarki do podstawienia

3.2

Elementy chłodziarki do
podstawienia

A Włącznik/wyłącznik chłodziarki do podstawienia
D Chłodziarka do podstawienia
E Złącze adaptera węża mleka
F Złącze 230 V AC
G1 Złącze CAN 1
G2 Złącze CAN 2 (przy wyposażeniu w Centre Milk)
H Termostat chłodziarki do podstawienia

G1
CAN1 G2
CAN2

H
+
230V AC

16
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4
4.1

Obsługa podgrzewacza do
filiżanek
Zasady bezpieczeństwa Obsługa
Niebezpieczeństwo zranienia

• Przy braku ostrożności podczas ustawiania
filiżanek może dojść do odbicia odprysków
od szklanych ścianek bocznych.
>> Wstawiać filiżanki ostrożnie.

Niebezpieczeństwo oparzenia

• Półki ze stali szlachetnej rozgrzewają się do
wysokiej temperatury.
>> Przed rozpoczęciem czyszczenia półek ze
stali szlachetnej poczekać, aż ostygną.

4.2

UWAGA
Przestrzegać zaleceń z
rozdziału o bezpieczeństwie
wod strony 4

UWAGA
Przestrzegać zaleceń z
rozdziału o bezpieczeństwie
wod strony 4

Włączanie podgrzewacza
filiżanek

►►Podłączyć wtyczkę sieciową
►►Włączyć podgrzewacz do filiżanek za pomocą
włącznika/wyłącznika, znajdującego się u góry po
lewej stronie na tylnej ściance urządzenia
Wyłącznik zaświeci się w kolorze zielonym.
Włącznik podgrzewacza do filiżanek powoduje
włączenie podświetlenia (opcjonalnego).
Po upływie ok. 60 min podgrzewacz filiżanek jest
rozgrzany.
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Obsługa podgrzewacza do filiżanek | Włączanie podświetlenia

4.3

Włączanie podświetlenia

Podgrzewacz do filiżanek jest włączony.
►►Nacisnąć i przytrzymać przez ± 2 sekundy
przełącznik ukryty pod pokrywą [A], używając
wąskiego przedmiotu o średnicy około 2–3 mm.
Tylne podświetlenie filiżanki zaczyna świecić jednym
kolorem.
►►Na krótko nacisnąć przycisk [A] ponownie.
Kolor zmienia się ręcznie.
►►Nacisnąć kilkakrotnie przełącznik [A] do momentu
wyłączenia światła.
Światło zaczyna świecić ponownie po około
5–10 sekundach. Kolor światła zmienia się z określoną
częstotliwością.
►►Nacisnąć przełącznik [A] ponownie, gdy świeci
żądany kolor.
Światło świeci od teraz stale w tym kolorze.

4.4

Wyłączanie podświetlenia

►►Wykonać wszystkie czynności opisane w części
„Włączanie podświetlenia”.
Światło świeci stale w ostatnio wybranym kolorze.
►►Nacisnąć i przytrzymać przez ± 2 sekundy
przełącznik ukryty pod pokrywą [A], używając
wąskiego przedmiotu o średnicy około 2–3 mm.
Światło jest teraz wyłączone.

18
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Obsługa podgrzewacza do filiżanek | Napełnianie podgrzewacza filiżanek

4.5

Napełnianie podgrzewacza
filiżanek
Wstawiać filiżanki ostrożnie, aby nie porysować
powierzchni półek ze stali szlachetnej.

►►Ustawić filiżanki, dzbanki i kubki ostrożnie
w podgrzewaczu, otworami skierowanymi w dół

4.6

WAŻNE
Przestrzegać zaleceń z
rozdziału o gwarancji
wod strony 36
Dane techniczne
wod strony 37

Wyłączanie podgrzewacza
filiżanek
Przestrzegać instrukcji

• Ewentualne szkody powstałe na skutek
nieprzestrzegania tych wskazówek nie są
objęte gwarancją.
►►Wyłączyć podgrzewacz do filiżanek za pomocą
włącznika/wyłącznika, znajdującego się u góry po
lewej stronie na tylnej ściance urządzenia
►►Wyciągnąć wtyczkę sieciową
Wyłącznik gaśnie.
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WAŻNE
Przestrzegać zaleceń z
rozdziału o gwarancji
wod strony 36
Dane techniczne
wod strony 37
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Obsługa chłodziarki | Zasady bezpieczeństwa Obsługa

5

Obsługa chłodziarki

5.1

Zasady bezpieczeństwa Obsługa
Zagrożenie dla zdrowia

>> Stosować tylko produkty, które nadają się do
konsumpcji i wykorzystania w chłodziarce.
>> Chłodziarka służy wyłącznie do chłodzenia
mleka w przewidzianych do tego
zbiornikach.
>> Pojemniki na mleko napełniać wyłącznie
mlekiem nadającym się do spożycia!

20

UWAGA
Przestrzegać zaleceń z
rozdziału o bezpieczeństwie
wod strony 4
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Obsługa chłodziarki | Włączanie chłodziarki

5.2

Włączanie chłodziarki
Jeśli chłodziarka nie była transportowana
w pionowej pozycji stojącej, to przed
włączeniem wymagany jest czas spoczynku
w pozycji stojącej przez co najmniej 2 godziny.

WAŻNE

Chłodziarka utrzymuje niską temperaturę
mleka, ale nie jest w stanie schłodzić ciepłego
płynu.
• Używać zawsze wstępnie schłodzonego
mleka.
• Nie wyłączać chłodziarki, gdy w zbiorniku
znajduje się mleko, ponieważ w przeciwnym
razie dojdzie do jego zepsucia.

WAŻNE

► Podłączyć wtyczkę sieciową
► Połączyć złącze CAN 1 z ekspresem do kawy
(6-pinowa wtyczka DIN)
► Połączyć złącze CAN 2 z ekspresem do kawy
(system Centre Milk)
Chłodziarka Cup & Cool (A)

► Włączyć chłodziarkę za pomocą włącznika/
wyłącznika [A], znajdującego się u góry po prawej
stronie na tylnej ściance urządzenia
Wyłącznik zaświeci się w kolorze zielonym.
Po około 60 minutach chłodziarka osiąga temperaturę
roboczą.

Chłodziarka do podstawienia (B)

► Otworzyć drzwiczki chłodziarki
► Włączyć włącznik/wyłącznik [B] w górnej krawędzi
otworu drzwiowego
Wyłącznik zaświeci się w kolorze zielonym.
Po około 60 minutach chłodziarka osiąga temperaturę
roboczą.
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Obsługa chłodziarki | Wkładanie i napełnianie zbiornika na mleko

5.3

Wkładanie i napełnianie
zbiornika na mleko
• Pojemnik na mleko jest przeznaczony
wyłącznie do przechowywania mleka.
• Nie wyłączać chłodziarki, gdy w zbiorniku
znajduje się mleko, ponieważ w przeciwnym
razie dojdzie do jego zepsucia.

WAŻNE

• Podłączanie chłodziarek do ekspresu
do kawy oraz prowadzenie węża mleka
jest opisane szczegółowo w instrukcji
przebudowy 020798.
• Nie zginać węża mleka!
• Skrócić długość węża mleka do 28 cm od
wewnętrznej krawędzi chłodziarki.

WAŻNE

Cup & Cool

►►Otworzyć drzwiczki frontowe
►►Poprowadzić wąż mleka od ekspresu do kawy do
chłodziarki
►►Włożyć wąż mleka do adaptera w pokrywie zbiornika
na mleko (uwzględnić długość od wewnętrznej
krawędzi chłodziarki, wynoszącą 28 cm)
Chłodziarka do podstawienia

►►Poprowadzić wąż mleka od ekspresu do kawy od
góry do chłodziarki do podstawienia
►►Włożyć wąż mleka do adaptera w pokrywie zbiornika
na mleko (uwzględnić długość od wewnętrznej
krawędzi chłodziarki, wynoszącą 28 cm)
►►Przesunąć pokrywę zbiornika na mleko do tyłu
►►Do zbiornika na mleko wlewać wyłącznie wstępnie
schłodzone mleko (3–5°C)
►►Umieścić pokrywę z powrotem na zbiorniku
►►Wsunąć z powrotem zbiornik na mleko
►►Zamknąć przednie drzwiczki

22

Podłączenie mleka: Cup & Cool

Podłączenie mleka: chłodziarka
do podstawienia
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5.3.1

Centre Milk
• Wyposażenie dodatkowe Cup & Cool
w wersji szerokiej jest zgodne z systemem
Centre Milk.
• Wyposażenie to należy umieścić między
dwoma urządzeniami.
• Prowadzenie węża mleka jest opisane
szczegółowo w instrukcji przebudowy
020798.

WAŻNE

►►Przesunąć pokrywę zbiornika na mleko do tyłu
►►Do zbiornika na mleko wlewać wyłącznie wstępnie
schłodzone mleko (3–5°C)
►►Umieścić pokrywę z powrotem na zbiorniku
►►Wsunąć z powrotem zbiornik na mleko
►►Zamknąć przednie drzwiczki

Podłączenie mleka:
Patrz również osobna instrukcja
przebudowy 020798.
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Obsługa chłodziarki

5.4

Komunikat o opróżnieniu na
wyświetlaczu
• Wilgoć w chłodziarce może powodować
błędy w działaniu.
> Wnętrze chłodziarki utrzymywać zawsze
w suchym stanie.

WSKAZÓWKA
Przykład

Przestrzegać wskazówek widocznych na wyświetlaczu.

Po osiągnięciu progu opróżnienia na wyświetlaczu
ekspresu do kawy pojawia się komunikat o opróżnieniu.
► Napełnić odpowiedni zbiornik na mleko
(patrz rozdział 5.2)
Napełnienie zbiornika na mleko jest rozpoznawane
automatycznie, komunikat na wyświetlaczu znika.

5.5

wInstrukcja obsługi ekspresu
do kawy
wOprogramowanie
wUstawianie
wMleko

Wyłączanie chłodziarki
Przestrzegać instrukcji

• Ewentualne szkody powstałe na skutek
nieprzestrzegania tych wskazówek nie są
objęte gwarancją.
• Przed dłuższymi przerwami w użytkowaniu
wyczyścić wnętrze urządzenia. Przymknąć
drzwiczki.

WAŻNE
Przestrzegać zaleceń z
rozdziału o gwarancji
wod strony 36
Dane techniczne
wod strony 37

Cup & Cool

► Wyłączyć chłodziarkę za pomocą włącznika/
wyłącznika [A], znajdującego się u góry po prawej
stronie na tylnej ściance urządzenia
► Wyciągnąć wtyczkę sieciową
Chłodziarka Cup & Cool jest wyłączona.

Chłodziarka do podstawienia

► Otworzyć drzwiczki chłodziarki do podstawienia
► Wyłączyć włącznik/wyłącznik [B] w górnej krawędzi
otworu drzwiowego
► Wyciągnąć wtyczkę sieciową
Chłodziarka do podstawienia jest wyłączona.

24
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5.6
5.6.1

Ustawianie temperatury
Termostat Cup & Cool

Termostat chłodziarki Cup & Cool znajduje się u dołu
po prawej stronie w tylnej ściance
► Obrócić termostat w prawo
Temperatura robocza zostaje zmniejszona.
► Obrócić termostat w lewo
Temperatura robocza zostaje zwiększona.

5.6.2

Termostat chłodziarki do
postawienia

Termostat chłodziarki do podstawienia znajduje się
u dołu po prawej stronie w tylnej ściance
► Obrócić termostat w prawo
Temperatura robocza zostaje zmniejszona.
► Obrócić termostat w lewo
Temperatura robocza zostaje zwiększona.

020914_BA_SCSoul_Wyposażeniedodatkowe_PL_V01

+

-

25

Czyszczenie

6

Czyszczenie

6.1

Zasady bezpieczeństwa
Czyszczenie

Aby zapewnić bezproblemową eksploatację oraz
optymalną jakość napojów, konieczne jest regularne
czyszczenie.

Zagrożenie dla zdrowia/ Higiena

• Mleko to substancja bardzo podatna na
zepsucie się. W systemie mleka mogą
tworzyć się szkodliwe bakterie.
>> Codziennie przeprowadzać czyszczenie
systemu mleka.
>> Przestrzegać koniecznie instrukcji
czyszczenia ekspresu do kawy.
>> Regularnie wymieniać wąż mleka.
>> Należy przestrzegać wszystkich zasad
higieny.
>> Przestrzegać koncepcji czyszczenia HACCP.

Zagrożenie dla zdrowia/ Higiena

• W chłodziarce, która nie jest w użyciu, mogą
namnażać się bakterie.
>> Po zakończeniu używania ekspresu przed
dłuższym przestojem, a także przed
ponownym użyciem ekspresu po kilku
dniach przestoju, należy przeprowadzić
wszystkie programy czyszczenia.

Zagrożenie dla zdrowia/ Higiena

• Wszystkie środki czyszczące są doskonale
dopasowane do programów czyszczących.
>> Stosować tylko środki czyszczące firmy
Schaerer.

Niebezpieczeństwo poparzenia

• Przy poluzowanym wężu mleka może dojść
do wytryśnięcia gorącej wody lub wydobycia
się gorącej pary.
>> Zawsze mocno wtykać węże mleka.
26

UWAGA
Przestrzegać zaleceń z
rozdziału o bezpieczeństwie
wod strony 4

UWAGA
Przestrzegać zaleceń z
rozdziału o bezpieczeństwie
wod strony 4

UWAGA
Przestrzegać zaleceń z
rozdziału o bezpieczeństwie
wod strony 4

UWAGA
Przestrzegać zaleceń z
rozdziału o bezpieczeństwie
wod strony 4
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6.2

Czyszczenie podgrzewacza
filiżanek
Niebezpieczeństwo oparzenia

• Półki ze stali szlachetnej rozgrzewają się do
wysokiej temperatury.
>> Przed rozpoczęciem czyszczenia półek ze
stali szlachetnej poczekać, aż ostygną.
• Istnieje niebezpieczeństwo, że podczas
czyszczenia powstaną zarysowania.
>> Nie należy używać proszków do szorowania
lub podobnych środków.
>> Nie stosować żrących środków
czyszczących.
>> Do czyszczenia używać miękkiej szmatki.
>> Zalecamy wilgotną szmatkę z mikrowłókien.
>> Przed dłuższymi przerwami w użytkowaniu
wyczyścić wnętrze urządzenia. Przymknąć
drzwiczki.

UWAGA
Przestrzegać zaleceń z
rozdziału o bezpieczeństwie
wod strony 4

WAŻNE
Przestrzegać zaleceń z
rozdziału o gwarancji
wod strony 36

Schłodzone urządzenie czyścić wilgotną ścierkeczką.
Następnie osuszyć delikatną szmatką z wełny lub
zamszu.
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Czyszczenie

6.3

Czyszczenie zbiornika na mleko
/ węża mleka
Przestrzegać zasad higieny

• W chłodziarce, która nie jest w użyciu, mogą
namnażać się bakterie.
>> Przed wyłączeniem ekspresu należy
przeprowadzić codzienne czyszczenie.
>> Pojemnik na mleko i wszystkie jego
elementy należy czyścić codziennie!

Przestrzegać instrukcji
>> Nie zginać węży mleka!

►►Wykonać codzienne czyszczenie ekspresu do
kawy z systemem mleka zgodnie z instrukcjami na
wyświetlaczu
Przestrzegać instrukcji obsługi ekspresu do kawy.

UWAGA
Przestrzegać zaleceń z
rozdziału o bezpieczeństwie
wod strony 4
Czyścić urządzenie według
instrukcji czyszczenia.
Czyszczenie
wod strony 26

WAŻNE
Przestrzegać zaleceń z
rozdziału o gwarancji
wod strony 36

►►Pojemnik na mleko z pokrywą i pionową rurką umyć
w zmywarce
►►Po umyciu zaczekać, aż zbiornik na mleko
całkowicie wyschnie
►►Włożyć z powrotem zbiornik na mleko i wetknąć
węże mleka
►►Zamknąć drzwiczki

28
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6.4

Czyszczenie wnętrza chłodziarki
Zagrożenie dla zdrowia/ Higiena

• Wszystkie środki czyszczące są doskonale
dopasowane do programów czyszczących.
>> Stosować tylko środki czyszczące firmy
Schaerer.

UWAGA
Przestrzegać zaleceń z
rozdziału o bezpieczeństwie
wod strony 4

►►Wnętrze chłodziarki należy wycierać wilgotną
ściereczką
►►Wytrzeć do sucha miękką szmatką
►►Włożyć z powrotem zbiornik na mleko
►►Zamknąć drzwiczki
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Czyszczenie

6.5

Rozmrażanie chłodziarki
Przestrzegać instrukcji

>> Nigdy nie zeskrobywać lodu szpiczastymi
lub ostrymi przedmiotami. Może dojść do
uszkodzenia powierzchni wewnętrznych
ścianek chłodziarki.
>> Nie używać urządzeń grzewczych do
rozmrażania (suszarki, pistoletu na gorące
powietrze, myjki parowej itd.).
• Jeśli warstwa oblodzenia jest grubsza niż
3 mm, należy bezwzględnie rozmrozić
chłodziarkę.
• W przypadku chłodziarki ze zintegrowanym
zgłaszaniem opróżnienia należy unikać
wszelkiego oblodzenia na tylnej pionowej
ściance. Pomaga to zapobiec błędom
w działaniu i oszczędzić energię.

WAŻNE
Przestrzegać zaleceń z
rozdziału o gwarancji
wod strony 36

WAŻNE
Przestrzegać zaleceń z
rozdziału o gwarancji
wod strony 36

►►Wyłączyć chłodziarkę za pomocą wyłącznika
►►Wyciągnąć wtyczkę sieciową
►►Drzwiczki frontowe pozostawić otwarte
►►Wodę powstałą wskutek odmrażania zebrać miękką
szmatką
►►Przed włączeniem zamknąć drzwiczki frontowe
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7

Zakłócenia

Objawy usterki

Instrukcja postępowania

Wnętrze chłodziarki jest
oblodzone

• Sprawdzić: Czy drzwiczki są zawsze zamknięte?
• Sprawdzić: Czy stan uszczelki jest prawidłowy?
• Sprawdzić: Czy chłodzenie jest ustawione na
niską temperaturę?
• Sprawdzić: Czy urządzenie jest włączone?
• Sprawdzić: Czy wtyczka sieciowa jest
podłączona?
• Sprawdzić: Czy bezpiecznik w instalacji nie jest
uszkodzony?
Patrz Wyłącznik sieciowy nie świeci!
• Sprawdzić: Czy odczekano czas schładzania?
• Sprawdzić: Czy uszczelka drzwiczek nie jest
uszkodzona?
• Sprawdzić: Czy wlano ciepłe mleko?
• Warstwa oblodzenia na tylnej ściance chłodziarki
wRozmrozić chłodziarkę
• Skontrolować połączenie węzła CAN
z ekspresem do kawy
Patrz Wyłącznik sieciowy nie świeci!

Wyłącznik sieciowy nie
świeci

Chłodziarka nie chłodzi

Zgłaszanie opróżnienia nie
sygnalizuje opróżnienia
Podgrzewacz filiżanek nie
rozgrzewa się
Filiżanki są podgrzewane
nierównomiernie

8

• Ze względu na budowę najniższa półka jest
chłodniejsza o około 8°C.
• Czas podgrzewania naczyń o różnych średnicach
się różni.

Serwis i adresy

Serwis techniczny firmy Schaerer osiągalny jest
poprzez centralę, gdy nie jest znany lokalny partner
serwisowy.
Schaerer AG
Dział obsługi klienta Szwajcaria:
Allmendweg 8
Telefon: +41 32 681 62 75
Skr. pocztowa 336
E-Mail: technical-support@schaerer.com
4528 Zuchwil
Szwajcaria
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Bezpieczeństwo i gwarancja

9

Bezpieczeństwo i gwarancja

9.1

Zagrożenia dla urządzeń
Przestrzegać instrukcji

Ewentualne szkody powstałe na skutek
nieprzestrzegania tych wskazówek nie są
objęte gwarancją.
Przestrzegać warunków użytkowania i
instalacji.

Miejsce ustawienia

WAŻNE
Przestrzegać zaleceń z
rozdziału o gwarancji
wod strony 36
Przestrzegać warunków
użytkowania i instalacji
wod strony 14

• Miejsce ustawienia musi być suche i
odporne na wodę.
• Z chłodziarki mogą wydobywać się skropliny
lub mleko.
>> Urządzenia nie są przeznaczone do użytku
na zewnątrz.
>> Umieścić urządzenia w takim miejscu,
w którym będą one chronione przed
zalewaniem wodą.
>> Chłodziarki należy zawsze stawiać na
powierzchni wodoodpornej i niewrażliwej
na działanie wody, by zapobiec powstaniu
uszkodzeń powierzchni, na której stoi
urządzenie.
Należy przestrzegać poniższych wskazówek w celu
uniknięcia problemów i uszkodzeń technicznych w
urządzeniach:
• Ze względów na ubezpieczenie zawsze zwracać
uwagę na to, czy po zakończeniu pracy przełącznik
główny jest wyłączony lub wtyczka sieciowa jest
wyciągnięta.
• Zalecamy podjęcie kroków mających na celu
zapobieżenie powstawaniu szkód:
-- np. montaż czujników dymu.
• Po przerwie w eksploatacji zalecamy wykonać
dokładne czyszczenie.
• Jeśli chłodziarki nie były transportowane w pionowej
pozycji stojącej, to przed włączeniem wymagany jest
czas spoczynku w pozycji stojącej przez co najmniej
2 godziny.
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9.2

Dyrektywy

Producent:
WMF Group GmbH, 73312 Geislingen (Germany)
(wyprodukowano dla Schaerer AG, CH-4528 Zuchwil).
Urządzenia spełniają wymagania wszystkich
obowiązujących przepisów zawartych w wymienionych
dyrektywach.
Podgrzewacz do filiżanek

• Dyrektywa ws. niskich napięć 2014/35/UE
Cup&Cool i chłodziarka do podstawienia

Deklaracja zgodności WE jest dołączona do
urządzenia.
• Dyrektywy MD (MR) 2006/42/UE
• Directive (Dyrektywa) 2014/30/UE,
• Directive (Dyrektywa) 2011/65/UE (ROHS),
• Directive (Dyrektywa) 2012/19/UE (WEEE).
Wyżej wymieniony producent deklaruje, że
urządzenie to jest zgodne ze wszystkimi odnośnymi
postanowieniami wymienionych dyrektyw. W przypadku
dokonania nieuzgodnionych z nami zmian w tych
urządzeniach niniejsza deklaracja traci swoją ważność.
Sporządzanie dokumentacji technicznej: Schaerer AG.
Urządzenia posiadają znak CE.
Urządzenia spełniają wymagania niemieckiej ustawy o
środkach spożywczych, artykułach bieżącej konsumpcji
i paszach (LFGB), rozporządzenia o artykułach
bieżącej konsumpcji (BedGgstV), rozporządzenia
(UE) nr 10/2011 i rozporządzenia (UE) nr 1935/2004 w
aktualnych wersjach.
W przypadku wykorzystywania zgodnie z
przeznaczeniem, urządzenia nie stanowią niebezpieczeństwa dla zdrowia ani innego niebezpieczeństwa.
Zastosowane materiały i surowce odpowiadają
rozporządzeniu dotyczącemu artykułów codziennego
użytku oraz rozporządzeniu (UE) nr 10/2011.
Dla krajów nienależących do UE obowiązują właściwe
krajowe regulacje prawne.
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Bezpieczeństwo i gwarancja
Urządzenia podlegają przepisom o złomowaniu
urządzeń elektronicznych WEEE 2012 /19 / UE i nie
wolno ich wyrzucać z odpadami domowymi.
Zapewniamy i gwarantujemy możliwość śledzenia
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1935/2004 oraz
produkcję zgodną z dobrą praktyką wytwarzania w
znaczeniu rozporządzenia (UE) nr 2023/2006.
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W celu usunięcia odpadów
należy skontaktować się z
serwisem WMF.
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9.3

Obowiązki użytkownika

Użytkownik powinien zadbać o regularną konserwację
wykonywaną przez serwisantów firmy Shaerer, jej
pełnomocników lub inny upoważniony personel oraz o
kontrolę urządzeń zabezpieczających.
Dostęp do serwisu dozwolony jest tylko dla osób,
które posiadają wiedzę i praktyczne doświadczenia
z urządzeniem, w szczególności pod względem
bezpieczeństwa i higieny.
Ekspres do kawy z wyposażeniem dodatkowym
powinien zostać ustawiony przez użytkownika
w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie
pielęgnacji i konserwacji.
W przypadku wykorzystywania urządzenia w
warunkach biurowych lub podobnych zastosowań
uwzględniających samoobsługę osoby przeszkolone
w zakresie obsługi są odpowiedzialne za nadzór
ekspresu do kawy z wyposażeniem dodatkowym.
Odpowiednio przeszkolony personel powinien
zagwarantować stosowanie zaleceń pielęgnacyjnych
i służyć radą w przypadku pytań dotyczących
eksploatacji.
Użytkownik musi zadbać, aby elektryczne urządzenia
i środki eksploatacyjne znajdowały się zawsze
we właściwym stanie (np. zgodnie z przepisami
Niemieckiego Zrzeszenia Zawodowego DGUV przepis
3).
Te czynności wykonywane są w ramach konserwacji
przez technika serwisowego firmy Schaerer lub
partnera serwisowego upoważnionego przez Shaerer.
Do czyszczenia systemu mleka należy używać
wyłącznie specjalne środki czyszczące przewidziane
przez firmę Schaerer. Należy przestrzegać wskazówek
producenta dot. cykli konserwacji (w Konserwacja).
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9.4

Roszczenia gwarancyjne
Przestrzegać instrukcji

• Ewentualne szkody powstałe na skutek
nieprzestrzegania tych wskazówek nie są
objęte gwarancją.
>> Przestrzegać warunków użytkowania i
instalacji.

WAŻNE
Przestrzegać warunków
użytkowania i instalacji
wod strony 14

Prawa nabywcy do roszczeń gwarancyjnych oraz wytyczne dotyczące ewentualnie
przysługujących mu roszczeń gwarancyjnych wynikają z umowy zawartej między
nabywcą a sprzedającym.
Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji może spowodować
utratę roszczeń gwarancyjnych.

Gwarancja nie obejmuje:
• Części podlegających naturalnemu zużyciu. Należą do nich, między innymi,
zbiornik na mleko, elementy transportujące mleko, uszczelki oraz powierzchnie
półek ze stali szlachetnej.
• Usterek spowodowanych przez czynniki atmosferyczne, a także przez czynniki
chemiczne, fizyczne, elektrochemiczne lub elektryczne.
• Usterek, które powstały przez nieprzestrzeganie przepisów dotyczących obsługi,
konserwacji i czynności pielęgnacyjnych urządzenia (np. instrukcji obsługi i
zaleceń konserwacyjnych).
• Usterek, które powstały przez niezastosowanie oryginalnych części zamiennych
firmy Schaerer lub nieprawidłowy montaż wykonany przez nabywcę lub osoby
trzecie lub przez nieprawidłową lub niedbałą obsługę.
• Skutków nieprawidłowych i niedozwolonych przez firmę Schaerer zmian lub
napraw wykonywanych przez nabywcę lub osoby trzecie.
• Usterek, które powstały przez nieodpowiednie lub nieprawidłowe zastosowanie.
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Załącznik: Dane techniczne Cup & Cool

Załącznik: Dane techniczne Cup & Cool
Wykonanie

Moc znamionowa (1 (wat)
Moc grzewcza (1 (wat)
Przyłącze sieciowe
Złącze elektryczne, w miejscu
montażu
Prąd znamionowy (A)

Cup
Cup&Cool
(4 szerokie
wąskie
szerokie
wąskie
140 - 160
150 - 170
160 - 180
130 - 180
140
150
105
76
1/N/PE 50/60 Hz/220-240 V
Gniazdo z zestykiem ochronnym
–

Czynnik chłodzący

Ilość czynnika chłodzącego
Bezpieczniki, w instalacji
Uchwyt filiżanek na półkę
Filiżanki do espresso Ø 60
mm
w dwóch warstwach
Filiżanki do kawy Ø 80 mm
jedna warstwa
Liczba półek
Uchwyt filiżanek łącznie
Temperatura półki
Pojemność mleka
Wymiary zewnętrzne w mm
Szerokość
Wysokość
Głębokość
Masa własna (ok. w kg)
Stały poziom ciśnienia
akustycznego (Lpa)

0.95 - 1.05

–

0.85 - 0.95

R134a (GWP=1300),
klasa N/4 (bez FCKW)
Wskazówka: zawiera
fluorowane gazy
cieplarniane ujęte w
Protokole z Kioto
40 g
45 g
1 x 16 A

66

80

66

80

15

22

15

22

4
60-264
-

4
3
88-320
45-198
maks. 80 °C (2
4l

2
44-160

367
286
587
587
547
570
34
35
< 70 dB(A) (3

367
587
570
39

286
587
547
30

9,5 l

Zmiany techniczne zastrzeżone.
(1 Wyposażenie specjalne – patrz tabliczka identyfikacyjna, podane wartości dotyczą wyposażenia

podstawowego.

(2 Ze względu na budowę najniższa półka jest chłodniejsza o około 8°C.
(3 Poziom ciśnienia akustycznego Lpa (slow) i Lpa (impulsy) na stanowisku pracy personelu obsługowego

w każdym trybie pracy jest niższy od 70 dB(A).

(4 Cup & Cool szeroki z wyposażeniem do systemu Centre Milk (przyłącze mleka po lewej i prawej stronie)
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Załącznik: Dane techniczne chłodziarki do podstawienia

Załącznik: Dane techniczne chłodziarki do podstawienia
Wykonanie
Przyłącze sieciowe
Złącze elektryczne, w miejscu montażu
Prąd znamionowy (A)
Czynnik chłodzący
Ilość czynnika chłodzącego
Bezpieczniki, w instalacji
Pojemność mleka
Wymiary zewnętrzne w mm
Szerokość
Wysokość
Głębokość
Masa własna (ok. w kg)
Stały poziom ciśnienia akustycznego
(Lpa)

Standardowa chłodziarka do podstawienia
1/N/PE 50/60 Hz/220–240 V
Wtyk chłodziarki
0,63
R134a klasa N (bez FCKW)
40 g
1x16 A
9,5 l
345
299
533
22
< 70 dB(A) (3

Zmiany techniczne zastrzeżone.
(3 Poziom ciśnienia akustycznego Lpa (slow) i Lpa (impulsy) na stanowisku pracy personelu obsługowego

w każdym trybie pracy jest niższy od 70 dB(A).
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Załącznik: Dane techniczne podgrzewacza filiżanek (W)

Załącznik: Dane techniczne podgrzewacza filiżanek (W)
Versión

Moc znamionowa (1 (wat)
Przyłącze sieciowe
Złącze elektryczne, w miejscu
montażu
Bezpieczniki, w instalacji
Uchwyt filiżanek na półkę
Filiżanki do espresso Ø 60
mm
w dwóch warstwach
Filiżanki do kawy Ø 80 mm
jedna warstwa
Liczba półek
Uchwyt filiżanek łącznie
Temperatura półki
Wymiary zewnętrzne w mm
Szerokość
Wysokość
Głębokość
Masa własna (ok. w kg)
Nivel de ruido permanente
(Lpa)

podgrzewacza filiżanek
podgrzewacza filiżanek
wąskie
szerokie
140 - 160
150 - 170
1/N/PE 50/60 Hz/220-240 V
Gniazdo z zestykiem ochronnym
1 x 16 A
66

80

15

22

4
60-264

4
88-320

286
587
547
30

max. 80 °C (2

< 70 dB(A) (3

367
587
547
34

Zmiany techniczne zastrzeżone.
(1 Wyposażenie specjalne – patrz tabliczka identyfikacyjna, podane wartości dotyczą wyposażenia

podstawowego.

(2 Ze względu na budowę najniższa półka jest chłodniejsza o około 8°C.
(3 Poziom ciśnienia akustycznego Lpa (slow) i Lpa (impulsy) na stanowisku pracy personelu obsługowego

w każdym trybie pracy jest niższy od 70 dB(A).
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Przyłącze elektryczne

Przyłącze elektryczne
Tolerancja napięcia
sieciowego
Temperatura otoczenia
Maksymalna wilgotność
Stopień ochrony
Powierzchnia
ustawienia/
Spryskiwanie wodą

Odległości montażowe

Wentylacja

40

220–240 V +6% i -10%,
Przerwanie sieci < 50 ms brak przerwania funkcji
od +5°C do +32°C
80% wilgotności względnej, bez kondensacji.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
IP X0
Urządzenia muszą być umieszczone poziomo na stabilnej,
wodoodpornej i odporne na wysoką temperaturę poziomej
powierzchni.
Urządzenie nie może być czyszczone strumieniem wody.
Urządzenie musi być ustawione w miejscu zabezpieczonym
przed spryskiwaniem wodą. Urządzenie nie może
być ustawione na powierzchni, która jest spryskiwana
lub czyszczona wężem z wodą, strumienicą parową,
oczyszczaczem parowym lub podobnymi urządzeniami.
Ze względów funkcjonalnych, serwisowych i bezpieczeństwa
podczas montażu należy zachować minimalny odstęp 50 mm
od tylnej ścianki i z boku urządzenia do ścian budynku lub do
innych, obcych elementów. Wysokość miejsca ustawienia od
górnej krawędzi posadzki wynosi co najmniej 850 mm.
Zapewnić wystarczającą wentylację i odprowadzanie ciepła.
W określonych warunkach należy zapewnić wymuszoną
wentylację w miejscu montażu, aby zagwarantować
odprowadzanie ciepła.
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Przyłącze elektryczne
Zasady dotyczące podłączenia elektrycznego
i przytoczone normy obowiązują w przypadku
podłączenia urządzenia w państwach UE. W
razie potrzeby należy przestrzegać dodatkowych
przepisów krajowych. Poza krajami UE
sprawdzenie zgodności z przytoczonymi normami
jest obowiązkiem podmiotu wprowadzającego
maszynę do obrotu.
Instalacja elektryczna w miejscu użytkowania musi
być wykonana zgodnie z normą IEC 364. W celu
zapewnienia większego bezpieczeństwa należy
zastosować wyłącznik różnicowo-prądowy o wartości
znamionowego prądu uszkodzeniowego na poziomie
30 mA (EN 61008). W pobliżu urządzenia lub 30 cm
poniżej górnej krawędzi blatu należy przewidzieć na
tylnej lub bocznej ściance lady gniazdo z zestykiem
ochronnym lub jednofazowe gniazdo wtykowe zgodne
z przepisami krajowymi. Gniazdo wtykowe należy
do instalacji budynku. Przewód zasilający nie może
mieć kontaktu z gorącymi częściami. Jeżeli kabel
przyłączeniowy urządzenia został uszkodzony, należy
zlecić wymianę w serwisie lub podobnie wykwalifikowanemu specjaliście, aby uniknąć zagrożeń.
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Załącznik: Akcesoria i części zamienne

Załącznik: Akcesoria i części
zamienne
Liczba Jednostka

Nazwa

Zlecenie nr.

Zacisk wyrównania potencjałów
1

sztuka

Kątownik

33 2107 1100

1

sztuka

Podkładka zębata

00 0047 2257

1

sztuka

Śruba z łbem płaskim M6X16

00 0047 3414

1

sztuka

Nakrętka sześciokątna

00 0047 2055

Adapter

33 2427 5000

Cup&Cool, szer. 27 cm
1

sztuka

1

sztuka

Zbiornik na mleko

33 2388 6000

1

sztuka

Pokrywa zbiornika na mleko

33 2388 7000

Cup&Cool, szer. 36 cm
1

sztuka

Adapter

33 2427 5000

1

sztuka

Zbiornik na mleko 350

33 2418 4000

1

sztuka

Pokrywa zbiornika na mleko 350

33 2388 8000

1

sztuka

Pokrywa z dwoma otworami (CM)

33 4118 6100

1

sztuka

Rurka pionowa

33 9520 2100

Chłodziarka do podstawienia
1

sztuka

Adapter

33 2427 5000

1

sztuka

Zbiornik na mleko

33 2427 3000

1

sztuka

Pokrywa zbiornika na mleko

33 2427 4000

1

sztuka

Przepust węża mleka

33 2445 0000

1

sztuka

Uniwersalna rurka pionowa

33 9520 2000
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