Igapäevane puhastus
Schaerer Coffee Vito
Schaerer Ltd. P.O. Box

Vt ka peatükki Vt kasutusjuhendi peatükke „Ohutusjuhised” ja „Puhastus”.

ETTEVAATUST!
Oht kasutajale!

ETTEVAATUST!
Masinakahjustuste
oht!

Jookide, kuuma vee ja auru väljastamise alas on põletusoht.
Ärge võtke väljastamise või puhastamise ajal väljavoolutorudest kinni.

Mitteotstarbekohane kasutamine võib kahjustada puutetundlikku ekraani.
Ärge vajutage puuteekraanile kunagi jõuga, tugeva survega ega teravate esemetega. Ärge kasutage
küürimisvahendit. Ärge pihustage klaasipuhastusvahendit otse puutetundlikule ekraanile.

Ettevalmistused

► Vajutage puuteekraanile.
►
Valige .

► Vajutage väljale [Puhastussümbol].
 Kuvatakse menüü „Hooldus” ja selle võimalikud programmid.

Võimalus 1: Ilma heitvee anumata.
► Seadke väljastusdüüsi alla anum
(ca. 2 l).
Võimalus 2: Heitvee anumaga
► Viige väljastusdüüs kõige madalamasse asendisse.

Igapäevane puhastusprogramm

► Valige [Puhastusprogramm].
► Valige, kas masin peab pärast puhastust välja lülituma või mitte.
Võimalus 1: Värske piimaga
► Jätkake sammuga 2.
Võimalus 2: Pulbrisüsteemiga
► Jätkake sammuga 5.
Võimalus 3: Ilma piima/pulbrita
► Jätkake sammuga 6.
Võimalus 4: Plug&Cleaniga
► Jätkake sammuga 7.

►

Valige vahustaja puhastamiseks.
► Pange puhastusanumasse 25 ml puhastusvahendit (Milkpure) ja 500 ml
külma vett.
► Kastke piima sissevõtutoru koos düüsiga anumasse.
►
Valige .
 Puhastus töötab.

► Täitke puhastusanum umbes ±400 ml
puhta veega.
► Kastke piimavoolik koos düüsiga anumasse.
►
Valige .
 Veega loputus hakkab tööle.
 Kuvatakse korraldus puhastada vahusti.
► Vajutage vahustuspea taga olevat riivistuse vabastajat.
► Tõmmake vahustuspead alla.

► Eemaldage vahusti pea detailid.
► Asetage osad ja piimavoolik ±30 min
lahusesse, mis on valmistatud 500 ml
kuumast veest ja 25 ml puhastusvahendist (Milkpure).
► Puhastage kõik detailid voolava leige
vee all.
► Monteerige vahusti pea detailid jälle
kokku.
► Monteerige vahustuspea väljastusdüüsi alla, kuni kostub klõpsatus.
►
Valige ja jätkake sammuga 6.

 Seguri pesu toimub automaatselt.
► Jätkake sammuga 6.

►
►
►
►
►

Valige masina puhastamiseks.
Järgige puuteekraanile ilmuvaid juhiseid.
Asetage jahvatatud kohvi avasse puhastustablett.
Sulgege ava.
Valige .
 Puhastamine käivitub ja lõpeb.

Võimalus: Plug & Clean
Kirjeldatud puhastust tuleb teha üks kord
nädalas.

Võimalus: Plug & Clean
►
Valige masina puhastamiseks.
► Torgake
piimavooliku
siirdmik
Plug&Clean seadeldisse.
►
Valige .
► Järgige puuteekraanile ilmuvaid juhiseid.
► Asetage jahvatatud kohvi avasse puhastustablett.
► Sulgege ava.
►
Valige .
 Puhastamine käivitub ja lõpeb.
► Vahustuspea iganädalast puhastust vt
4. sammust.

ETTEVAATUST!
Oht kasutajale!

Välispinnad ja anumad

Eraldi programmid

► Puhastage masina välispindu niiske
paberrätikuga.

Vahusti ja seguri pesu on võimalik eraldi
läbi viia.

Sõltuvalt seadme lisadest toimige järgmiselt:
► Loputage joogiveepaaki puhta veega.
► Loputage piimaanum puhta veega
põhjalikult üle.
► Puhastage heitvee mahuti ja/või tilgaalus tavalise üldpuhastusvahendiga.

Võimalus 1: Vahusti puhastamine
► Vajutage menüüs „Hooldus” [Vahusti
puhastus].
►
Valige .
 Käivitub vahustaja puhastamine.
Võimalus 2: Seguri pesu
► Vajutage menüüs „Hooldus” [Seguri
pesu].
►
Valige .
 Seguri pesu käivitub.

Kohviubade, vee, piima, pulbri või muude kohvi koostisosade asjatundmatu kasutamisega võib
kaasneda kahju tervisele!
Järgige HACCP hügieenieeskirju!

Vt ka peatükki Vt kasutusjuhendi peatükke „Ohutusjuhised” ja „HACCP hügieenieeskirjad”.
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