Ugentlig rengøring
Schaerer Coffee Vito
Schaerer Ltd. P.O. Box

Se også kapitel „Sikkerhedsanvisninger“ og „Rengøring“ i driftsvejledningen.

FORSIGTIG!
Fare for brugeren!

FORSIGTIG!
Fare for maskinen!

Det kan være forbundet med fare at gribe ind i maskinen.
Sluk for maskinen, og tag stikket ud, før maskinen rengøres manuelt.

Udfør den ugentlige rengøring mindst 1x om ugen!
Den ugentlige rengøring gælder som en yderligere rengøring og erstatter ikke den daglige rengøring!

Mikserbæger (valgfri)

Denne rengøring er kun nødvendig ved
maskiner udstyret med "Pulversystem".
► Sluk for maskinen med
-tasten.
► Tag stikket ud af kontakten.

► Fjern afdækningen til venstre.
► Træk slangen (der går fra mikseren
hen til drikkevareudløbet) af drikkevareudløbet.

► Træk slangen af, og skil mikserbægeret ad.
► Rengør begge mikserbægerdele samt
slangen under rindende vand.

► Saml mikserbægeret igen. Drej alle åbninger hen i samme retning.
► Saml mikserbægeret igen i omvendt
rækkefølge.
► Sæt igen mikserslangen med spiralføring på drikkevareudløbet.
► Sæt afdækningen til venstre på igen.

► Drej tappen på bajonetlåsen mod uret.
 Mikserbægeret løsnes fra låsemekanismen.
► Tag mikserbægeret med slange ud.
 Mikserens propel er nu synlig.
► Rengør propellen med en klud.

Bryggeenhed

► Sluk for maskinen med
-tasten.
► Tag stikket ud af kontakten.
► Skub drikkevareudløbet op i øverste
position.
► Træk grumsbeholderen ud.
► Træk drypbakken ud.

► Tag fat i bryggeenheden nedefra, og
træk skyderen frem
 Bryggeenheden er låst op.
► Vip bryggeenheden lodret ned, og træk
den frem og ud.

► Drej bryggeenhedens spindel mod uret
med multitool, indtil afstrygeren (A) er i
forreste udkastposition.

Tilvalg 1: Med drikkevandstank
► Tag drikkevandstanken ud.
► Træk drybbakken ud.

► Skub fjedrene udad og forbi kanten, og
lås den dermed op.
► Træk tragten (B) ud i pilens retning.
► Klap indkastslisken (C) opad.
► Fjern kaffepulverrester med en tør pensel.
► Rengør bryggeenheden under rindende varmt vand.
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► Rengør bryggesien under rindende
vand.
► Lad bryggeenheden tørre fuldstændigt.
► Fjern rester af kaffemel fra området
omkring drypbakkekanalen.
► Monter den tørre bryggeenhed igen i
omvendt rækkefølge.
► Efterjuster evt. brygger/spindelenheden en smule med multitool.
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