Ukentlig rengjøring
Schaerer Coffee Vito
Schaerer Ltd. P.O. Box

Se også kapittel "Sikkerhetsanvisninger" og "Rengjøring" i brukerveiledningen.

FORSIKTIG!
Fare for brukeren!

FORSIKTIG!
Fare for maskinen!

Det er farlig å gripe inn i maskinen.
Før en manuell rengjøring skal maskinen slås av og kobles fra nettet.

Ukentlig rengjøring gjennomføres minst 1x per uke!
Den ukentlige rengjøringen kommer i tillegg til den daglige rengjøringen og erstatter den ikke.

Mikserbeger (tilbehør)

Denne rengjøringen er bare nødvendig på
maskiner med alternativet "pulversystem".
► Slå av maskinen med knappen
.
► Ta ut støpslet.

► Fjern venstre panel.
► Trekk av slangen (som fører fra mikser
til utløpet for drikker) fra utløpet for drikker.

► Trekk av slangen og demonter mikserbegeret.
► Rengjør både begge mikserbegerdelene og slangen under rennende vann.

► Monter sammen mikserbegeret igjen.
Vri alle åpningene i samme retning.
► Sett inn mikserbegrene igjen i omvendt
rekkefølge.
► Sett mikserslangen med spiralføring på
utløpet for drikker igjen.
► Sett inn venstre deksel igjen.

► Drei håndtaket til bajonettlåsen mot
klokken.
 Mikserbegeret løser seg fra låsen.
► Ta ut mikserbegeret med slange.
 Mikserens impeller er nå synlig.
► Rengjør impelleren med en klut.

Kokeenhet

► Slå av maskinen med knappen
.
► Ta ut støpslet.
► Skyv utløpet for drikker opp i øverste
stilling.
► Trekk ut grutbeholderen.
► Trekk ut dryppskålen.

► Ta tak i kokeenheten nedenfra og trekk
skyveren forover.
 Kokeenheten er låst.
► Vipp kokeenheten loddrett ned og trekk
den ut forover.

► Vri spindelen til bryggeenheten med
multiverktøyet mot urviseren til avstrykeren (A) befinner seg i fremste utkastposisjon.

Alternativ 1: Med vanntank
► Ta ut vanntanken.
► Trekk ut dryppskålen.

► Skyv de to fjærene utover, over kanten
slik at de låses opp.
► Trekk ut trakten (B) i pilretningen.
► Vipp opp innkastsklien (C).
► Fjern rester etter malt kaffe med en tørr
pensel.
► Rengjør bryggeenheten under flytende
varmt vann.
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► Rengjør bryggesilen under rennende
vann.
► La kokeenheten tørke fullstendig.
► Fjern rester av malt kaffe fra området til
dryppskålsjakten.
► Monter tørr bryggeenhet i omvendt rekkefølge.
► Brygger-spindelposisjon etterjusteres
om nødvendig litt med multiverktøy.
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