Rengöring varje vecka
Schaerer Coffee Vito
Schaerer Ltd. P.O. Box

Se även kapitel "Säkerhetsanvisningar" och "Rengöring" i bruksanvisningen.

FÖRSIKTIGHET!
Fara för användaren!

FÖRSIKTIGHET!
Fara för maskinen!

Det finns risk för skador om man stoppar in händerna i maskinen.
Stäng av maskinen och dra loss strömkontakten innan manuell rengöring påbörjas.

Genomför veckorengöringen minst 1x per vecka!
Veckorengöringen ska göras utöver den dagliga rengöringen och ersätter inte denna!

Blandningsbägare (tillval)

Denna rengöring är endast nödvändig på
maskiner med tillval "pulversystem".
► Slå av maskinen med
-knappen.
► Ta ut el-kontakten.

► Ta bort det vänstra skyddet.
► Ta ut slangen (som går från blandare
till dryckesutlopp) från dryckesutloppet.

► Ta ut slangen och ta isär blandningsbägaren.
► Rengör både blandningsbägarens delar och slangen under flytande vatten.

► Monterar ihop mixerbägaren igen. Vrid
alla öppningar i samma riktning.
► Sätt i mixerbägaren igen i omvänd ordning.
► Sätt blandarslangen med spiralstyrningen på dryckesutloppet .
► Sätt tillbaka det vänstra skyddet igen.

► Vrid bajonetfattningen moturs.
 Blandningsbägaren lossnar ur sitt
låsta läge.
► Ta ur behållaren med slangen.
 Nu syns impellern på mixern.
► Rengör impellern med en ren trasa.

Bryggningsenhet

►
►
►
►
►

Slå av maskinen med
-knappen.
Ta ut el-kontakten.
Ställ dryckesutloppet i det högsta läget.
Dra ut sumplådan.
Dra ut droppskålen.

► Greppa bryggningsenheten underifrån
och dra ut spjället framåt.
 Bryggningsenheten är upplåst.
► Tippa bryggningsenheten lodrätt neråt
och dra ut den framåt.

► Skruva på bryggenhetens spindel moturs med Multitool tills avstrykaren (A)
befinner sig i det främre utmatningsläget.

Tillval 1: Med dricksvattentank
► Ta ut dricksvattentanken.
► Dra ut droppskålen.

► Dra båda fjädrarna och skjut över kanten och lås på så sätt upp.
► Dra ut tratten (B) i pilens riktning.
► Vik undan inmatningsrännan (C) uppåt.
► Avlägsna kafferester med en torr pensel.
► Rengör bryggningsenheten under flytande varmt vatten.
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► Rengör bryggsilen under rinnande vatten.
► Se till att torka den fullständigt.
► Avlägsna kaffepulverrester ur droppbrickans schakt.
► Sätt tillbaka den torkade bryggningsenheten i omvänd ordning.
► Justera bryggarens spindelposition en
aning med Multitool.
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