Czyszczenie codzienne
OPAL
Proszê uwa¿nie przeczytaæ informacje znajduj¹ce siê w instrukcji obs³ugi.
Zawieraj¹ one wa¿ne wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa, higieny, u¿ywania i konserwacji maszyny.

LAMPKI SYGNALIZACYJNE
Pokazuje, ¿e woda osi¹gnê³a odpowiedni¹
temperaturê.
Zapala siê, gdy w pojemniku brakuje kawy
ziarnistej lub m³ynek jest zablokowany.
Pulsuje, gdy pokrywka pojemnika na kawê
ziarnist¹ jest Ÿle za³o¿ona, uszkodzona
lub jej w ogóle brak.
Zapala siê w momencie przepe³nionego
pojemnika na wyt³oczyny (fusy).
Pulsuje, gdy zbiornik na wyt³oczyny (fusy)
jest ¿le zamontowany lub jest wyjêty.
Zapala siê w momencie, gdy pompa
nie pobiera wody (powietrze w uk³adzie).
Nale¿y maszynê odpowietrzyæ
(patrz pkt. 14/4).

Pulsuje, gdy w zbiorniku jest za ma³o wody,
gdy zbiornik jest Ÿle osadzony lub jest wyjêty
(dotyczy maszyny nie pod³¹czonej
do instalacji wodnej).
Pulsuje, sygnalizuj¹c koniecznoœc
wykonania zabiegu czyszczenia.
Zapala siê gdy trwa program
przep³ukiwania i czyszczenia.
Informuje o koniecznoœci przeprowadzenia
programu odwapniania.
WskaŸnik stanu Stand-By. Zapala siê na
czerwono, gdy wy³¹czono maszynê
przy pomocy przycisku ON/OFF.
W tej pozycji maszyna zu¿ywa ma³o pr¹du.
Zapala siê gdy nast¹pi³a awaria maszyny.
Nale¿y wezwaæ serwis.

Pulsuje razem z jak¹œ cyfr¹ wskaŸnika
kontrolnego programu - nast¹pi³a awaria.
Nale¿y wezwaæ serwis.
Pulsuje, gdy agregat naparzania jest Ÿle
w³o¿ony lub drzwiczki rewizyjne s¹ otwarte.

CZYSZCZENIE CODZIENNE NALE¯Y WYKONAÆ PO PRACY (PO ZROBIENIU OSTATNIEJ KAWY)

1

& Wy³¹czyæ maszynê
przyciskiem
w pozycjê Stand-By.

2

& Otworzyæ drzwiczki na bocznej
œciance.

3

& Nacisn¹æ dzwigniê (oznaczon¹
PRESS)i wysun¹æ podstawê
z agregatem.

4

& Wyj¹æ agregat.

5

& Wyj¹æ plastykow¹ podstawkê
z resztkami kawy.

7

& Oczyœciæ pêdzlem ca³y agregat.

8

& Op³ukaæ ca³y agregat wod¹.
W czasie p³ukania obracaæ
kluczem w lewo i prawo do
oporu.
& Agregat zostawiæ
do ca³kowitego wyschniêcia
(na ca³¹ noc).

6

& Usun¹æ resztki kawy z komory
agregatu przy u¿yciu
odkurzacza.
& W³o¿yæ plastykow¹ podstawkê.

9

& Zdj¹æ spieniacz (najpierw
odkrêciæ nakrêtkê spieniacza).

& Roz³o¿yæ spieniacz na czêœci i
zanurzyæ czêœci na ca³¹ noc w
roztworze.
Sk³ad roztworu:
Odka¿acz:
25 ml
Woda:
250 ml

10

11

12

& Op³ukaæ czêœci spieniaczy pod

& W³o¿yæ wyschniêty agregat.

& Wsun¹æ podstawê z agregatem.
& Zamkn¹æ drzwiczki.

bie¿¹c¹ wod¹.
& Z³o¿yæ spieniacz (kolejnoœæ
wk³adania tulejek: najpierw miêkka, nastêpnie - twarda).
& Za³o¿yæ spieniacz na rurkê
(górna czêœæ nakrêtki powinna
byæ poni¿ej ok. 3 mm zagiêcia
na rurce wody).
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