Czyszczenie cotygodniowe
AMBIENTE 1 Z PRZYSTAWK¥ CAPPUCCINO-MAGIC
Proszê uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zawiera ona wa¿ne informacje dotycz¹ce
bezpieczeñstwa, higieny, u¿ywania i konserwacji maszyny.
Podczas automatycznego czyszczenianie nie wolno siêgaæ do wnêtrza maszyny ani w miejsce pracy
agregatu!
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& Naciskaæ przycisk czyszczenia
przez ok. 5 sekund a¿ pojawi siê
napis:
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& W ci¹gu 5 sekund wyj¹æ pojemnik
na wyt³oczyny. Pojawi siê napis:
Reininguns Programm
Hand – Reiningung

Reininguns Programm
Container entferner

& Wyczyœciæ pêdzlem komorê pod
agregatem.
& Oczyœciæ t³oki i uszczelki szczotk¹.
& Wstawiæ pojemnik na wyt³oczyny.
Pojawi siê napis:
Tablette einwerfen

Pal¹ siê dwie lampki przycisków
kawowych. Naciskaj¹c jednoczeœnie
te dwa przyciski mo¿na przesun¹æ
agregat w dó³ do wyczyszczenia i
do góry.
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& Wrzuciæ tabletkê czyszcz¹c¹ w
otwór.
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& Nacisn¹æ przycisk
Pojawi siê napis:

czyszczenia.

Reininguns Programm
Produktwahl Gesperrt

& Pojawi siê napis:
Reininguns Programm
Reiningunsmittel
& Nape³niæ pojemnik do czyszczenia
wod¹ i p³ynem czyszcz¹cym.

Trwa program czyszczenia !
(Czas trwania: ok. 5 min.)

Sk³ad
Odka¿acz:
Woda:
& W³o¿yæ rurkê do pojemnika.

50 ml
100 ml
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& Nacisn¹æ migaj¹c¹ lampkê przy
symbolu fili¿anki. P³yn czyszcz¹cy jest
zaci¹gany z pojemnika.
Po zakoñczeniu przep³ukiwania
pojawi siê napis:
Reininguns Programm
Spulwasser

& Przep³ukaæ pojemnik do czyszczenia
i nape³niæ go 500 ml zimnej wody.
& W³o¿yæ rurkê do pojemnika.

& Nacisn¹æ ten sam przycisk przy
pal¹cej siê lampce obok symbolu
fili¿anki. Po zakoñczeniu p³ukania
pojawi siê napis:
Produkt Wohlen
--.---.--.---& Usun¹æ pojemnik do czyszczenia.
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& Wyj¹æ kratkê ociekacza i umyæ j¹
pod bie¿¹c¹ ciep³¹ wod¹.
& Op³ukaæ ociekacz ciep³¹ wod¹.
& W³o¿yæ kratkê ociekacza.
& Wysuszyæ zewnêtrzne powierzchnie
papierowym rêcznikiem.

& Zdj¹æ g³owicê do spieniania mleka.

& Roz³o¿yæ g³owicê na czêœci.
& Sprawdziæ stan uszczelek.
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& Zanurzyæ na ca³¹ noc w roztworze
czyszcz¹co- odka¿aj¹cym.
Sk³ad roztworu
Odka¿acz:
50 ml
Woda:
500 ml
& Dok³adnie umyæ wszystkie czêœci
i sp³ukaæ zimn¹ wod¹.

& Z³o¿yæ g³owicê.
& Wsadziæ g³owicê na swoje miejsce w
maszynie.
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