BEVERO | Touch
Skrócona instrukcja

Kilka kroków do delektowania się kawą
Serdecznie gratulujemy zakupu inteligentnego ekspresu do
kawy marki BEVERO. Obsługa jest bardzo wygodna. Należy
postępować zgodnie z poleceniami w tej skróconej instrukcji.

Widok wnętrza urządzenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

natychmiastowy pojemnik
natychmiastowy slajdów
mikser
wylot miksera
wyłącznik drzwiowy
napoje przeciek

7. dziobek browaru
8. zaparzacz
9. lejek do kawy
10. młyn
11. przesuń na pojemnik fasoli
12. fasola pojemnik

Ekran dotykowy i menu
Obsługa za pomocą ekranu dotykowego
Obsługa ekspresu odbywa się za pomocą intuicyjnego ekranu
dotykowego. Dotknięcie ekranu dotykowego powoduje zniknięcie
wygaszacza.
1 Wybór napoju
W celu wyboru odpowiedniego napoju należy dotknąć dany
przycisk.
2 Informacje
Tutaj znajdują się różne informacje na temat składników i wersji
oprogramowania urządzenia. Ponadto można wyświetlić także
istniejące błędy i ostrzeżenia.
3 Język
Tutaj można ustawić język ekranu
głównego.
4 Pasek stanu
Tutaj wyświetla się stan urządzenia.
W stanie gotowości do eksploatacji
pojawia się tu [Wybierz produkt].
5 Skrócone menu serwisowe
Naciśnięcie symbolu u dołu po prawej
stronie powoduje wywołanie
skróconego menu serwisowego.
Skrócone menu serwisowe może być
chronione hasłem.

Napełnianie
Napełnianie pojemnika na kawę ziarnistą
1. Otworzyć tylko pokrywkę pojemnika na kawę ziarnistą, który ma
zostać napełniony, aby ziarna kawy nie dostały się do pojemnika
na kawę rozpuszczalną.
2. Pojemnik na kawę ziarnistą napełnić ziarnami kawy.
3. Warianty duo: powtórzyć proces dla drugiego pojemnika na kawę
ziarnistą.
4. Na głównym ekranie nacisnąć u dołu po prawej stronie.
5. 5. Nacisnąć [Pojemnik na kawę ziarnistą napełniony]. Pojawi
się komunikat [Pojemnik na kawę ziarnistą napełniony]. Młynki
uruchamiają się, aby napełnić się zmieloną kawą.
6. 6. Potwierdzić przyciskiem [OK] i wyjść ze skróconego menu
serwisowego przyciskiem.

Napełnianie pojemnika na kawę rozpuszczalną
1. Otworzyć tylko pokrywkę pojemnika na kawę rozpuszczalną,
który ma zostać napełniony, aby uniknąć zmieszania kawy rozpuszczalnej.
2. Napełnić kawą pojemnik na kawę rozpuszczalną.
3. Powtórzyć proces dla wszystkich pozostałych pojemników na
kawę rozpuszczalną.

WSKAZÓWKA:
Nigdy nie wlewać płynów do tych pojemników.

Czyszczenie

Czynności wykonywane codziennie
Zespół zaparzacza
1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Dołączonym pędzelkiem usunąć zmielone resztki kawy z góry zaparzacza. Ze względów higienicznych co pewien czas wymieniać
pędzelek.
Zaparzacz i miseczka miksera (wykonać program czyszczenia)
Program czyszczenia trwa łącznie około 6 minut. Jeśli zostanie przerwany, należy uruchomić go na nowo.
1. Pojemnik do czyszczenia ustawić pod wypływem napojów.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nacisnąć przycisk skróconego menu serwisowego
Nacisnąć [Czyszczenie...].
Nacisnąć [Wykonaj czyszczenie ogólne].
Nacisnąć [Rozpocznij czyszczenie].
Następuje płukanie wstępne. Zaczekać chwilę.
Pojawi się polecenie, aby do zaparzacza włożyć tabletkę do
czyszczenia. Otworzyć drzwi urządzenia i wrzucić do zaparzacza
tabletkę do czyszczenia.
8. Nacisnąć [Tabletka wrzucona].
9. Nacisnąć [Rozpocznij czyszczenie]. Trwa czyszczenie główne.

Podstawka pod filiżankę i ociekacz
1. Wyjąć podstawkę pod filiżankę, wyciągając ją do przodu z zamocowania.
2. Podstawka pod filiżankę jest trzymana za pomocą zaledwie 2
magnesów.
3. Mechanizmu wsuwania pojemnika na fusy i osłony zbiornika
wody nie wolno czyścić w zmywarce.
4. Wyczyścić ociekacz.
Zsuwnia kawy rozpuszczalnej
1. Pędzelkiem wyczyścić zsuwnię kawy rozpuszczalnej.
2. Uporczywe zanieczyszczenia usunąć wilgotną szmatką.
3. Zwrócić uwagę, aby po czyszczeniu na mokro zsuwnia
całkowicie wyschła!
Czyszczenie szklanego frontu
Ekran można czyścić przez kilka sekund wilgotną szmatką.
Wyświetla się pozostały czas, w trakcie którego można czyścić.
4. Otworzyć drzwi.
5. Przejść do punktu menu [Czyszczenie] - [Wyczyść ekran].

Czynności wykonywane co tydzień
Wypływ napojów
1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Z wypływu napojów wyciągnąć wszystkie zamontowane węże.
Zwrócić uwagę na przyporządkowanie węży.
3. Usunąć do przodu wannę pośrednią z wypływem napojów.
Wypływ napojów można wysunąć z prowadnicy do góry.
4. Dokładnie wyczyścić wypływ napojów (w razie potrzeby najpierw rozłożyć) szmatką i płynem do mycia naczyń.
Wypływ napojów można myć w zmywarce w temperaturze maks.
65°C. Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

Lejek kawy
1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Wyjąć do przodu lejek kawy.
3. Wyczyścić lejek kawy gorącą wodą i płynem do mycia
naczyń.
4. Wypłukać lejek kawy pod bieżącą gorącą wodą.
5. Zwrócić uwagę, aby po czyszczeniu lejek kawy całkowicie
wysechł.
6. Po czyszczeniu zwrócić uwagę podczas montażu na
prawidłowe zamocowanie lejka kawy.

Zespół miksera
1. Ściągnąć miseczkę miksera z odsysaniem powietrza do
przodu.
2. Wyczyścić miseczkę miksera i odsysanie powietrza gorącą
wodą i zwykłym płynem do mycia naczyń.
3. Następnie wypłukać poszczególne części pod bieżącą
gorącą wodą i dokładnie wysuszyć je czystą ścierką do
naczyń.
4. Z powrotem zamontować wszystkie komponenty w
odwrotnej kolejności.

WSKAZÓWKA:
Przy montażu miksera zwrócić uwagę, aby odsysanie
powietrza miseczki miksera sięgało do kanału odsysania
powietrza urządzenia.

JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!
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