NÁVOD K OBSLUZE
PŘÍSTROJ: SCHAERER COFFEE CLUB

COFFEE EXPERTS • WATER EXPERTS • AIR EXPERTS
TRUE PROFESSIONALS IN OFFICE SERVICES

DRUHY NÁPOJŮ
Ristretto, Espresso, Espresso doppio, Espresso macchiato, Cappuccino, Flat White, Caffè lungo,
Latte macchiato, Caffè mocha, Čokoláda, Čokoláda s mlékem, Mléčná pěna, Horká voda
Kávovar Schaerer Coffee Club si zamiluje celá kancelář.
Navzdory menším rozměrům, díky kterým se vejde do
opravdu každé kuchyňky, zvládne připravit několik druhů kávy a poradí si i s nadýchanou mléčnou pěnou.

Připojení mléka (bez ledničky)
Balení mléka postavte vlevo vedle kávovaru. Hadičku na
mléko vložte do balení mléka. Hadička na mléko musí dosahovat až na dno balení mléka.

Schaerer se výrobě špičkových kávovarů a překapávačů
věnuje již od 20. let. Klade vysoký důraz nejen na technické provedení, ale i na hygienické standardy a dokonalou čistotu.

Odpadní miska
Zachycuje vyextrahovanou namletou kávu – kávovou sedlinu. Pojme přibližně 30 dávek kávové sedliny. Jakmile je
nutné misku vyprázdnit, na displeji se zobrazí příslušné hlášení. Po dobu, kdy je odpadní miska vyjmutá, je výdej nápojů zablokovaný. Po zpětném nasazení odpadní misky se
vás kávovar zeptá, zda byla nádoba vyprázdněna, a pokud
byla, stiskněte ANO.

Zapnutí kávovaru
Na pravé straně obslužného panelu se nachází spínač
ZAP/VYP. Přidržte spínač zhruba 3 vteřiny. Zazní signální
tón. Kávovar se zapne a nahřeje. Spustí se automatické
teplé oplachování.
Připojení mléka (lednička na mléko)
Vyjměte zásobník na mléko z ledničky. Odsuňte víko zásobníku na mléko dozadu a nalijte do něj mléko. Opět
nasaďte víko na zásobník. Adaptér na hadičce mléka zastrčte do přípojky ve víku zásobníku na mléko. Zasuňte
zásobník na mléko opatrně zpět.

Odkapní miska
U kávovarů bez připojení na odpadní systém se musí odkapní miska pravidelně vyprazdňovat. Odkapní misku opatrně vyjměte, vyprázdněte ji, vysušte a vložte zpět.

Čištění kávovaru provádí klient dle přiloženého návodu na čištění. V případě
jakýchkoliv potíží s kávovarem prosím kontaktujte naši green line 800 100 463
nebo svého zástupce z oddělení péče o klienty COFFEE EXPERTS. Jsme Vám
vždy velmi rádi k dispozici. Děkujeme.
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FUNKCE KÁVOVARU
Steam Jet
Umístěte šálek dnem vzhůru na pravou část odkapní
misky a stiskněte ikonu STEAM JET na displeji. Následně šálek umístěte pod výpust. Opatrně, pára je
velmi horká!
Proplach horkou vodou
Stiskněte ikonu proplachu před umístěním šálku pod
výpust. Voda ohřívá spařovací systém a zaručuje
optimální teplotu kávy.
Síla kávy
Stiskněte ikonku síly kávy pro více silnou (3 zrnka),
nebo slabší (1 zrnko). Základní nastavení síly kávy je
střední (2 zrnka).
Výdej horké vody
Pod výtok horké vody postavte nádobu na nápoj
vhodné velikosti. Klepněte na tlačítko horké vody
a výdej začne podle nastaveného způsobu dávkování.

Čištění kávovaru provádí klient dle přiloženého návodu na čištění. V případě
jakýchkoliv potíží s kávovarem prosím kontaktujte naši green line 800 100 463
nebo svého zástupce z oddělení péče o klienty COFFEE EXPERTS. Jsme Vám
vždy velmi rádi k dispozici. Děkujeme.

Eco–Mode
Je-li Eco-Mode nastaven na „aktivován“, sníží se teplota parního kotlíku 10 minut po výdeji posledního
nápoje. Tlačítka nápojů zůstanou podsvícená. Je-li
při snížené teplotě zapotřebí vydat nápoj s podílem
mléka, pak kávovar potřebuje na nahřátí asi 15 sekund.
Výdej nápojů se spustí teprve po nahřátí.

PŘÍPRAVA NÁPOJE:
Umístěte šálek pod výpust. Stiskněte ikonu zvoleného
nápoje. Indikátor nápoje značí průběh jeho přípravy.
Vyčkejte prosím, dokud ikona nápoje nezhasne. Přípravu nápoje můžete kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka
STOP. Pro přípravu mléčné pěny prosím podržte ikonu,
dokud vám kávovar nepřipraví požadované množství
pěny.
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