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Kávovar na ledovou kávu Coffee Soul je doslova nabitý
technologiemi a patří k tomu nejlepšímu, co Schaerer
v současnosti nabízí. Ideální pro velké kanceláře s vysokou spotřebou kávy.

k sobě přitáhněte uzamykací páčku a odblokujte obslužný panel směrem nahoru. Obslužný panel lze uzamknout
na spodní straně. Všechny ostatní obslužné prvky jsou nyní
přístupné.

Plně automatický kávovar vás uchvátí především svou
funkcí Hot&Cold, díky které je příprava ledové kávy úplná hračka. Káva je okamžitě po extrakci zchlazena na
30–35 °C. Kostky ledu v ní budou tát mnohem pomaleji
než v horké, proto si mnohem déle udrží svou intenzivní
chuť. Další výhodou je patentovaný systém pro přípravu mléčné pěny BestFoam. Dokáže vám připravit stejně nadýchanou pěnu, jako zkušený barista, a to v horké
i studené variantě. Na výběr máte čtyři různé konzistence – připravíte tak až 32 různých druhů kávy, jejichž
jednotlivé parametry si můžete dle libosti měnit a uložit.

Provozní připravenost kávovaru je možná výhradně při zavřeném obslužném panelu.

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.
Obslužný panel otevření/zavření
Obslužný panel posuňte nahoru, aby byly přístupné všechny obslužné prvky, které leží za ním. Nejprve

Obslužné prvky chladící jednotky
Přístroj je volitelně vybaven systémem mléka Best Foam™
a může být provozován s přístavnou nebo podstavnou
chladicí jednotkou. Po otevření Chladící jednotky je pod
displejem přepínač pro zapnutí/vypnutí chladicí jednotky.
Zapnutí kávovaru
1. Zkontrolujte síťové připojení přístroje.
2. Odjistěte ovládací panel a posuňte nahoru
až k zapadnutí.
3. Stiskněte krátce zelené tlačítko pro zapnutí.
4. Kávovar se zapne a objeví se obslužná plocha
s dotykovou obrazovkou.
5. Opět zavřete ovládací panel.
6. Následně začne zahřívání kávovaru.
7. Kávovar je připravený k provozu, jakmile je
dosaženo potřebné teploty.

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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Připojení mléka
Kávovar je standardně dodáván s chladící jednotkou
vpravo. Přístavná chladicí jednotka vpravo nevyžaduje
žádná další přizpůsobení. Chladicí jednotka disponuje
nádobou na mléko o objemu 10 l a vlastní odnímatelnou
odkapní miskou s odkapním roštem.
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.
Odpadní miska
Zachycuje vyextrahovanou namletou kávu – kávovou
sedlinu. Pojme přibližně 45 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.

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. Pokud
je kávovar připojen na odpadní systém, nemusíte odkapní
misku vylévat. Jednou týdně odkapní misku vytřete a vysušte.
Steam Jet (volitelné)
Umístěte šálek dnem vzhůru nad parní trysku a stisknutím ikony Steam Jet nahřejte šálek. Následně šálek otočte
a umístěte pod výpust. Opatrně, pára je velmi horká!
Proplach horkou vodou
Stiskněte ikonu proplachu vpravo dole na displeji 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).
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Výdej horké vody
Pod výtok horké vody postavte nádobu na nápoj vhodné velikosti. Stiskněte tlačítko horké vody vlevo pod displejem kávovaru a výdej začne podle nastaveného způsobu dávkování.
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. Vyberte ikonu zvoleného nápoje a jeho modifikace. Spusťte jeho výdej stisknutím tlačítka
PŘIPRAVIT MŮJ NÁPOJ. Indikátor nápoje značí průběh jeho
přípravy. Vyčkejte prosím, dokud ikona nápoje nezhasne.
Přípravu nápoje můžete kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka
X. Stiskněte ikonu mléčné pěny a kávovar vám připraví nastavené množství mléčné pěny.
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