SPECTRA X-XL KAHVINVALMISTUSLAITTEEN PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
Ohjelmointinäppäimistö:
(o) Virtakytkin: ensimmäinen painike vasemmalta
© CLEAN-painike: toinen painike vasemmalta
- MIINUS-painike: kolmas painike oikealta
+ PLUS-painike: toinen painike oikealta
Exit-painike: ensimmäinen painike oikealta
Puhdistusohjelma ja muut puhdistustoimenpiteet.
1. Avaa ohjelmointinäppäimistön suojaluukku, ja paina © CLEAN-painiketta 3 sekunnin ajan
siirtyäksesi puhdistustilaan.
2. Näyttöön ilmestyy teksti ”aseta puhdistusputki” ja ”paina CLEAN-painiketta”. Aseta putki
paikalleen, ja paina © CLEAN-painiketta.
3. Näyttöön ilmestyy teksti ”puhdistuslukko”. Käännä puhdistusavainta aloittaaksesi
puhdistusohjelman.
4. Puhdistusohjelma kestää noin 30 minuuttia. Ohjelman päätyttyä laite siirtyy stand by –tilaan.
Käännä puhdistusavain takaisin käyttöasentoon joko aikaisintaan puhdistusohjelman seitsemännen
syklin kohdalla (näytöllä seitsemän palkkia) tai ohjelman päätyttyä.
5. Laite siirtyy energiansäästötilaan. Kun laitetta käytetään seuraavan kerran, se tekee noin 15 minuutin
mittaisen neutraloinnin. Puhdistusputki tulee vaihtaa annosteluputkeen ennen tarjoilun aloittamista.
HUOM! Mikäli puhdistusavainta ei käännetä takaisin käyttöasentoon viimeistään puhdistusohjelman
päätyttyä, laite tekee seuraavan käynnistyksen yhteydessä noin 15 minuutin mittaisen
neutralisoinnin. Laite ei myöskään voi aloittaa mahdollista ajastettua suodatusta, mikäli
puhdistusavain on puhdistusasennossa.
Käytä muovi, rst- ja maalattujen pintojen sekä annostelu- ja puhdistusputken puhdistamiseen kosteaa liinaa ja
mietoa puhdistusainetta. Irrota tipparitilä tippa-alustan puhdistamiseksi.
Anna kahvijauhesäiliön tyhjentyä vähintään kerran viikossa. Varmista ettei säiliöön joudu vierasesineitä.
Puhdista säiliön pinnat kostealla pyyhkeellä (esim. Wipz), ja anna säiliön tuulettua ja kuivua hyvin ennen
kannen laittamista paikalleen.
Suodatustason valinta
1.
2.
3.
4.

Aseta adjust-kortti kortinlukijaan.
Näyttöön ilmestyy teksti ”adjust-kortti paikallaan”.
Valitse haluamasi taso painamalla ko. tason painiketta.
Näytön oikeaan yläkulmaan ilmestyy valitsemasi suodatustason numero.
HUOM! Suodatustasoa 4 (jatkuva ns. turbokeitto) ei saa
käyttää jatkuvasti. Taso on tarkoitettu käytettäväksi vain
ruuhka-aikoina ja sen jatkuva käyttö voi johtaa
suodatinyksikön tukkeutumiseen.
HUOM! Mikäli laitteeseen on ajastettu tietyt suodatustasot, ne
päivittyvät vasta seuraavan ajastetun suodatuksen alkaessa.

Puhdistusneste Brematronin yhdistäminen laitteeseen
Asenna imuletku yhdessä pesuaineen määrää mittaavan anturin kanssa
kanisteriin. Ruuvaa kokonaisuus tiivisti kiinni kanisterin suuaukkoon.

Paulig Professional huolto: p. 020 737 0005 tai professional.huolto@paulig.com
Puhdistusaine ja –tarviketilaukset: p. 020 737 0007 tai http://shop.pauligprofessional.fi

