ניקוי אבנית
Nautilus Pro S06
עקב ריבוי האבנית במים בישראל ,חובה להשתמש אחת לשלושה חודשים בתמיסה להסרת
אבנית המיוחדת של "אספרסו קלאב" .התמיסה מותאמת למים בישראל ושומרת על
תפקודה
התקין של מכונת האספרסו .פעולה זו תשמור על איכות קפה גבוהה ,תבטיח חיי מכונה
ארוכים
יותר ,תצמצם את הסיכוי לתקלות בה ואת צריכת החשמל שלה .תדירות הסרת האבנית
מהמכונה תלויה אף בתדירות השימוש ובקשיות המים ,לכן בשימוש השוטף בה מומלץ
להשתמש במים מסוננים.
סדר פעולות לניקוי אבנית:
כבו את המכונה ,המתג נמצא בצדה השמאלי התחתון.
רוקנו ושטפו את מגירת הקפסולות ואת מגשית הנוזלים עם סבון.
הוציאו ורוקנו את מכל המים.
השתמשו בתמיסה ייעודית להסרת אבנית של "אספרסו קלאב".
שפכו את התמיסה לתוך מכל המים ומלאו אותו במים פושרים  25-מעלות צלסיוס עד לקו
המקסימום.
ודאו כי אין קפסולה במכונה וכי המנוף מורד וסגור.
הניחו כלי בנפח של  200מ"ל לפחות מתחת לפיית המזיגה( .של הקפה)
לחצו ארוכות על לחצן האספרסו הקצר (עם איור של ספל קטן) ולחצן האספרסו הארוך
(עם איור של ספל בינוני) ובו זמנית הדליקו את המכונה.
נוריות החיווי בצדדים של לחצני המזיגה יהבהבו בצבעי אדום וצהוב.
לחצו על לחצן האספרסו הארוך (עם איור של ספל בינוני) ומיזגו את תערובת חומר הניקוי
והמים לתוך הכלי.
המכונה תשאב את המים ותוציא מפיית המזיגה את תמיסת הניקוי במרווחי זמן .משך
התהליך הוא כ 55-דקות 5 ,הזרמות מים עם הפסקה של  05דקות ביניהן.
הקפידו לרוקן את הכלי כשהמכונה תזרים את יתרת התערובת להסרת האבנית.
בסיום הפעולה לחצן האספרסו הארוך ונוריות החיווי יהבהבו לסירוגין.
שטפו היטב את מכל המים ומלאו אותו במים פושרים ונקיים .שטפו גם את מגירת איסוף
הקפסולות ואת מגשית הנוזלים.
לחצו על לחצן האספרסו הארוך והזרימו שוב את כל המים דרך המכונה ,לצורך שטיפתה
משאריות החומר לניקוי האבנית.
לאחר זרימת כל המים ,לחצו על לחצן האספרסו הארוך והמכונה תהיה מוכנה לשימוש.
באם יהיו שאלות נוספות אתם מוזמנים להתקשר אלינו  0000-205-525-ונשמח לעזור לכם!
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