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Inleiding

Inleiding

Hartelijk welkom

Met deze koffiemachine hebben wij voor u de volgende generatie van volledig automatische koffiezetap-
paraten ontwikkeld. Een grote competentie en de jarenlange ervaring van onze onderneming werden in de 
ontwikkeling van deze machine ingebracht.

Deze gebruiksaanwijzing verstrekt informatie betreffende het product, het gebruik en de reiniging van uw 
koffiemachine. Wordt het apparaat niet conform de aanwijzingen gebruikt, dan is elke vorm van aanspra-
kelijkheid in geval van schade uitgesloten.In deze gebruiksaanwijzing kan echter geen rekening worden 
gehouden met elke denkbare vorm van inzet! Neem voor meer informatie over punten die niet uitvoerig 
genoeg werden behandeld, contact op met onze klantenservice.

De capaciteit van de koffiemachine hangt af van deskundig gebruik en van het onderhoud. Lees de ge-
bruiksaanwijzing vóór de eerste inbedrijfstelling zorgvuldig door en zorg dat zij steeds bij de hand is.

Wij wensen u veel succes met uw Schaerer Coffee Vito!

Tekens en symbolen

Lees het hoofdstuk „Veiligheid“ zorgvuldig door!

GEVAAR!
Elektrische schok!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor kneuzingen!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de machine!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de gebruiker!

VOORZICHTIG!
Hete vloeistof!

VOORZICHTIG!
Heet oppervlak!

VOORZICHTIG!
Hete stoom!

Tip
Opmerking

Kruisverwijzing
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Productbeschrijving

Gebruik volgens de voorschriften

De Schaerer Coffee Vito is bedoeld voor uitgave van koffiedranken, melkdranken en/of poederdranken 
(topping & chocolade) in diverse variaties in kopjes of kannen. Daarnaast kan het apparaat stoom voor het 
verwarmen van melk en/of heetwater uitgeven. Dit apparaat is bedoeld voor industrieel en commercieel 
gebruik. Het apparaat kan worden gebruikt voor self-service, indien het wordt begeleid door getraind per-
soneel.

Het gebruik van het apparaat is bovendien onderworpen aan de "Algemene Voorwaarden" van Schaerer 
AG, en deze handleiding. Een ander of hiervan afwijkend gebruik geldt als in strijd met de voorschriften. 
Voor schade die daaruit voortvloeit is de fabrikant niet aansprakelijk.

De Schaerer Coffee Vito mag onder geen voorwaarde gebruikt worden om een andere vloeistof 
dan koffie, heetwater (dranken, reiniging) of melk (gekoeld, gepasteuriseerd, gehomogeniseerd, 
ultra hoge temperatuur) te verhitten of uit te geven.

Dranksoorten en capaciteit

Afhankelijk van de machinevariant en opties kunnen de volgende dranken worden bereid (Drankcapaciteit 
wordt aangeduid in kopjes per uur):

Espresso (50 – 60 ml): ± 100 kopjes

Koffie (120 ml): ± 80 kopjes

Cappuccino (180 ml): ± 60 kopjes

Latte Macchiato (200 ml): ± 40 kopjes

Hete melk: ± 40 kopjes

Warme chocolademelk: ± 40 kopjes

Heet water: ± 8 liter

Overige mogelijke dranken:
Ristretto• 
Café crème• 
Chociatto• 
Cafeïnevrije dranken• 
Stoom• 

Uitvoeringen

De volgende uitvoeringen zijn verkrijgbaar:
Schaerer Coffee Vito verse melk• 
Schaerer Coffee Vito poedermelk• 

Leveringsomvang en toebehoren

Stuks Benaming Artikelnummer

Documentatie

1 Gebruiksaanwijzing (NL) 022003

1 Reinigingskaart dagelijks (NL) 022023

1 Reinigingskaart wekelijks (NL) 022043

1 Formulier uitgiftekwaliteit –

Reiniging / toebehoren reiniging

2 Schaerer / WMF vloeibare ontkalker 062869

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de machine!
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Stuks Benaming Artikelnummer

100 Reinigingstabletten 065221
1) Reinigingsmiddel „Milkpure“ 071530

2
Borstels
(twee verschillende maten)

3315219000
3303500000

1 Reinigingspenseel 067409

Toebehoren algemeen

1 Reserve-opschuimkop compleet (bovenste en onderste gedeelte) 3322598000

1 Multitool 3323231000

1 Opschriften 3323153000

1 Maatlepel voor gemalen koffie 3307424000

1 Frontafdekking links 060692

1 watertank 060705
1) Sproeierset 071246
1) Melkslang 0,7 m 0000484948
1) Mixerslang 0,21 m 0000480064
1) Afvoerslang 1,5 m 0000480042
1) Hoekstuk 3321658000
1) Vaste waterslang 3322921000
1) Uitloop Choco 3322962000

Speciaal toebehoren
1) Afdekking optie watertank 060689
1) Veiligheidsplug lekbak 1560018
2) Waterfilter 071398
2) Afvalwatertank (voor bedrijf zonder afvalwateraansluiting) 060706

1) Afhankelijk van de uitvoering van de machine!

2) Neem contact op met de dichtsbijzijnde servicepartner of onze klantenservice!

Optionele bijzettoestellen

Neem voor gedetailleerde informatie contact op met de dichtsbijzijnde dealer of onze klantenservice!

MyFridge

De Schaerer Coffee Vito Milk Smart kan optioneel worden uitgerust met een koelunit (MyFridge). Deze 
optie kan achteraf worden aangebracht.

Kopjeswarmer of Cup & Cool

De Schaerer Coffee Vito kan optioneel worden uitgerust met een kopjeswarmer of een Cup & Cool. Deze 
optie kan achteraf worden aangebracht.
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Technische gegevens

Nominaal vermogen * 1700-2200 W

Netaansluiting * 220-240 V AC   50/60 Hz

Bedrijfstemperatuur Stoomboiler ** Heetwaterboiler **

Toegestane bedrijfstemperatuur (T max) 192°C 192°C

Minimale bedrijfstemperatuur (T min) 10°C 10°C

Overdruk Stoomboiler ** Heetwaterboiler **

Werkoverdruk 2.5 bar 2.5 bar

Toegestane bedrijfs-overdruk 12 bar 12 bar

Test-overdruk 24 bar 24 bar

Watertank 4,5 l

Koffiebonenreservoirs elk ca. 1100 g

Choc-reservoir/topping-reservoir ca. 4,7 l of 2x ca. 2,3 l

Buitenafmetingen
Breedte 329 mm

Hoogte met bonenreservoir 814 mm

Diepte 473 mm

Leeggewicht ca. 30-40 kg

Constant drukniveau (Lpa) *** < 70 dB (A)

Technische wijzigingen voorbehouden!
* Speciale uitrustingen zie typeplaatje, opgegeven waarden betreffen de basisuitrusting.

** Naargelang machineconfiguratie en uitvoering.

*** Het A-gemeten geluidsdrukniveau Lpa (slow) en Lpa (impulse) op de werkplek van het bedienende personeel ligt in elke bedrijfswijze onder 70 dB(A).+

Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich achter de druppelplaat op de linkerzijde.

Gegevens op het typeplaatje aangeven in geval van storing of garantie. ►

EG-verklaring van overeenstemming

Adres van de fabrikant

Fabrikant Verantwoordelijke voor de documentatie
Schaerer Ltd.
P.O. Box
Allmendweg 8
CH-4528 Zuchwil
T +41 (0)32 681 62 00
F +41 (0)32 681 6404
info@schaerer.com
www.schaerer.com

Schaerer Ltd.
Hans-Ulrich Hostettler
P.O. Box
Allmendweg 8
CH-4528 Zuchwil
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Toegepaste normen

De volgende geharmoniseerde normen werden toegepast:

Machinerichtlijn 2006/42/EEG EMV-richtlijn 2004/108/ EEG
60335-1 /A1:2004• 
60335-1 /A2:2006• 
60335-1 /A11:2004• 
60335-1 /A12:2006 • 
60335-1 /A13:2008• 
60335-1: 2002• 
60335-2-75 /A1:2005• 
60335-2-75 /A11:2006• 
60335-2-75 /A2:2008• 

61000-6-3:2007-01:• 
61000-3-2:2006-04 • 
61000-6-2:2005-08 • 
61000-4-3:2006-05 • 
61000-4-4:2004-12 • 
61000-4-5:2006-11 • 
61000-4-11:2004-08 • 
61000-4-13:2002-06 • 
55022:2006-09 • 

Bovengenoemde producent verklaart dat deze machine voldoet aan alle geldende bepalingen van de ge-
noemde EG-richtlijn. Indien wijzigingen van de apparaten worden aangebracht, die niet met ons zijn afge-
sproken, wordt deze verklaring ongeldig. Voor een deskundige uitvoering van de voorschriften geldt een 
door Bureau Veritas in overeenstemming met de norm SN EN ISO 9001: 2008 gecertificeerd kwaliteitsma-
nagementsysteem.



www.schaerer.com

11BASCV -NL
Versie 02    12.2009

Installatie en inbedrijfstelling

Installatie en inbedrijfstelling
Neem de veiligheidsvoorschriften en het hoofdstuk “Veiligheid” in deze gebruiksaanwijzing in acht!

Opstellingsvoorwaarden

Standplaats

Plaats de koffiemachine niet op hete oppervlakken of in de buurt van een oven. ►

Plaats de koffiemachine op een veilig, stevig en recht oppervlak. ►

Het stelvlak mag zich door het gewicht van de koffiemachine niet vervormen!

Plaats de koffiemachine niet op oppervlakken waar deze eventueel in contact zou kunnen komen met  ►
een waterstraal.

Gevaar door verkeerde bediening! Het bedrijf van de koffiemachine moet door geschoold perso-
neel worden gecontroleerd!

Klimaat

Er moet sprake zijn van de volgende klimatologische omstandigheden:
Omgevingstemperatuur van 10°C – 40°C (50°F – 104°F)• 
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80% rF• 

Stel de koffiemachine nooit bloot aan buiten-weersomstandigheden zoals regen, sneeuw, vorst enz.  ►

Gevaar door weersomstandigheden! Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik buiten. Gebruik 
het alleen binnen!

Bescherm het apparaat tegen vorst! Is de koffiemachine blootgesteld geweest aan temperaturen  ►
onder nul, neem dan voor de inbedrijfstelling contact op met de klantenservice.

Stroomaansluiting

De elektrische aansluiting moet volgens de geldende voorschriften ( VDE 0100 ) en de voorschriften van 
het betreffende land worden uitgevoerd. Uitvoering van de leiding voor aansluiting op het net ten minste 
H 07 RN-F. De spanning opgegeven op het typeplaatje moet overeenstemmen met de netspanning op de 
plaats van opstelling.

Model Aansluitwaarden Zekering (bij 
installatie)

Aansluitkabel 
kabeldiameter

Standaard

220 - 240 V AC 50/60 Hz 2000 - 2200 W

10-16 A 1.5 mm2

Engeland, 
Ierland 13 A 1.5 mm2

Australië, Nieuw-
Zeeland, China 15 A 1 mm2

Denemarken 10 A 1 mm2

USA 120 V AC 50/60 Hz 1700 W 15 A AWG14
Japan 200 V 2 AC   50/60 Hz 2000 W 15 A 2.5 mm2

Gevaar voor een elektrische schok! Neem de volgende punten absoluut in acht:

De fase moet met 10 A / 15 A (ampère) beveiligd zijn! Het apparaat moet op alle polen van het elektrici-• 
teitsnet kunnen worden gescheiden.
Til het apparaat nooit aan het netsnoer op en trek er nooit aan! • 
Trek de stekker nooit aan het netsnoer uit het stopcontact. • 
Raak het snoer en de stekker nooit met natte handen aan! Steek in geen geval een natte stekker in het • 
stopcontact!
Neem nooit een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik. Laat een defect netsnoer resp. een de-• 
fecte stekker onmiddellijk door een gekwalificeerde servicetechnicus vervangen.

In het algemeen is het niet raadzaam om een verlengsnoer te gebruiken! Wordt er toch gebruik gemaakt 

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de machine!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de machine!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de machine!

GEVAAR!
Elektrische schok!
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van een verlengsnoer, neem dan de volgende regels in acht:
Minimale doorsnede van het snoer: 1.5 mm2• 
Neem de gegevens van de fabrikant van het snoer (gebruiksaanwijzing) en de lokaal geldende voor-• 
schriften in acht.
Breng het snoer zo aan dat er niemand over kan struikelen. • 
Trek het snoer niet over hoeken en scherpe kanten, klem het niet in en laat het niet vrij in de ruimte • 
hangen. 
Leg het snoer niet over hete voorwerpen en bescherm het tegen olie en agressieve schoonmaakmid-• 
delen.

Wateraansluiting/-afvoer (optioneel)

De wateraansluiting moet volgens de geldende voorschriften en de voorschriften van het betreffende land 
worden uitgevoerd. Als de machine op een pas geïnstalleerde waterleiding wordt aangesloten, dienen lei-
ding en toevoerslang goed te worden doorgespoeld zodat geen vuildeeltjes in de machine terecht kunnen 
komen. De koffiemachine moet op een geïnstalleerde drinkwaterleiding met afsluiter worden aangesloten. 
De montage geschiedt via de gemonteerde drukslang en de schroefverbinding G 3/8“ op de drukreduce-
ring die op de hoofdwaterklep is gemonteerd. 

Waterdruk
Geadviseerd: 0.1 – 0.3 MPa (1 – 3 bar)
Maximaal: 0.6 MPa (6 bar)

Wateringangstemperatuur
Minimum: 10°C
Maximum: 30°C

Wordt de machine op een waterafvoer gemonteerd, dan dient de meegeleverde, thermisch stabiele af-
voerslang op de lekbak en de sifon te worden aangesloten. Deze dient aan de afloop goed te worden 
bevestigd en met afschot te worden gelegd (zodat het water kan afvloeien).

Gevaar door slechte waterwaarden en slecht materiaal. Neem de volgende punten absoluut in 
acht:

Het water moet zuiver zijn en het chloorgehalte mag 100 mg per liter niet overschrijden. • 
Sluit de machine niet aan op puur osmose- of ander agressief water. • 
De carbonaathardheid mag 5 – 6°dKH (Duitse carbonaathardheid) of 8 – 10°fKH (Franse carbonaat-• 
hardheid) niet overschrijden en de waarde van de totale hardheid moet steeds hoger zijn dan de carbo-
naathardheid. 
De minimale carbonaathardheid bedraagt 4°dKH of 7°fKH. De pH-waarde moet tussen 6,5 – 7 liggen.• 
Gebruik altijd de nieuwe, bij de machine geleverde slangenset (vers-/afvalwaterslang)!• 

Installatie

Lees de hoofdstukken “Opstellingsvoorwaarden”, “Stroomaansluiting” en „Voorwaarden wateraansluiting/-
afvoer (optioneel)“ in dit hoofdstuk aandachtig door!

Pak de machine uit. ►

Het piepschuim in de doos kan toebehoren bevatten! ;

Plaats de machine volgens de opstellingsvoorwaarden. ►

Pak het meegeleverde toebehoren uit de droesbak en de watertank. ►

Bewaar de originele verpakking voor eventuele retourzendingen! ►

Sluit de voedingskabel aan op een geaarde contactdoos (aardleiding). ►

Optie 1: lekbak

Breng de lekbak aan. ►

Optie 2: afvalwatertank

Breng de slang met het elleboogstuk aan op het uiteinde van de slang aan de achterkant van de  ►
machine (zie afbeelding hiernaast).

Hang de afvoerslang in de afvalwatertank. ►

De slang moet zich boven de waterspiegel bevinden. ►

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de machine!
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Optie 3: afvalwaterafvoer

Breng de slang met het elleboogstuk aan op het uiteinde van de slang aan de achterkant van de  ►
machine (zie afbeelding hiernaast).

Sluit de afvoerslang aan op het riool.  ► Breng de slang zo aan dat deze niet doorhangt (kort hem evt. in).

Met de optie „Aquaflex“ kunt u uit deze drie opties kiezen.
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Installatieschema
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Inbedrijfstellingsprogramma

In het inbedrijfstellingsprogramma worden stap voor stap de eerste instellingen van de koffiemachine 
doorgenomen. Met vervolgens de gedetailleerde beschrijvingen bij alle stappen.

Druk gedurende ± 2 seconden de  ►  -toets .

Het automatische inbedrijfstellingsprogramma start.  ;

Volg de aanwijzingen op het touchscreen: ►

Waterfilter inbouwen

Verwijder het in de tank ingebouwde wateruitloopzeef (zie linker afbeelding). ►

Steek de waterfilteradapter van boven op de wateruitloopaansluiting en vergrendel hem. ►

 ► Pak de filterpatroon uit en steek hem op de waterfilteradapter (zie rechter afbeelding).

Waterhardheid vaststellen

Vraag bij het watervoorzieningsbedrijf na welke hardheid het drinkwater heeft of bepaal de hardheid  ►
met behulp van de carbonaathardheidstest (bij de levering inbegrepen). Er geldt de Duitse carbonaat-
hardheid = ° dKH.

 ► Voer de waterhardheid in op het touchscreen als dit wordt gevraagd.

Water aansluiten

Met de optie „Aquaflex“ kunt u uit de volgende drie opties kiezen.

Optie 1: drinkwatertank intern

Trek de watertank naar voren toe naar buiten, verwijder het deksel en neem het toebehoren eruit. ►

Spoel de watertank, vul hem met schoon water en plaats hem er weer in. ►

Optie 2: drinkwatertank extern

Breng de pakkingen (op de slang bevestigd) zorgvuldig aan. ►

Controleer de aansluitingen absoluut op dichtheid. Draai ze evt. vaster aan! ►

Hang de afvoerslang in de drinkwatertank extern. ►

De slang moet op de bodem van de tank liggen. ;

Optie 3: vaste wateraansluiting 

Breng de pakkingen (op de slang bevestigd) zorgvuldig aan. ►

 ► Controleer de aansluitingen absoluut op dichtheid. Draai ze evt. vaster aan!

Sluit de slang aan op de aansluiting aan de achterzijde van de machine en op de haakse afsluiter  ►
(3/8").

Open de hoofdwaterklep. ►

Melk aansluiten

Optie 1: Milk Smart

Klap de melafdekking open. ►

Open het melkpak. ►

Steek de melkslang in het melkpak en schuif het melkpak voorzichtig naar binnen. ►

Als de combi-uitloop in hoogte wordt versteld, mag de slang niet onder spanning komen te staan!

0
4

8
12
16
24

Carbonaathardheidstest en waarde
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Groen melkpijpje: koude melk
Wit melkpijpje: melk op kamertemperatuur

Optie 2: Cup & Cool

Leid het slangetje door de opening en schuif het in de koelunit. ►

Steek de adapter aan de melkslang in de aansluiting op het deksel. ►

Productreservoir vullen

Vul het productreservoir overeenkomstig de aanwijzingen op het touchscreen. ►

Zie ook hoofdstuk „Bediening“ - „Vullen“ - „Koffiebonen (bij)vullen“ en „Poederreservoir (bij)vullen (optio-
neel)“.

Vulhoeveelheden instellen

Leg de drinkvoorziening (kopje of dergelijke) voor de afgifte van de dranken vast. ►

Selecteer de drank die moet worden ingesteld. ►

Druk op het veld  ► TEST  op het touchscreen om de drank te krijgen en corrigeer evt. de vulhoeveel-
heid met de velden +  en - .

Druk op  ► OK  om de instelling op te slaan. Herhaal deze procedure voor alle dranken.

U dient het systeem eerst te spoelen, zodat de smaak zich volledig kan ontwikkelen! Giet de eerste 1-2 
kopjes koffie weg. Drink deze niet!

Beschikt uw koffiemachine over een tweede toetsenniveau, dan kunnen ook de vulhoeveelheden van dit 
niveau worden ingesteld. Als het tweede toetsenniveau actief is, wordt de wisseltoets getoond. Druk op de 
wisseltoets om het andere niveau te activeren. 

De instellingen kunnen te allen tijde in het menu  (instellen) worden aangepast.

Nadat het inbedrijfstellingsprogramma is voltooid, is de koffiemachine klaar voor gebruik.

Aquaflex omschakelen (optie)

Deze omschakeling is bijvoorbeeld noodzakelijk als er moet worden ontkalkt.

Water

Omschakelen van vaste wateraansluiting / drinkwatertank extern op drinkwatertank intern of om-
gekeerd:

Sluit de hoofdwaterklep aan de watertoevoerleiding. ►

Neem de drinkwatertank, indien aanwezig, eruit. ►

Draai de stelschroef met de multitool in de gewenste stand. ►

Pijl wijst naar links watertank
Pijl wijst naar rechts vaste wateraansluiting

Afvalwater

Omschakelen van afvalwaterafvoer / afvalwatertank op lekbak:

Verwijder, indien gewenst, het hoekstuk van het uiteinde van de slang aan de achterzijde van de machine. ►

Plaats de afsluitplug binnen in de lekbak. ►

Omschakelen van lekbak op afvalwaterafvoer / afvalwatertank of omgekeerd:

Breng de slang met het elleboogstuk aan op het uiteinde van de slang aan de achterkant van de  ►
machine (zie afbeelding hiernaast).

Verwijder de afsluitplug uit de lekbak. ►

Sluit de afvoerslang aan op het riool resp. hang hem in de afvalwatertank. ►

Niveau 1 Niveau 2

Stelschroef achter de watertank 

Afsluitplug in de lekbak
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Toetsopschriften

Schakel de koffiemachine uit, zodat er niet per ongeluk een drank kan worden geselecteerd. ►

Verwijder de afdekking beneden bij het bedieningspaneel. ►

Trek de aanwezige opschriften achter het frontraampje naar beneden toe eruit. ►

Download nieuwe opschriftvoorbeelden, breng de eigen opschriften aan en print het geheel uit. ►

Schuif de opschriften weer achter het frontraampje. ►

De gratis download van de opschriftvoorbeelden vindt u op www.schaerer.com.

Deinstallatie en verwijdering

De machines moeten vakkundig en in overeenstemming met de plaatselijke en wettelijke bepalingen wor-
den verwijderd.

Neem evt. contact op met uw servicepartner. ►



www.schaerer.com

18 BASCV - NL
Versie 02    12.2009

Bediening

Bediening

Controle vòòr het inschakelen

Controleer, voordat de koffiemachine in de stand bedrijfsklaar wordt gezet, de volgende punten:
De toevoer van vers water is open / de afvalwaterslang is correct aangebracht.• 
Het koffiebonenreservoir is/de koffiebonenreservoirs zijn gevuld (zie onderaan) en de vergrendeling is • 
geopend.
De koffiedroesbak is leeg en correct ingeschoven.• 
De koffiemachine is aangesloten op het elektriciteitsnet.• 

Vullen

Koffiebonen (bij)vullen

Gevaar voor verwondingen! Grijp absoluut nooit in het bonenreservoir als de machine wordt/is 
ingeschakeld.

Gevaar voor verstoppingen! Vernietiging van de molen! Doe nooit iets anders dan koffiebonen in 
het bonenreservoir. 

Open het deksel en haal het van het bonenreservoir. ►

Doe de koffiebonen erin (max. 1.100 g). ►

Zet het deksel er weer op en sluit het. ►

Poederreservoir (bij)vullen (optie)

Gevaar voor verwondingen! Grijp absoluut nooit in het poederreservoir als de machine wordt/is 
ingeschakeld.

Gevaar voor verstoppingen! Doe nooit iets anders dan poeder voor gebruik in automaten in het 
poederreservoir.

Open het deksel en haal het van het poederreservoir. ►

Optie 1: topping

Doe het gewenste automatenpoeder erin (max. 1.000 g) ►

Optie 2: Twin-Topping

Het Twin-Topping-reservoir is in het midden opgedeeld en heeft twee aparte vakken voor twee verschil-
lende poederproducten, bijv. melkpoeder en chocopoeder. Afhankelijk van de consistentie van het poeder 
worden er verschillende doseerwormen gebruikt. Bij het vullen is het dus belangrijk om te weten aan welke 
kant zich welke doseerworm bevindt. 

Doe de gewenste poedersoorten in vak 1 en 2 van het poederreservoir (max. 500 g per vak). ►

Zet het deksel er weer op en sluit het. ►

Het is raadzaam om het poederreservoir van begin af aan door een opschrift te kenmerken.

Melk (bij)vullen / aansluiten (optie)

Neem de hoofdstukken „Reiniging” - „HACCP-reinigingsconcept” in acht.

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de gebruiker!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de machine!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de gebruiker!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de machine!

Poederreservoir met 2 vakken 
voor Twin-Topping
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Optie 1: Milk Smart

Het hoogteverschil tussen de melkverpakking en de uitloop mag 40 cm niet overschrijden. 

Plaats verse, reeds gekoelde melk (3 – 5°C) naast de machine. ►

Doe de melkslang in de melk.  ►

De melkslang moet de bodem van het pak raken! ;

Optie 2: Cup & Cool / MyFridge

Gevaar voor vervuiling! Maak het reservoir altijd grondig schoon voordat deze wordt gevuld!

Open de deur van de koelunit. ►

Neem het melkreservoir eruit en spoel het uit. ►

Doe verse, reeds gekoelde melk (3 – 5°C) in het reservoir. ►

Plaats het melkreservoir weer in de koelunit en sluit de deur. ►

Inschakelen

Houd de  ►  -toets gedurende 5 seconden ingedrukt.

De koffiemachine gaat aan en warmt op. ;

Het hoofdvenster „bedrijfsklaar“ verschijnt, zodra de koffiemachine klaar is voor de afgifte van  ;
dranken.

De dranktoetsen branden ; .

Hoofdvenster „bedrijfsklaar“

Warmspoelveld

Kijk voor het deactiveren van deze functie in hoofdstuk „Bedieningsopties“.

Tijdens het warmspoelen worden de leidingen van de koffiemachine met warm water gespoeld. Het water 
warmt het koffiezetsysteem na een langere koffiezetpauze op en garandeert een optimale koffietempera-
tuur.

Druk op het veld  ► .
Het warmspoelen wordt gestart. ;

Wordt geadviseerd na 30 min. koffiezetpauze, met name voor de afgifte van een kopje espresso.

Verborgen velden „menu“ en „informatie“

Raak op het display "bedrijfsklaar" het stuk zonder velden aan.  ►

De velden „informatie“ en „menu (menue)“ worden zichtbaar. ;

Symbool Beschrijving

Menu informatie
Zie „Menu, informatie‘“ in dit hoofdstuk.

Selectiemenu (menue)
Zie hoofdstuk „Programmering“.

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de machine!

Venster „Bedrijfsklaar“ met 
optie "2e niveau"

Venster „Bedrijfsklaar“ zonder 
optie "2e niveau“
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Symbolen voor fouten en opmerkingen

Is er sprake van een fout, dan wordt het veld  weergegeven!

Bovendien worden de symbolen voor reiniging, ontkalking, filterwissel of onderhoud weergegeven, als 
hiervan sprake is.

Symbool Beschrijving

Opmerking betreffende een fout

Druk op het veld. ►

De foutmelding wordt weergegeven. ;

Klantenonderhoud

Voer het klantenonderhoud uit. ►

Druk op het symbool. ►

Het klantenonderhoud-programma wordt gestart. ;
Zie extra handleiding „Klantenonderhoud“.

Reiniging

Voer de reiniging uit. ►
Zie het hoofdstuk „Reiniging“.

Ontkalking

Voer de ontkalking uit. ►
Zie het hoofdstuk „Ontkalking“.

Menu „Informatie“

Druk op het veld  ► .

Het menu „informatie" wordt geopend. ;

Het hoofdmenu „Info“ bevat de volgende subpunten:

Service In het menu “Service” vindt u de volgende informatie:
De contactgegevens van de servicedienst• 
De inbedrijfstellingsgegevens• 
Het volgende onderhoudstijdstip• 
De softwareversie• 

O n d e r -
houd

In het menu “Onderhoud” vindt u de volgende informatie:
Rapport (• rapport van de laatste reiniging)
Info reiniging (• informatie betreffende het tijdstip van de laatste reiniging(en))
Info ontkalking (• informatie betreffende het tijdstip van de laatste en de volgende ontkal-
king)
Info kalkfilter, optioneel (• informatie betreffende de resterende gebruiksduur van het kalk-
filter)

Brewtijd Het menu “Service” bevat informatie betreffende de afgiftetijden van de laatste uitgegeven 
dranken:

De totale duur van de afgifte• 
De duur tussen het bedienen van de dranktoets tot aan het begin van de koffiezetproce-• 
dure.
De duur van de koffiezetprocedure• 
De duur van het afsluiten van de koffiezetprocedure tot het definitieve afsluiten van de • 
afgifte van de drank, inclusief het uitwerpen van het koffiedik

Rapport Het menu “Rapport” bevat informatie betreffende de gerapporteerde fout- en displaymel-
dingen van de machine (handig bij telefonische hulp).

Timer In het menu “Timer” vindt u de volgende informatie:
De weergave van de toestand van de timer (aan/uit)• 
De weergave van de volgende schakeltijd• 
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Uitgifte

Uitloophoogte instellen

Werd reeds een drank uitgegeven, dan kan de uitloop warm zijn!

De juiste uitloophoogte voor de uitgifte van de drank instellen!

Plaats het kopje of dergelijke onder de drankuitloop. ►

Houd de uitloop van voren vast en schuif hem in de gewenste positie (zie afbeelding). ►

Mogelijke onderzethoogten: 70 - 180 mm

Omschakelveld (optie)

Kijk voor het deactiveren van deze functie in hoofdstuk „Bedieningsopties“.

Elke dranktoets bezit een tweede niveau en kan derhalve van een dubbele functie worden voorzien. Met 
het omschakelveld kan het betreffende gewenste niveau worden geselecteerd.

Principieel is het niveau 1 geactiveerd.

Raak het omschakelveld aan. ►

Niveau 2 is actief. Wordt nu een dranktoets bediend, dan wordt de drank uitgegeven die zich op  ;
niveau 2 bevindt.

Raak het vlak opnieuw aan.  ►

Niveau 1 is actief. Wordt nu een dranktoets bediend, dan wordt de drank uitgegeven die zich op  ;
niveau 1 bevindt.

Koffiedranken uitgeven

Als de dranktoetsen verlicht zijn, kunnen er dranken worden uitgegeven.

Branden de toetsen niet, dan kan dit verschillende oorzaken hebben. Zie hoofdstuk „Troubleshooting“.

Plaats het kopje of dergelijke onder de drankuitloop. ►

Druk op de toets van de gewenste drank. ►

De dranktoets knippert, de uitgifte loopt. ;

De naam van de drank en het verloop van de uitgifte worden op het display weergegeven. ;

Drank met gemalen koffie uitgeven (optie)

De handinworp bevindt zich in het midden op de koffiemachine.

Bij koffiemachines met drie productreservoirs is de handinworp uitsluitend bedoeld voor reini-
gingstabletten. In een dergelijk geval mag er geen gemalen koffie worden ingeworpen!

Moet er een drank worden geselecteerd die zich op niveau 2 bevindt, dan moet, voordat de handinworp-
klep wordt geopend, eerst niveau 2 worden geactiveerd.

Open de klep van de handinworp. ►

Doe er afhankelijk van de gewenste drank de passende hoeveelheid gemalen koffie in (max. 15 g).  ►

Staat de handinworp gedurende langere tijd open, dan verschijnt de melding „Handinworp over tijdslimiet“ 
en wordt de handeling geannuleerd.

Sluit de klep van de handinworp. ►

Plaats het kopje of dergelijke onder de drankuitloop. ►

Druk op de toets van de gewenste drank. ►

De dranktoets knippert, de uitgifte loopt. ;

De naam van de drank en het verloop van de uitgifte worden op het display weergegeven. ;

VOORZICHTIG!
Heet oppervlak!

Niveau 1 actief.

Niveau 2 actief.

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de machine!
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Melkdranken uitgeven

De uitgifte van melkdranken, die meerdere ingrediënten (koffie, choco enz.) bevatten en op een dranktoets 
zijn opgeslagen, is gelijk aan de uitgifte van koffiedranken. 

Zie "Koffiedranken uitgeven" in dit hoofdstuk.

Voor de uitgifte van melk en melkschuim zijn er drie verschillende doseervarianten beschikbaar:

Doseervariant Afgifte

Plaats het kopje of dergelijke onder de drankuitloop. ►

Doseert Druk op de dranktoets. ►

De ingestelde hoeveelheid wordt uitgegeven. ;

De uitgifte kan niet voortijdig wordt gestopt. ;

Freeflow Houd de dranktoets ingedrukt. ►

De uitgifte duurt zolang als de toets wordt ingedrukt. ;

Start/Stop Druk op de dranktoets. ►

De ingestelde hoeveelheid wordt uitgegeven. ;

Indien gewenst, wordt de uitgifte gestopt doordat er opnieuw op de dranktoets  ►
wordt gedrukt.

De doseervariant kan alleen door de servicetechnicus worden ingesteld.

Heetwater uitgeven

Voor de uitgifte van heetwater zijn er drie verschillende doseervarianten beschikbaar:

Doseervariant Afgifte

Plaats het kopje of dergelijke onder de heetwateruitloop. ►

Doseert De heetwatertoets drukken. ►

De ingestelde hoeveelheid wordt uitgegeven. ;

De uitgifte kan niet voortijdig wordt gestopt. ;

Freeflow Houd de heetwatertoets ingedrukt. ►

De uitgifte duurt zolang als de toets wordt ingedrukt. ;

Start/Stop De heetwatertoets drukken. ►

De ingestelde hoeveelheid wordt uitgegeven. ;

Indien gewenst, wordt de uitgifte gestopt doordat er opnieuw op de dranktoets  ►
wordt gedrukt.

De doseervariant kan alleen door de servicetechnicus worden ingesteld.

Stoom uitgeven (optie)

Voor de uitgifte van stoom zijn er drie verschillende doseervarianten beschikbaar:

Doseervariant Afgifte

Dompel het stoombuisje in het bakje of dergelijke. ►

Doseert Stoomtoets drukken. ►

De ingestelde hoeveelheid wordt uitgegeven. ;

De uitgifte kan niet voortijdig wordt gestopt. ;

Freeflow Houd de stoomtoets ingedrukt. ►

De uitgifte duurt zolang als de toets wordt ingedrukt. ;

Start/Stop Stoomtoets drukken. ►

De ingestelde hoeveelheid wordt uitgegeven. ;

Indien gewenst, wordt de uitgifte gestopt doordat er opnieuw op de dranktoets  ►
wordt gedrukt.
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De doseervariant kan alleen door de servicetechnicus worden ingesteld.

Optie 1: opwarmen

Dranken kunnen met behulp van de stoomafgifte worden opgewarmd.

Gebruik een beker of dergelijke die zo smal en hoog mogelijk is en die voorzien is van een handvat. ►

Vul deze maximaal tot de helft. ►

Dompel er de stoompijp zo diep mogelijk in. ►

Activeer de stoom (zie tabel „Doseervarianten“). ►

Draai de stoomuitloop na afloop naar de lekbak en druk kort op de stoomtoets. ►

De resten in de stoompijp worden weggespoeld. ;

Veeg de stoomuitloop schoon met een vochtige doek. ►

Optie 2: opschuimen

Met behulp van de stoomuitgifte kan melk worden opgeschuimd.

Gebruik een beker of dergelijke die zo smal en hoog mogelijk is en die voorzien is van een handvat. ►

Activeer de stoom (zie tabel „Doseervarianten“). ►

Injecteer stoom om onder het melkoppervlak lucht toe te voegen. ►

De melktemperatuur stijgt van 5°C naar 35°C (zie afbeelding hiernaast). ;

Injecteer de stoom in het onderste derde deel van de melk en draai het kopje of dergelijke rechtsom. ►

Er wordt een compacte melkschuim tot stand gebracht. De melktemperatuur stijgt van 35°C naar  ;
65°C (zie afbeelding hiernaast).

Draai de stoomuitloop na afloop naar de lekbak en druk kort op de stoomtoets. ►

De resten in de stoompijp worden weggespoeld. ;

Veeg de stoomuitloop schoon met een vochtige doek. ►

Extra tips voor het opschuimen van melk:

Zorg ervoor dat de melk niet oververhit raakt! De hoeveelheid melkschuim neemt anders af. Bij ± 70 °C • 
verbrandt het melkeiwit (verbrande smaak).
Reeds opgewarmde melk of melk die over de datum is, kan niet meer worden opgeschuimd!• 

Afgifteopties 

Dubbele dranken

Bij de uitgifteoptie „Dubbele dranken" kunnen twee dranken tegelijkertijd worden uitgegeven. Hiervoor 
moeten de volgende dranken op een dranktoets zijn opgeslagen:

2 espresso• 
2 cafe creme• 
2 kannetjes cafe creme• 

Plaats twee drankvoorzieningen onder de drankuitloop. ►

Druk op de toets van de gewenste drank. ►

De dranktoets knippert, de uitgifte loopt. ;

De naam van de drank en het verloop van de uitgifte worden op het display weergegeven. ;

Kijk voor de bezetting van de dranktoetsen en de instelling van de dosering in de hoofdstukken „Program-
mering” - „Instellen” - „Recepten en dranktoetsen”.

Baristaveld

Met het baristaveld kan de sterkte van de drank die wordt uitgegeven eenmalig worden beïnvloed.

Druk op het veld  ► .

VOORZICHTIG!
Hete stoom!

VOORZICHTIG!
Hete stoom!

Melktemperatuur in °C Celsius

0 °C 35 °C 65 °C
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minder sterk (-15%)

normaal (standaardinstelling)

sterker (+15%)

Plaats het kopje of dergelijke onder de drankuitloop. ►

Druk op de toets van de gewenste drank. ►

De dranktoets knippert, de uitgifte loopt. ;

De naam van de drank en het verloop van de uitgifte worden op het display weergegeven. ;

Leegmaken

Droesbak leegmaken

Het gebruikte koffiepoeder wordt in de droesbak opgevangen. De droesbak is groot genoeg voor het kof-
fiedik van ca.  40 uitgegeven kopjes koffie.

Op het display verschijnt een melding zodra de droesbak moet worden leeggemaakt.

De afgifte van drank is geblokkeerd zolang de droesbak niet ingeschoven is.

Schuif de drankuitloop helemaal omhoog. ►

Trek de droesbak eruit. ►

Maak de droesbak leeg en doe hem weer terug. ►

Op het display verschijnt een melding (zie hiernaast). ;

Bevestig de displaymelding navenant. ►

Wordt er met „Ja“ bevestigd: dan is het weer mogelijk om dranken uit te geven. ;

Wordt er met „nee“ bevestigd: dan is de drankuitgifte voorts geblokkeerd. ;

Wordt er per ongeluk met „Nee“ bevestigd, dan blijft de displaymelding actief. De droesbak moet opnieuw 
worden verwijderd en weer worden aangebracht, waarop weer de vraag verschijnt die met ja/nee kan 
worden bevestigd. 

Under counter-droesbak leegmaken (optie)

De droesafvoer door het buffet kan niet naderhand worden aangebracht!

De koffiemachine kan optioneel worden uitgerust met een droesafvoer door het buffet. De droesbak en de 
bodem van de koffiemachine hebben in een dergelijk geval een doorbraak. Deze wordt in het aanwezige 
buffet voortgezet. Het koffiedik wordt in een grote droesbak onder het buffet opgevangen.

Maak de koffiedik-goot dagelijks schoon. ►

Bij de optie droesafvoer door het buffet verschijnt de melding om de bak leeg te maken niet!

Maak de droesbak onder het buffet regelmatig leeg. ►

Lekbak leegmaken

Bij koffiemachines zonder afvalwateraansluiting moet de lekbak regelmatig worden leeggemaakt, uiterlijk 
echter zodra de rode drijver, de niveauweergave, zichtbaar wordt.

Trek de lekbak er voorzichtig uit, maak hem leeg en plaats hem er weer in. ►

Zorg ervoor dat de lekbak zorgvuldig wordt teruggeplaatst, anders kunnen er lekkages ontstaan. ►

Ook bij koffiemachines met afvoeraansluiting kan de lekbak worden verwijderd, bijv. om deze te kunnen 
schoonmaken. 
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Display-handelingen

De koffiemachine is uitgerust met een diagnoseprogramma. Mocht het nodig zijn dat er van buitenaf een 
handeling aan de machine wordt uitgevoerd, dan verschijnt de navenante displaymelding. Er zijn twee 
verschillende soorten displaymeldingen:

Handelingen• 
Foutmeldingen• 

Als er bij de machine sprake is van een actuele displaymelding:

Optie 1: verschijnt deze onmiddellijk.

Option 2: wordt het veld  in het hoofdvenster “bedrijfsklaar” weergegeven.

Raak het veld aan. ►

De aanwijzing of foutmelding wordt weergegeven. ;

Kijk voor meer informatie betreffende foutmeldingen in het hoofdstuk „Storingen verhelpen“.

Voer de handelingen zo snel mogelijk uit. ►

Displaymelding Oorzaak Resultaat Verhelpen

Bonen bijvullen Oorzaak 1: 
Bonenreservoir leeg.

Drankafgifte geblok-
keerd.

Vul de bonen bij. ►

Oorzaak 2: 
Vergrendeling van het 
productreservoir open.

Vergrendel het  ►
productreservoir.

Oorzaak 3:
Er is sprake van een 
fout! 

Zie het hoofdstuk „Sto-
ringen verhelpen“.

Watertank leeg Alleen bij watertank!
Watertank leeg

Drankafgifte geblok-
keerd.

Vul de watertank en  ►
plaats hem er weer 
tot de aanslag in.

Afsluitkraan openen Alleen bij vaste water-
aansluiting!
Geen watertoevoer.

Drankafgifte geblok-
keerd.

Open de hoofdwa- ►
terklep.

Bevestig de vraag  ►
op het display.

Watertank leegmaken Alleen bij Auquaflex!
Bij het omschakelen 
van watertank op vaste 
wateraansluiting moet 
de watertank worden 
leeggemaakt.

Maak de watertank  ►
leeg!

Na het omscha- ;
kelen verschijnt 
een navenante 
melding.

Maak de droesbak leeg De droesbak is vol. Maak de droesbak  ►
leeg en plaats 
hem er weer tot de 
aanslag in.

Droesbak ontbreekt De droesbak is verwij-
derd.

Drankafgifte geblok-
keerd.

Plaats de droesbak  ►
er tot de aanslag in.

Nu schoonmaken Machine moet worden 
gereinigd.

Drankafgifte mogelijk 
tot er sprake is van ge-
forceerde reiniging.

Zie reinigingskaart „Da-
gelijkse reiniging“.
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Displaymelding Oorzaak Resultaat Verhelpen

Kalkfilter vervangen Alleen bij watertank!
Het kalkfilter moet wor-
den vervangen.

Het kalkfilter moet bin-
nen een week worden 
vervangen anders 
wordt de drankafgifte 
geblokkeerd.

Zie de hoofdstukken 
„Programmering“ - 
„Menu onderhoud“ - 
„Filter vervangen“.

Kalkfilter vervangen Alleen bij vaste water-
aansluiting!
Het kalkfilter moet wor-
den vervangen.

Het kalkfilter moet bin-
nen een week worden 
vervangen anders 
wordt de drankafgifte 
geblokkeerd.

Zie de hoofdstukken 
„Programmering“ - 
„Menu onderhoud“ - 
„Filter vervangen“.

Ontkalken Er moet worden ont-
kalkt.

Er moet binnen een 
week worden ont-
kalkt anders wordt de 
drankafgifte geblok-
keerd.

Zie de hoofdstukken 
„Programmering“ - 
„Menu onderhoud“ - 
„Ontkalking“.

Klantenonderhoud Automatische melding 
klantenonderhoud na 
10.000 uitgegeven kop-
jes.

Zie extra handleiding 
„Klantenonderhoud“.

Service-onderhoud Serviceniveau 2
Er is sprake van onder-
houd 2/30.000.

Zie het hoofdstuk „Ser-
vice“.

Serviceniveau 3
Er is sprake van onder-
houd 6/90.000.

Uitschakelen

Einde bedrijf

Voordat de koffiemachine mag worden uitgeschakeld, moet de dagelijkse reiniging worden uitgevoerd.

Zie het hoofdstuk „Reiniging“.

Druk op de toets  ► . 

De machine gaat uit. ;

Optie 1: vaste wateraansluitung en drinkwatertank

Sluit de hoofdwaterklep van de vaste wateraansluiting. ►

Optie 2: drinkwatertank

Maak het drinkwaterreservoir leeg, maak het schoon en breng het weer aan. ►

Optie 3: Aquaflex

Voer de handelingen van de opties 1 en 2 compleet uit. ►

Trek de stekker uit. ►

Bij het niet in acht nemen, is er in het geval van schade geen recht op garantie.

Langere stilstandtijden

Bij langere stilstandtijden, bijv. bedrijfsvakantie, moet de machine hierop worden ingesteld.

Voer de dagelijkse reiniging uit. ►

Zie het hoofdstuk „Reiniging“.

Druk op de toets  ► . 
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De machine gaat uit. ;

Optie 1: vaste wateraansluitung en drinkwatertank

Sluit de hoofdwaterklep van de vaste wateraansluiting. ►

Optie 2: drinkwatertank

Maak het drinkwaterreservoir leeg, maak het schoon en breng het weer aan. ►

Optie 3: Aquaflex

Voer de handelingen van de opties 1 en 2 compleet uit. ►

Trek de stekker uit. ►

Vergrendel het bonenreservoir, haal het eraf en maak het leeg. ►

Zuig de resterende koffiebonen met de stofzuiger uit de molen. ►

De boilers kunnen door bevriezend en uitzettend water worden vernietigd. In ruimten waar de tem-
peratuur tot onder het vriespunt kan dalen, moeten de boilers worden geleegd!

Neem contact op met de klantenservice. ►

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de machine!
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Reiniging

Reinigingsintervallen

Reinigingsintervallen

D
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Koffiemachine
x x Reinigingsprogramma

x Schuimerreiniging (optie)

x Mixerspoeling (optie)

x Koffie-uitloop 

x Droesbak

x Lekbak

x Buitenkant van de machine

x Drinkwatertank (optie)

x Bonenhouder

x Poederreservoir (optie)

x Mixerbeker (optie)

x Koffiezeteenheid/brewer

x Koffiezetruimte

Bijzettoestellen
x Melkreservoir

x Koelunit reinigen (optie)

x Koelunit ontdooien (optie)

Legende:
Dagelijks Minimaal een keer per dag en indien nodig.
Wekelijks Minimaal een keer per week en indien nodig.
Na oproep Nadat dit op het display is gevraagd.

Gebruik voor een beter overzicht betreffende ophanden zijnde en reeds uitgevoerde reinigingen, het reinigingsschema onder „HACCP“ - „Reini-
gingsschema“ in dit hoofdstuk.

Reinigingsmiddelen

Vergiftiging door het innemen van reinigingsmiddelen. Lees absoluut het hoofdstuk "Veiligheid" - "Gevaar door reinigingsmiddelen" 
door voordat u reinigingsmiddelen gebruikt!

Door het gebruik van andere reinigingsmiddelen kan de functie van de koffiemachine niet meer worden gegarandeerd. Gebruik voor de 
dagelijkse en wekelijkse reinigingsbeurten uitsluitend de hier geadviseerde reinigingsmiddelen!

Benaming reinigingsmiddel Art.-No. Gebruik
Schaerer reinigingstabletten 065221 Dagelijkse reiniging
„Daypure“ of „Milkpure“
Vloeibaar reinigingsmiddel voor melksysteem

071300 Dagelijkse reiniging

„Weekpure“ vloeibaar reinigingsmiddel voor 
melksysteem 061019 Wekelijkse reiniging

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de gebruiker!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de machine!
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Geforceerde reiniging

Als de displaymelding verschijnt, kan deze voor een bepaalde tijd (afhankelijk van de instelling) worden 
genegeerd, tot er een geforceerde reiniging teweeg wordt gebracht.

Druk op het veld  ► .

Het venster „Bedrijfsklaar“ verschijnt, de drankuitgifte is voorts mogelijk. ;

Zodra er sprake is van een geforceerde reiniging, wordt de drankuitgifte geblokkeerd. De drankuitgifte 
wordt pas weer vrijgegeven als de reiniging is uitgevoerd.

Dagelijkse reiniging

Bonenreservoir reinigen

Grijp absoluut nooit in de molen! 

Schakel de koffiemachine met de  ►  -toets uit en trek de stekker.

Draai de afsluiting om de vergrendeling van het bonenreservoir te sluiten. ►

Haal het bonenreservoir eraf en maak het leeg. ►

Veeg het bonenreservoir grondig schoon met een vochtige doek. ►

Laat het goed drogen. ►

Zet het bonenreservoir er weer op en vul het. ►

Draai de afsluiting om de vergrendeling weer te openen. ►

Doe de bonenreservoirs nooit in de vaatwasser.

Poederreservoir schoonmaken (optie)

Geldt voor Choc, Topping en Twin-Topping.

Schakel de koffiemachine met de  ►  -toets uit en trek de stekker.

 ► Druk op de vergrendelschakelaar om de vergrendeling van het poederreservoir te openen.

Haal het poederreservoir eraf en maak het leeg. ►

Schroef de wartelmoer(en) aan de voor en achterkant eraf en trek de doseerworm(en) eruit. ►

Veeg het poederreservoir grondig schoon met een vochtige doek. ►

Maak de onderdelen van de doseerworm(en) goed schoon. ►

Laat alle onderdelen helemaal drogen. ►

Bouw de doseerworm(en) weer in elkaar en monteer hem/ze, schroef de wartelmoer(en) vast. ►

Vul het poederreservoir weer. ►

Zet het poederreservoir terug en laat het arrêteren. ►

Doe de productreservoirs nooit in de vaatwasser.

Bijzonderheden Twin-Topping-reservoir:

Het Twin-Topping-reservoir is in het midden opgedeeld en heeft twee aparte vakken voor twee verschil-
lende poederproducten, bijv. melkpoeder en chocopoeder. Afhankelijk van de consistentie van het poeder 
worden er verschillende doseerwormen gebruikt.

Let bij de montage op de juiste positie van de twee verschillende doseerwormen, hier bijvoorbeeld:  ►
1  = chocopoeder / 2  = melkpoeder.

Display-handeling 
Reiniging

Geforceerde reiniging

VOORZICHTIG!
Gevaar voor kneuzingen!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de machine!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de machine!

Uitgebouwde doseerwormen

1

2
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Dagelijkse reiniging
Schaerer Coffee Vito

Neem de hygiënevoorschriften volgens HACCP in acht! Uittreksel van HACCP:

Vul nooit melk bij. Verwijder melkresten altijd.• 
Maak het melkreservoir altijd eerst schoon voordat er nieuwe melk wordt ingegoten.• 
Vul verse, op 3 – 5 °C gekoelde melk pas bij als de machine weer wordt gebruikt!• 
Gebruik uitsluitend gepasteuriseerde melk of melk die volgens de UHT-methode is verhit. Gebruik geen rauwe • 
melk! De melk moet gehomogeniseerd zijn!
Voor een optimale hygiëne adviseren wij om de melk in een koelkast (optie) op temperatuur te houden.• 
Reinig minstens een keer per week de koelkast / het koelelement (optioneel) als de machine hiermee uitgerust • 
is!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de gebruiker!

2

15

Demonteer de onderdelen van de schu- ►
imerkop.
Leg de onderdelen en de melkaanzuigs- ►
lang gedurende ± 30 minuten in een 
oplossing van 500 ml heet water en 25 ml 
reinigingsmiddel (Milkpure of Daypure).
Reinig alle onderdelen onder stromend,  ►
handwarm water.
Monteer de onderdelen terug op hun  ►
plaats.
Selecteer  ► OK .

Afhankelijk van de status van de ma-
chine kan de displaymelding afwijken 
van de afbeelding.

Druk op het oppervlak op het touchscreen. ►
Selecteer  ► MENUE .

Reinigungsprogramm

Neem de veiligheidsaanwijzingen en het hoofdstuk “Reiniging” in de gebruiksaanwijzing in acht!

Grijp nooit in de machine of onder de drankuitloop tijdens de automatische reiniging!

Druk nooit met geweld, sterke druk of spitse voorwerpen op het aanraakscherm!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de gebruiker!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de machine!

Reinigingsmenu

Druk op [reinigingssymbool]. ►

Het menu Onderhoud met alle beschik- ;
bare programma‘s wordt geopend.

1

Volg de aanwijzingen op het touchscreen: ►

Optie 1: zonder melk
Ga verder bij  ► 7 .

Optie 2: met poedersysteem
Ga verder bij  ► 6 .

Optie 3: met verse melk
Kies  ► Start  en ga verder bij 3 .

2

Doe 25 ml reinigingsmiddel (Milkpure of  ►
Daypure) en 500 ml koud water in een 
reinigingsbak.
Dompel de melkaanzuigslang met het  ►
pijpje in de bak.
Selecteer  ► Ja .

De reiniging loopt. ;

Vul de reinigingsbak met ± 400 ml schoon  ►
water.
Dompel de melkaanzuigslang met het  ►
pijpje in de bak.
Selecteer  ► Ja .

De waterspoeling loopt. ;

De oproep m.b.t. de schuimerreiniging  ;
verschijnt.

4

Buitenvlakken machine

Wrijf de buitenvlakken van de machine  ►
droog met een papieren doekje.

VOORZICHTIG! 
Gevaar voor de machine! 
Gebruik geen schuurmiddelen!

Optie: machines met drinkwatertank
Spoel de drinkwatertank uit met schoon  ►
water.

Kies [Reinigingsprogramma]. ►
Kies of de machine na het reinigen moet  ►
worden uitgeschakeld of niet.

Optie 1: zonder afvalwaterafvoer
Plaats een bak (± 1 liter) onder de uitloop. ►

Optie 2: met afvalwaterafvoer
Schuif de uitloop in de laagste stand. ►

Selecteer  ► Start .
Volg de aanwijzingen op het touchscreen: ►
Doe de reinigingstablet erin. ►
Selecteer  ► Ja .

De reiniging loopt. ;

Het reinigingsprogramma is voltooid en  ;
wordt automatisch beëindigd.

7
Zijn er melk- en poederdranken uit-
gegeven, dan wordt de schuimer-
reiniging resp. de mixerspoeling 
automatisch tijdens het reinigings-
programma uitgevoerd. Zij kunnen 
echter ook apart worden uitgevoerd.

Zie het “Reinigingsmenu” punten  ► A  tot 
C .

Schuimerreiniging:
Kies [schuimerreiniging]. ►
Zie het “Reinigingsprogramma”, punten  ►
2  tot 5 .

Mixer spoeling:
Kies [Mixer spoeling]. ►
Bevestig de weergegeven vraag met  ►
Start .
Zie het “Reinigingsprogramma”, punt  ► 6 .

Aparte programma‘s

Optie 1: met poedersysteem
Mixerspoeling start automatisch. ;

Daarna verder bij  ► 7 .

Optie 2: met verse melk
Ga verder bij  ► 7 .

3

A B

Selecteer het gewenste programma. ►

C

6

Reinigingsmenu

Reinigingsprogramma
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Dagelijkse reiniging
Schaerer Coffee Vito

Neem de hygiënevoorschriften volgens HACCP in acht! Uittreksel van HACCP:

Vul nooit melk bij. Verwijder melkresten altijd.• 
Maak het melkreservoir altijd eerst schoon voordat er nieuwe melk wordt ingegoten.• 
Vul verse, op 3 – 5 °C gekoelde melk pas bij als de machine weer wordt gebruikt!• 
Gebruik uitsluitend gepasteuriseerde melk of melk die volgens de UHT-methode is verhit. Gebruik geen rauwe • 
melk! De melk moet gehomogeniseerd zijn!
Voor een optimale hygiëne adviseren wij om de melk in een koelkast (optie) op temperatuur te houden.• 
Reinig minstens een keer per week de koelkast / het koelelement (optioneel) als de machine hiermee uitgerust • 
is!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de gebruiker!

2

15

Demonteer de onderdelen van de schu- ►
imerkop.
Leg de onderdelen en de melkaanzuigs- ►
lang gedurende ± 30 minuten in een 
oplossing van 500 ml heet water en 25 ml 
reinigingsmiddel (Milkpure of Daypure).
Reinig alle onderdelen onder stromend,  ►
handwarm water.
Monteer de onderdelen terug op hun  ►
plaats.
Selecteer  ► OK .

Afhankelijk van de status van de ma-
chine kan de displaymelding afwijken 
van de afbeelding.

Druk op het oppervlak op het touchscreen. ►
Selecteer  ► MENUE .

Reinigungsprogramm

Neem de veiligheidsaanwijzingen en het hoofdstuk “Reiniging” in de gebruiksaanwijzing in acht!

Grijp nooit in de machine of onder de drankuitloop tijdens de automatische reiniging!

Druk nooit met geweld, sterke druk of spitse voorwerpen op het aanraakscherm!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de gebruiker!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de machine!

Reinigingsmenu

Druk op [reinigingssymbool]. ►

Het menu Onderhoud met alle beschik- ;
bare programma‘s wordt geopend.

1

Volg de aanwijzingen op het touchscreen: ►

Optie 1: zonder melk
Ga verder bij  ► 7 .

Optie 2: met poedersysteem
Ga verder bij  ► 6 .

Optie 3: met verse melk
Kies  ► Start  en ga verder bij 3 .

2

Doe 25 ml reinigingsmiddel (Milkpure of  ►
Daypure) en 500 ml koud water in een 
reinigingsbak.
Dompel de melkaanzuigslang met het  ►
pijpje in de bak.
Selecteer  ► Ja .

De reiniging loopt. ;

Vul de reinigingsbak met ± 400 ml schoon  ►
water.
Dompel de melkaanzuigslang met het  ►
pijpje in de bak.
Selecteer  ► Ja .

De waterspoeling loopt. ;

De oproep m.b.t. de schuimerreiniging  ;
verschijnt.

4

Buitenvlakken machine

Wrijf de buitenvlakken van de machine  ►
droog met een papieren doekje.

VOORZICHTIG! 
Gevaar voor de machine! 
Gebruik geen schuurmiddelen!

Optie: machines met drinkwatertank
Spoel de drinkwatertank uit met schoon  ►
water.

Kies [Reinigingsprogramma]. ►
Kies of de machine na het reinigen moet  ►
worden uitgeschakeld of niet.

Optie 1: zonder afvalwaterafvoer
Plaats een bak (± 1 liter) onder de uitloop. ►

Optie 2: met afvalwaterafvoer
Schuif de uitloop in de laagste stand. ►

Selecteer  ► Start .
Volg de aanwijzingen op het touchscreen: ►
Doe de reinigingstablet erin. ►
Selecteer  ► Ja .

De reiniging loopt. ;

Het reinigingsprogramma is voltooid en  ;
wordt automatisch beëindigd.

7
Zijn er melk- en poederdranken uit-
gegeven, dan wordt de schuimer-
reiniging resp. de mixerspoeling 
automatisch tijdens het reinigings-
programma uitgevoerd. Zij kunnen 
echter ook apart worden uitgevoerd.

Zie het “Reinigingsmenu” punten  ► A  tot 
C .

Schuimerreiniging:
Kies [schuimerreiniging]. ►
Zie het “Reinigingsprogramma”, punten  ►
2  tot 5 .

Mixer spoeling:
Kies [Mixer spoeling]. ►
Bevestig de weergegeven vraag met  ►
Start .
Zie het “Reinigingsprogramma”, punt  ► 6 .

Aparte programma‘s

Optie 1: met poedersysteem
Mixerspoeling start automatisch. ;

Daarna verder bij  ► 7 .

Optie 2: met verse melk
Ga verder bij  ► 7 .

3

A B

Selecteer het gewenste programma. ►

C

6

Buitenvlakken machine Aparte programma's
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Wekelijkse reiniging
Schaerer Coffee Vito

2

Pak de brewer aan de onderzijde vast en  ►
trek de grendel naar voren.

De brewer valt omlaag. ;
Kiep de brewer verticaal omlaag en trek  ►
hem er naar voren toe uit.

Neem de veiligheidsaanwijzingen en het hoofdstuk “Reiniging” in de gebruiksaanwijzing in acht!

Grijp nooit in de machine of onder de drankuitloop tijdens de automatische reiniging!

Voer de wekelijkse reiniging tenminste 1 keer per week uit! De wekelijkse reiniging is een aanvulling op de 
dagelijkse reiniging en geen vervanging hiervan!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de gebruiker!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de machine!

Mixerbeker (optioneel)

Verwijder de linker afdekking. ►

Trek de slang (die van de mixer naar de  ►
drankuitloop loopt) van de drankuitloop.

2

Schakel de machine uit met de toets  ► .

Trek de stekker uit. ►

Schuif de drankuitloop naar de hoogste  ►
stand.

Trek de droesbak eruit. ►

Verwijder de lekbak. ►

1

Draai de schroefdraad van de kop van de  ►
brewer linksom totdat zich de afstrijker in 
de voorste positie bevindt.

3

Deze reiniging is alleen noodzakelijk 
bij machines met de optie “poeder-
systeem”.

Schakel de machine uit met de toets  ► .

Trek de stekker uit. ►

1 4

Draai de tap van de bajonetsluiting  ►
linksom.

De mixerbeker komt los. ;
Neem de mixerbeker met de slang eruit. ►

De propeller van de mixer is nu zicht- ;
baar.

Veeg de propeller schoon met een doek. ►

Brewer

 Werkzaamheden aan bewegende onderdelen kunnen leiden tot kneuzingen en andere letsels!

Doe de brewer nooit in de vaatwasser en gebruik nooit reinigingstoevoegingen.

VOORZICHTIG!
Gevaar voor kneuzingen!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de machine!

Bouw alles weer in elkaar. Let erop dat alle  ►
openingen dezelfde kant op staan.

Breng de mixerbeker weer aan en draai de  ►
tap van de bajonetsluiting rechtsom.

Steek de mixerslang met de  ►
spiraalgeleiding weer op de drankuitloop.

Breng de melkafdekking weer aan. ►

6

Trek de slang eraf en haal de mixerbeker  ►
uit elkaar.

Maak beide mixerbekerdelen alsook de  ►
slang onder stromend warm water schoon.

Laat alle onderdelen helemaal drogen. ►

5

Schuif de veer naar buiten toe over de rand  ►
(ontgrendeling).

Klap de inworpgoot omhoog. ►

Verwijder met een penseel de  ►
koffiepoederresten.

Maak de brewer schoon onder stromend  ►
warm water.

4

Maak het brewerzeef schoon onder  ►
stromend water.

Laat de brewer helemaal drogen. ►

Trek de lekbak eruit en verwijder de  ►
koffiepoederresten uit de schacht.

Bouw de droge brewer in de omgekeerde  ►
volgorde weer in.

5

Drinkwatertank (optioneel)
Deze reiniging is alleen noodzakelijk 
bij machines met de optie “drinkwa-
tertank”.

Maak de drinkwatertank schoon onder  ►
stromend warm water.

Optie: met drinkwatertank
Neem de drinkwatertank eruit. ►

Mixerbeker (optie)
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Wekelijkse reiniging
Schaerer Coffee Vito

2

Pak de brewer aan de onderzijde vast en  ►
trek de grendel naar voren.

De brewer valt omlaag. ;
Kiep de brewer verticaal omlaag en trek  ►
hem er naar voren toe uit.

Neem de veiligheidsaanwijzingen en het hoofdstuk “Reiniging” in de gebruiksaanwijzing in acht!

Grijp nooit in de machine of onder de drankuitloop tijdens de automatische reiniging!

Voer de wekelijkse reiniging tenminste 1 keer per week uit! De wekelijkse reiniging is een aanvulling op de 
dagelijkse reiniging en geen vervanging hiervan!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de gebruiker!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de machine!

Mixerbeker (optioneel)

Verwijder de linker afdekking. ►

Trek de slang (die van de mixer naar de  ►
drankuitloop loopt) van de drankuitloop.

2

Schakel de machine uit met de toets  ► .

Trek de stekker uit. ►

Schuif de drankuitloop naar de hoogste  ►
stand.

Trek de droesbak eruit. ►

Verwijder de lekbak. ►

1

Draai de schroefdraad van de kop van de  ►
brewer linksom totdat zich de afstrijker in 
de voorste positie bevindt.

3

Deze reiniging is alleen noodzakelijk 
bij machines met de optie “poeder-
systeem”.

Schakel de machine uit met de toets  ► .

Trek de stekker uit. ►

1 4

Draai de tap van de bajonetsluiting  ►
linksom.

De mixerbeker komt los. ;
Neem de mixerbeker met de slang eruit. ►

De propeller van de mixer is nu zicht- ;
baar.

Veeg de propeller schoon met een doek. ►

Brewer

 Werkzaamheden aan bewegende onderdelen kunnen leiden tot kneuzingen en andere letsels!

Doe de brewer nooit in de vaatwasser en gebruik nooit reinigingstoevoegingen.

VOORZICHTIG!
Gevaar voor kneuzingen!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de machine!

Bouw alles weer in elkaar. Let erop dat alle  ►
openingen dezelfde kant op staan.

Breng de mixerbeker weer aan en draai de  ►
tap van de bajonetsluiting rechtsom.

Steek de mixerslang met de  ►
spiraalgeleiding weer op de drankuitloop.

Breng de melkafdekking weer aan. ►

6

Trek de slang eraf en haal de mixerbeker  ►
uit elkaar.

Maak beide mixerbekerdelen alsook de  ►
slang onder stromend warm water schoon.

Laat alle onderdelen helemaal drogen. ►

5

Schuif de veer naar buiten toe over de rand  ►
(ontgrendeling).

Klap de inworpgoot omhoog. ►

Verwijder met een penseel de  ►
koffiepoederresten.

Maak de brewer schoon onder stromend  ►
warm water.

4

Maak het brewerzeef schoon onder  ►
stromend water.

Laat de brewer helemaal drogen. ►

Trek de lekbak eruit en verwijder de  ►
koffiepoederresten uit de schacht.

Bouw de droge brewer in de omgekeerde  ►
volgorde weer in.

5

Drinkwatertank (optioneel)
Deze reiniging is alleen noodzakelijk 
bij machines met de optie “drinkwa-
tertank”.

Maak de drinkwatertank schoon onder  ►
stromend warm water.

Optie: met drinkwatertank
Neem de drinkwatertank eruit. ►

Brewer

Drinkwatertank (optie)
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Bijzettoestellen (optie)

Melkreservoir reinigen.

Het melkreservoir moet dagelijks en elke keer als dit nodig is, worden gereinigd!

Open de deur van de koelunit en neem het melkreservoir eruit. ►

Meng in een beker, kom of dergelijke 5 ml reinigingsmiddel „Daypure“ met 0,5 l warm water. ►

Maak met dit mengsel het melkreservoir schoon. ►

Spoel het reservoir met schoon water en droog het met een schone doek. ►

Doe het melkreservoir er weer in en sluir de deur van de koelunit. ►

Koelunit reinigen

De koelunit moet dagelijks en elke keer als dit nodig is, worden gereinigd!

Open de deur van de koelunit en neem het melkreservoir eruit. ►

Meng in een beker, kom of dergelijke 5 ml reinigingsmiddel „Daypure“ met 0,5 l warm water. ►

Maak de binnenkant van de koelunit schoon met dit mengsel. ►

Veeg de koelunit uit met schoon water en droog hem met een schone doek. ►

Doe het melkreservoir er weer in en sluir de deur van de koelunit. ►

Koelunit ontdooien

De koelunit moet wekelijks worden ontdooid of zodra de ijslaag dikker is dan 3 mm. 

Het oppervlak van de binnenruimte van de koelunit kan worden beschadigd. Verwijder de ijslaag 
nooit met spitse of scherpe voorwerpen, laat de laag altijd ontdooien. 

Schakel de koelunit uit door middel van de  ►  -toets 1 .

Open de frontdeur en laat de unit open staan. ►

Veeg het dooiwater weg met een zachte doek. ►

Herhaal deze procedure totdat de ijslaag helemaal weg is. ►

Sluit de frontdeur en schakel het apparaat weer in. ►

HACCP-reinigingsconcept

Hygiënevoorschriften

U bent wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat uw gasten door de consumptie van de door u uitgegeven 
levensmiddelen niet worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke situaties („Duitse verorde-
ning voor voedingshygiëne  van 05-08-1997“).

Er is een HACCP-concept (Hazard Analysis Critical Control Points) als gevarenidentificatie en -evaluatie 
vereist. U moet in uw bedrijf een risicoanalyse uitvoeren. Met als doel de gevaarlijke punten voor de voe-
dingshygiëne te herkennen en tegen te gaan. Hiervoor moeten controle- en eventueel testprocedures 
worden vastgelegd en gerealiseerd.

Bij een reglementair(e) installatie, onderhoud, verzorging en reiniging voldoen de koffiemachines van 
Schaerer aan de bovengenoemde eisen . Wordt de verzorging en reiniging van de koffiemachine niet 
reglementair uitgevoerd, dan wordt de uitgifte van melkhoudende dranken met betrekking tot de voedings-
hygiëne een gevaarlijke aangelegenheid.

Gebruik ons reinigingsschema om de regelmatige reiniging in de gaten te houden.

Neem met betrekking tot het HACCP-concept de volgende punten in acht:

Desinfecteer dagelijks het melksysteem. ►

Houd u aan de reinigingsvoorschriften voor het melksysteem op de reinigingskaart „Dagelijkse reini- ►
ging“ en in het hoofdstuk „Dagelijkse reiniging“ in deze gebruiksaanwijzing.

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de gebruiker!

1
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Hierdoor bent u ervan verzekerd dat uw systeem bij het opstarten geen ziektekiemen bevat. ;

Via het info-veld kunnen de rapporten van de laatste reinigingen worden opgeroepen.

Start altijd op met een nieuw geopend, reeds gekoeld pak melk:

Open bij het opstarten altijd een nieuw, reeds gekoeld pak melk (origineel verpakte houdbare melk is  ►
in het algemeen vrij van schadelijke kiemen).

Let bij het openen van het pak melk op absolute netheid! Door vieze handen en gereedschappen kun- ►
nen er tijdens het openen ziektekiemen in het pak terechtkomen.

Zorg ervoor dat de melk gekoeld blijft:

Zorg ervoor dat er altijd een nieuw, reeds gekoeld pak melk klaar staat. ►

Wordt een reeds gekoeld, nieuw geopend pak melk binnen maximaal 3 uur opgemaakt, dan kan eventueel 
worden afgezien van een koeling tijdens het bedrijf.

Wordt er weinig melk gebruikt, dan moet de reeds gekoelde melk tijdens het bedrijf verder worden ge-
koeld.

Advies voor Choc/Topping (optioneel):

Maak de productreservoirs regelmatig schoon. ►

Neem de voorschriften in het hoofdstuk „Reiniging“ in acht. Neem de richtlijnen van de fabrikant van het 
poeder (Choc/Topping) in acht.
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Reinigingsschema

Gebruik uitsluitend de reinigingsmiddelen die in het hoofdstuk "Reiniging" - "Reinigingsmiddelen" staan 
vermeld!

Kopieer het HACCP-reinigingsconcept en bewaar het in de buurt van de machine of hang het op! ►

Bevestig elke uitgevoerde reiniging met opgave van tijdstip en handtekening. ►

Datum 

Reiniging(en) uitgevoerd (tijdstip en handtekening):

Handtekening
Dagelijks uitvoeren! Wekelijks uitvoeren!

Dagelijkse reinigin-
gen machine

Melkreservoir 
(optie)

Koelunit reinigen 
(optie)

Wekelijkse reinigin-
gen machine

Koelunit ontdooien 
(optie)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Januari  
Februari  
Maart  
April  
Mei  
Juni  
Juli  
Augustus  
September  
Oktober  
November  
December 

Jaar:
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Serviceroutine

Handeling Vervaltijd Betreffende persoon

Serviceniveau 1
Klantenonderhoud

Steeds na 10.000 uitgegeven kopjes 
koffie of minimaal een keer per jaar.
Oproep via displaymelding!

Exploitant van de koffiemachine.
Zie handleiding voor het klantenon-
derhoud in de klantenonderhoud-
kit 1/10.000 (bestelnr. 33 2828 
7000).

Serviceniveau 2
Onderhoud 2/30.000

Steeds na 30.000 kopjes koffie of 
minimaal om de 2 jaar.
Oproep via displaymelding!

Servicetechnicus

Serviceniveau 3
Onderhoud 6/90.000

Steeds na 90.000  kopjes koffie of 
minimaal om de 6 jaar.
Oproep via displaymelding!

Servicetechnicus

Handeling Vervaltijd Betreffende persoon
Service poedersyteem 
„Choco“

Steeds na 6.000 choco-uitgiften of 
minimaal om de 2 jaar.

Geschoold personeel of service-
technicus.

Service poedersyteem 
„Topping“

Steeds na 18.000 choco-uitgiften of 
minimaal om de 2 jaar.

Geschoold personeel of service-
technicus.

Handeling Vervaltijd Betreffende persoon

Vervangen van de filter Oproep via displaymelding! Geschoold personeel of service-
technicus.

Ontkalking Oproep via displaymelding! Geschoold personeel of service-
technicus.

Maalgraad instellen Indien nodig. Geschoold personeel of service-
technicus.

Moeten er werkzaamheden worden uitgevoerd door een servicetechnicus of is er sprake van andere 
servicewerkzaamheden en reparaties, neem dan contact op met uw servicepartner. Het telefoonnummer 
staat op de adres-sticker op de koffiemachine en op de bon.

Onderhoud

Deze koffiemachine is een professionele bedrijfs-koffiemachine die regelmatig moet worden onderhou-
den.

Het tijdstip van onderhoud is afhankelijk van de belasting van de machine (zie tabel onder „Servicerou-
tine") en wordt op het display weergegeven. De koffiemachine kan na een displaymelding verder worden 
gebruikt.

Neem contact op met de servicepartner. ►

Voer onderhoudswerkzaamheden zo spoedig mogelijk na het verschijnen van de displaymelding 
uit om de functieveiligheid van de koffiemachine te garanderen en om gevolgschade te voorko-
men!

Het filter vervangen

Kijk voor het vervangen van het filter in de gebruiksaanwijzing van het waterfilter.

Voer na het vervangen van het filter de door het display geleide spoeling uit. ►

Zie de hoofdstukken „Programmering“ - „Menu onderhoud“ - „Filter vervangen“.

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de machine!
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Ontkalking

Voor de ontkalking is er een displaygeleid ontkalkingsprogramma.

Zie de hoofdstukken „Programmering“ - „Menu onderhoud“ - „Ontkalking“.

Maalgraad instellen

Door het verslijten van de maalmessen wordt de maalgraad beïnvloed. Om ervoor te zorgen dat de maal-
kwaliteit gelijk blijft, moet de maalgraad indien nodig worden bijgesteld.

Grijp bij een lopende koffiemachine en verwijderde porductreservoirs absoluut nooit in de mo-
lens.

Verwijder het productreservoir. ►

Nu is de ingestelde maalgraad zichtbaar. ;

Activeer de koffie-uitgifte en wacht tot de molen begint te bewegen. ►

Verander aan de zijkant van de machine bij lopende molen met behulp van de multitool de maalgraad. ►

Maalgraad 1 fijn (rechtsom)
Maalgraad 6 grof (linksom)

Schaerer klantenservice

De klantenservice is via een centraal bureau bereikbaar, indien niet bekend is wie de plaatselijke service-
partner is.

Schaerer Ltd.
P.O. Box
Allmendweg 8
CH-4528 Zuchwil

T +41 (0)32 681 62 00
F +41 (0)32 681 6404
info@schaerer.com
www.schaerer.com

VOORZICHTIG!
Gevaar voor kneuzingen!



www.schaerer.com

39BASCV -NL
Versie 02    12.2009

Programmering

Programmering
Raak op het display "bedrijfsklaar" het stuk zonder velden aan. ►

Er worden andere velden geactiveerd. ;

Druk op het veld  ►  in het venster „bedrijfsklaar“. 

Het „Selectiemenu“ wordt weergegeven. ;

Navigatie

Symbool Beschrijving

Instellingen opslaan

Start Een programma starten

Verder Een stap bevestigen en verder naar de volgende

Terug naar het hogere menu-niveau
Annuleren / afsluiten zonder opslaan (Exit)

Wissen of resetten

Testafgifte starten, poedertest

 / Instelwaarden verhogen of reduceren

 / Vorige / volgende pagina

NEE  / JA Vraagvenster bevestigen of afwijzen

Overzicht

Het menu “Selectiemenu” bevat de volgende subpunten:

Menu „Melk en schuim“
Zie hoofdstuk „Melk en schuim“

Menu „Timerprogramma“
Zie hoofdstuk „Timerprogramma“

Menu „Onderhoud“
Zie hoofdstuk „Onderhoud“

Menu „Instellen“
Zie hoofdstuk „Instellen“

Menu „PIN-invoer“
Zie hoofdstuk „PIN-invoer“

Menu „Toegangscontrole“
Zie hoofdstuk „ PIN-rechten toegangscontrole“

Menu „Afrekenen“
Zie hoofdstuk „Afrekenen aantallen“

Menu „Handontneming“ (optioneel) - Alleen geldig voor het bedrijf met afrekeningssysteem! 
Zie extra handleiding „Afrekeningssysteem“.

Display Bedrijfsklaar

met info-en menuveld
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Menu „Melk en schuim“

Druk op het veld  ►  in het „Selectiemenu“.

Het menu “Melk en schuim” wordt geopend. ;

Het menu bevat de volgende subpunten:

Toppingkwal. en Schuimkwal.

 Macchiatopauze

Toppingkwaliteit / schuimkwaliteit

Koffiemachines met poedersysteem beschikken over de parameter "Toppingkwali.", koffiemachines met 
verse melk over de parameter “Schuimkwal.”. Hier kan de intensiteit van het melkpoeder resp. de kwaliteit 
van het melkschuim worden ingesteld. De instelling geldt voor alle dranken.

Instelling Toppingkwaliteit Schuimkwaliteit
Waarde kleiner maken lichte smaak fijn schuim
Waarde verhogen intensieve smaal grove schuim

Macchiatopauze

In het menu “Macchiatopauze” kan de pauzetijd tussen de melk- en melkschuim-uitgifte van een Latte 
Macchiato worden verkort of verlengd.

De Latte Macchiato lukt meestal beter als de pauzetijd wordt verlengd.

Menu „Timerprogramma“

In het menu „Timerprogramma” kunnen de in- en uitschakeltijden worden geprogrammeerd. 

Druk op het veld  ►  in het selectiemenu.

Het menu “Timerprogramma” wordt geopend. ;

Het menu bevat de volgende subpunten:

 Timer status

 Timer instellen

 Timeroverzicht

 Timer wissen

 Timerinfo

Timertoestand

In het menu „Timertoestand“ kan de timer worden geactiveerd en gedeactiveerd.

Druk op het veld  ► Timer status  in het menu „Timerprogramma“.

Activeer / deactiveer de timer. ;

Als de timer is geactiveerd, wordt er een timersymbool, een klokje, op het display weergegeven.

Timer instellen

In het menu „Timer instellen" kunnen de in- en uitschakeltijden worden geprogrammeerd.

Druk op het veld  ► Timer instellen  in het menu „Timerprogramma“.

Druk op het veld  ► Bedrijfstijd .

Het venster „Bedrijfstijd“ wordt zichtbaar. ;

Hier kunnen de parameters dag, tijd en handeling worden ingesteld.
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Parameter Instelmogelijkheid Beschrijving
„Dag“
Dag instellen

1 tot 7 1 = maandag, ... , 7 = vrijdag
1-5 Maandag tot vrijdag (werkdagen)
1-7 Maandag tot zondag

„U“ en „Min“
Tijd instellen

01 tot 00 Uren
00 tot 59 Minuten

„Handeling“
Handeling instellen

O Uitschakeltijd 
I Inschakeltijd

„Prg“
Programma's instellen

01 tot 16 Er kunnen 16 verschillende timertijden worden gepro-
grammeerd.

Voorbeeld timer programmeren

De machine moet ma tot zo als volgt in- en uitschakelen:

Om 07:30 uur inschakelen en om 18:00 uur uitschakelen.

Op zondag pas om 10:00 uur inschakelen.

Inschakelen:

Stel bij „Dag”  ► 1-7 in door op  en  te drukken.

Stel bij „U“  ► 07 en bij „Min“ 30 in door op  en  te drukken.

Stel bij „Handeling“  ► I in.

Druk op  ► .

De timertijd voor het inschakelen is voor alle dagen onder timertijd 1 opgeslagen. ;

Uitschakelen:

Stel bij „Dag”  ► 1-7 in door op  en  te drukken.

Stel bij „U“  ► 18  en bij „Min“ 00  in door op  en  te drukken.

Stel bij „Handeling“  ► O in.

Druk op  ► .

De timertijd voor het uitschakelen is voor alle dagen onder timertijd 2 opgeslagen. ;

Op zondag inschakelen:

Stel bij „Dag”  ► 7 in door op  en  te drukken.

Stel bij „Prg“  ► 1  in door op  en  te drukken.

Wijzig de instellingen door op  ►  en  te drukken. Bij „U“ naar 10 en bij „Min“ naar 00.

Druk op  ► .

De timertijd voor het inschakelen is voor zondag onder timertijd 1 opgeslagen. ;

Door op het veld  te drukken, kan het timeroverzicht direct worden geopend. Zie paragraaf „Timer-
overzicht“ in dit hoofdstuk.

Timeroverzicht
In het menu „Timeroverzicht“ worden de ingestelde timertijden in een dag-uur-diagram weergegeven:

Druk op het veld  ► Timeroverzicht  in het menu „Timerprogramma“.

Het venster „Timeroverzicht“ wordt geopend. ;

Het hiernaast afgebeelde timeroverzicht stemt overeen met het voorbeeld uit paragraaf „Timer program-
meren” in dit hoofdstuk.

Timer wissen

In het menu „Timer wissen“ kunnen de timertijden worden gewist.

Druk op het veld  ► Timer wissen  in het menu „Timerprogramma“.

Het venster „Timer wissen“ verschijnt ;

Selecteer de gewenste dag of de opties „Werkdagen“ of „Hele week“. ►

De vraag voor het wisproces verschijnt. ;
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De procedure kan niet ongedaan worden gemaakt!

Optie 1: selectie wissen

Bevestig de instelling met  ► .

Alle timertijden (1 tot 16) van de geselecteerde dag of de geselecteerde optie worden gewist. ;

Optie 2: wissen annuleren

Druk op het veld  ► .

Het venster „Timer wissen“ verschijnt ;

Timerinfo

Het menu „Timerinfo“ bevat informatie met betrekking tot:
Timertoestand • 
de volgende ophanden zijnde timertijd• 
de handeling• 

Druk op het veld  ► Timerinfo  in het menu „Timerprogramma“.

Het venster „Timerinfo“ wordt zichtbaar. ;

Menü „Onderhoud“

In het menu “Onderhoud” kunnen de prgramma's met betrekking tot de reiniging, ontkalking en filterspoe-
ling worden gestart alsmede het vervangen van het filter (optioneel) en het klantenonderhoud worden 
bevestigd.

Druk op het veld  ►  in het selectiemenu.

Het menu „Onderhoud” wordt geopend. ;

Het menu „Onderhoud“ bevat de volgende subpunten:

 Reinigingsprog.

 Schuimkop rein.

 Mixer spoelen

 Ontkalking

 Filterwissel

 Filter spoelen

 Klant verzorg.

Reinigingsprogramma

Zie reinigingskaart „Dagelijkse reiniging“.

Schuimkop reiniging

Zie reinigingskaart „Dagelijkse reiniging“.

Mixer spoelen

Zie reinigingskaart „Wekelijkse reiniging“.

Ontkalking

Als er een ontkalking moet worden uitgevoerd, verschijnt er een navenante melding op het display. De 
intervallen tussen de ontkalingen zijn afhankelijk van de volgende factoren:

Waterhardheid• 
Waterdebiet• 
Gebruik van een waterfilter• 
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Als er op het display een melding voor ontkalking verschijnt, moet er binnen een week worden ontkalkt. 
Tijdens deze week kan de melding op het display worden genegeerd.

Druk op het veld  ► .

Het venster „bedrijfsklaar“ wordt zichtbaar. ;

Wordt er binnen een week nadat de melding op het display is verschenen geen ontkalking uitgevoerd, dan 
wordt de drankuitgifte geblokkeerd. De melding op het display kan niet meer worden genegeerd! 

De drankuitgifte wordt pas weer vrijgegeven als de ontkalking is uitgevoerd.

Ontkalkingsmiddel is irriterend! Neem altijd de aanwijzingen op de verpakking in acht!

Gebruik voor de ontkalking uitsluitend het ontkalkingsmiddel van Schaerer. Het gebruik van een 
ander ontkalkingsmiddel zou kunnen leiden tot schade aan de koffiemachine. Voor schade door 
het gebruik van een ander ontkalkingsmiddel kan geen aansprakelijkheid worden opgeëist.

Een ontkalking bestaat uit drie stappen:

Stap Uit te voeren werkzaamheden
1) Voorbereiding Zet de benodigdheden klaar, schakel Aquaflex om (optie), start de afkoelroutine (op-

tie), plaats opvangvoorzieningen onder de uitlopen (optie).
Beschrijving volgt.

2) Ontkalking Meng het reinigingsmiddel, giet het reinigingsmiddel in.

Volg de instructies op het display. ►
3) Spoeling Giet het overblijvende reinigingsmiddel weg, spoel de watertank, vul de watertank 

tijdens de spoelprocedure 3x weer bij

Volg de instructies op het display. ►

De totale duur van de ontkalking bedraagt ca. 80 minuten. Het proces mag op geen moment worden 
onderbroken.

Benodigdheden
Met afvalwatertank of -aansluiting Met lekbak

2 flessen vloeibare ontkalker van Schaerer (elk • 
0,75 l)

2 flessen vloeibare ontkalker van Schaerer (elk • 
0,75 l)
Opvangreservoir (5 l)• 

Schuif de drankuitloop naar de onderste positie en richt de heetwater- resp. stoomuitloop op de  ►
lekbak.

Druk op het veld  ► Ontkalking  in het menu „Onderhoud“.

Het ontkalkingsprogramma start. ;

De displaymelding „Afkoelroutine starten“ verschijnt. ;

Optie 1: machine is opgewarmd

Bevestig de vraag met  ► Verder .

Optie 2: machine is net pas ingeschakeld

Bevestig de vraag met  ► Ja .

De afkoelroutine wordt gestart, duur 5-10 min. ;

Volg de instructies op het display. ►

Optie 1: Aquaflex (ingesteld op vaste wateraansluiting)

De displaymelding „Aquaflex wijzigen“ verschijnt. ;

Schakel Aquaflex om op watertank. ►

Zie het hoofdstuk „Aquaflex omschakelen“ - „Water“.

Display-handeling binnen de 
eerste week

Display-handeling na een 
week

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de gebruiker!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de machine!
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Optie 2: vaste wateraansluiting

De displaymelding „Sluit nu de afsluitkraan“ verschijnt. ;

Sluit de hoofdwaterklep van de vaste wateraansluiting. ►

Bevestig de instelling met  ► Verder .

De displaymelding „Afsluitplug bij watertankkoppeling verwijderd?“ verschijnt. ;

Neem de rechter forntafdekking af. ►

Draai de afsluitplug aan de watertankkoppeling met een sleufschroevendraaier linksom en pak hem  ►
eraf.

Bevestig de instelling met  ► Verder .

Optie 3: met watertank

Het is niet nodig om om te schakelen!

Tijdens de afkoelroutine, de ontkalking en de spoeling verschijnt herhaaldelijk de displaymelding „Plaats 
opvangbak onder de uitlopen“. Bij een machine met afvalwatertank of afvalwateraansluiting kan deze 
melding worden genegeerd.

Volg de aanwijzingen op het display!: ►

Megverhouding ontkalkingsoplossing
Schaerer vloeibare ontkalker Water

Doe 2 flessen vloeibare ontkalker van Schae- ►
rer (elk 0,75 l) in de watertank.

Vul de lege fles van de vloeibare ontkalker  ►
3 keer met water en giet dit eveneens in de 
watertank (totaal 2,25 l).

Gevaar voor verbranding! Tijdens het ontkalkingsproces kan er heet water of hete stoom vrijko-
men. Kom niet onder de uitlopen.

Filterwissel
Is het filterbereik overschreden, dan verschijnt er een keer per dag een displaymelding, waarop wordt aan-
gegeven dat het filter moet worden vervangen.
Het filter moet binnen een week worden vervangen, anders verschijnt deze displaymelding elke keer nadat 
er een drank is uitgegeven.

Neem de handleiding van het kalkfilter in acht!

Vervang het filter. ►

Druk op het veld  ► Filterwissel  in het menu „Onderhoud“.

Op het display verschijnt een melding (zie hiernaast). ;

Bevestig de displaymelding navenant. ►

Wordt er op „Ja“ gedrukt, dan wordt de teller die het filterbereik telt, teruggezet op start. ;

Wordt er op „nee“ gedrukt, dan wordt de teller niet gereset. De displaymelding verschijnt gewoon  ;
weer.

Wordt er per ongeluk op „Nee“ gedrukt, dan blijft de displaymelding actief. De bovenstaande handeling 
moet opnieuw worden uitgevoerd. 

Filter spoelen
Met de optie Filter spoelen kunnen na langere bedrijsfpauzes het watersysteem en het waterfilter worden 
gespoeld en ontlucht.

Klik op  ► Filter spoelen .

Tijdens de spoelprocedure verschijnt de displaymelding „Plaats opvangbak onder de uitlopen“. Bij een 
machine met afvalwatertank of afvalwateraansluiting kan deze melding worden genegeerd.

Klant verzorging

Zie handleiding „Consumentenonderhoud“.

VOORZICHTIG!
Hete vloeistof!
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Menu „Instellen“

Druk op het veld  ►  in het selectiemenu.

Het menu “Instellen” wordt geopend. ;

Het menu „Instellen“ bevat de volgende selectiemogelijkheden:

 Recepten

 Boilertemp.

 Reset

 Tijd/Datum

 Taal

 Kontrast

 Kalkfilter

 Waterhardhd.

 Opwarmspoelen

 Bedien opties

 Verlichting

 Intro

Recepten en dranktoetsen

Druk op het veld  ► Recepten  in het menu „Instellingen“.

Het menu bevat de volgende subpunten:
Vulhoeveelheden• 
Recepten wijzigen• 
Toetsbezetting• 
Poeder wegen• 

Vulhoeveelheden

Onder "Vulhoeveelheden" kan de totale hoeveelheid van de drank worden gewijzigd. De afzonderlijke 
ingrediënten van de dranken worden aangepast aan de nieuwe vulhoeveelheden zonder dat hierbij de 
samenstelling en de kwaliteit worden veranderd.

Druk op het veld  ► Vul hoeveelhed.  in het menu „Recepten".

Het venster „Kies produkt“ wordt geopend. ;

Druk op de gewenste dranktoets. ►

Het hiernaast afgebeelde venster „Vul hoeveelhed.“ verschijnt. ;

Druk op  ►  om een testuitgifte te starten.

Stel de vulhoeveelheid in met  ►  en .

Start eventueel opnieuw een testuitgifte. ►

Sla het geheel op met  ► .

Recept wijzigen

Druk op het veld  ► Recept wijzigen  in het menu „Recepten".

Het venster „Kies produkt“ wordt geopend. ;

Druk op de gewenste dranktoets. ►

Het hiernaast afgebeelde venster „Recept wijzigen“ wordt geopend.  ;

In het venster worden de instelbare parameters weergegeven (de afbeelding hiernaast toont de  ;
parameters voor Latte Macchiato).

Afhankelijk van de drank kunnen de volgende parameters worden ingesteld:

 Dranken met melk

Hoeveelheid melkschuim instellen

Hoeveelheid melk instellen
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 Dranken met gemalen koffie en/of poeder
Hoeveelheid koffiepoeder / hoeveelheid poeder instel-
len

Waterhoeveelheid

 Dranken met cacaopoeder 

Hoeveelheid cacaopoeder instellen

Waterhoeveelheid

Drankkwaliteit

Kwaliteit instellen

De vijf verschillende kwaliteitsniveaus beïnvloeden de manier van koffiezetten. Hoe hoger het kwaliteitsni-
veau, des te intensiever de smaak en het aroma.

Kwaliteit 1 Na het persen krijgt het koffiepoeder plaats om te wel-
len.

Kwaliteit 2 Na het persen wordt direct gezet.
Kwaliteit 3 Na het persen vindt er een pre-infusie plaats.

Kwaliteit 4 Na het persen en de pre-infusie wordt er een tweede 
keer nat geperst.

Kwaliteit 5 Na het persen vindt er een pre-infusie plaats. Boven-
dien wordt de zettijd automatisch verlengd.

Knop toewijzen

Aan elke dranktoets kan een drank worden toegewezen. Met de optie "2e niveau" kunnen aan elke drank-
toets twee dranken worden toegewezen.

Druk op het veld  ► Knop toewijzen  in het menu „Recepten".

Het venster „Kies produkt“ wordt geopend. ;

Druk op de gewenste dranktoets. ►

Het venster „Knop toewijzen“ wordt zichtbaar. ;

Druk op de gewenste drank. ►

De geselecteerde drank wordt toegewezen aan de van tevoeren gekozen dranktoets. ;

Poeder wegen

Met deze functie kan de hoeveelheid van het koffiepoeder van een drank worden aangepast. 

Maak de droesbak leeg. ►

Druk op het veld  ► Poeder wegen  in het menu „Recepten".

Het venster „Kies produkt“ wordt geopend. ;

Druk op de gewenste dranktoets. ►

Op het display verschijnt het venster „Poeder wegen“. ;

Druk op het veld  ► .

Het koffiepoeder wordt direct in de droesbak geloosd. ;

Weeg het geloosde koffiepoeder. ►

Stel de hoeveelheid van het koffiepoeder in met  ►  en .

Boilertemperaturen

Druk op het veld  ► Boilertemp.  in het menu „Instellen".

Het venster „Instellen Boilertemp.“ verschijnt. ;

Stel de gewenste keteltemperatuur in met  ►  en  (wijziging van de brewertemperatuur, stan-
daardinstelbereik 94° - 99° C).
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Reset

Druk op het veld  ► Reset  in het menu „Instellen".

Het venster „Service reset“ verschijnt.  ;

Bevestig de instelling met  ► .

De machine wordt opnieuw gestart. ;

Tijd en datum

Druk op het veld  ► Tijd/Datum  in het menu „Instellen".

Het venster „Tijd/Datum“ verschijnt. ;

Stel de datum, week en tijd in door op  ►  en  te drukken.

Taal

Druk op het veld  ► Taal  in het menu „Instellen".

Het venster met de beschikbare talen verschijnt. ;

Druk op de betreffende taal-toets. ►

De geselecteerde taal is actief. ;

Kontrast

Met deze functie kan het contrast van het display worden ingesteld.

Druk op het veld  ► Kontrast  in het menu „Instellen".

Het venster „Instellen Kontrast“ verschijnt. ;

Stel het contrast in door op  ►  en  te drukken.

Kalkfilter
Met deze functie kan het gebruik van een kalkfilter worden geactiveerd („Ja“) en gedeactiveerd („Nee“).

Druk op het veld  ► Kalkfilter  om tussen "Ja" en "Nee" te wisselen.

Het gebruik van een kalkfilter verlengt de berekende duur tot de volgende ontkalking.

Waterhardheid

De ingevoerde waterhardheid is een factor die meetelt voor de berekening van de duur tot de volgende 
ontkalking.

Druk op het veld  ► Waterhardhd.  in het menu „Instellen".

Het venster „Instellen Waterhardhd.“ verschijnt. ;

Er geldt de Duitse carbonaathardheid = ° dKH.

Optie 1: vaste wateraansluiting zonder waterfilter / watertank

Vraag bij het watervoorzieningsbedrijf na welke hardheid het drinkwater heeft of bepaal de hardheid  ►
met behulp van de carbonaathardheidstest (bij de levering inbegrepen). Er geldt de Duitse carbonaat-
hardheid = ° dKH.

Stel de waterhardheid in door op  ►  en  te drukken.

Optie 2: vaste wateraansluiting en waterfilter

Leg in plaats van de gemeten waterhardheid het bereik van het waterfilter vast (het bereik van het  ►
waterfilter is te vinden in de documenten van het waterfilter).

Stel de waterhardheid in door op  ►  en  te drukken.

Opwarmspoelen
Met deze functie kan het opwarmspoelen worden ingeschakeld („actief“) en uitgeschakeld („niet actief“).

0
4

8
12
16
24

Carbonaathardheidstest en waarde
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Druk op het veld  ► Opwarmspoelen  om tussen "actief" en "niet actief" te wisselen.

Bij „actief“ wordt de brewer na het opwarmen met heet water gespoeld.

Bedieningsopties

Druk op het veld  ► Bedien opties  in het menu „Instellen".

Het menu bevat de volgende subpunten:
Warmspoelveld• 
Baristaveld• 
2e niveau• 
ON/OFF toets (•  -toets)
Menuveld• 

Warmspoelveld

Met deze functie kan het warmspoelen worden ingeschakeld („actief“) en uitgeschakeld („niet actief“).

Druk op het veld  ► Warmspoel toets  om tussen "actief" en "niet actief" te wisselen.

Warmspoelveld „actief“ Het symbool  is zichtbaar, door een druk op het veld kan het warm-
spoelen worden geactiveerd.

Warmspoelveld „niet ac-
tief“ Het symbool  is niet zichtbaar.

Advies voor de zelfbedieningsmodus: niet actief. Bedieners die de machine niet goed kennen, zouden 
namelijk per ongeluk een warmspoeling kunnen activeren. Gevaar voor brandwonden!

Baristaveld

Met deze functie kan het baristaveld worden ingeschakeld („actief“) en uitgeschakeld („niet actief“).

Druk op het veld  ► Barista toets  om tussen "actief" en "niet actief" te wisselen.

Baristaveld „actief“ Het symbool  is zichtbaar, door een druk op het veld kan het warm-
spoelen worden geactiveerd.

Baristaveld „niet actief“ Het symbool  is niet zichtbaar.

Advies voor de zelfbedieningsmodus: niet actief. Voor bedieners die de machine niet goed kennen, is de 
functie van het veld bij eenmalig gebruik niet nodig.

2e niveau

Met deze functie kan het 2e niveau worden ingeschakeld („actief“) en uitgeschakeld („niet actief“).

Druk op het veld  ► 2de level  om tussen "actief" en "niet actief" te wisselen.

2e niveau „actief“ Het 2e niveau kan worden geselecteerd. In het venster „Bedrijfsklaar“ ver-
schijnt de omschakeltoets (zie afbeelding hiernaast).

2e niveau „niet actief“
Het 2e niveau kan niet meer worden geselecteerd. In het venster „Bedrijfs-
klaar“ verschijnt in plaats van de omschakeltoets een symbool (zie afbeel-
ding hiernaast).

Advies voor de zelfbedieningsmodus: niet actief. Voor bedieners die de machine niet goed kennen, is de 
functie van het veld bij eenmalig gebruik niet nodig.

Aan/Uit-knop

Druk op het veld  ► Aan/Uit-knop  om tussen "direct" en "via PIN-veld" te wisselen.

Aan/Uit-knop „direct of“ De machine kan worden ine- en uitgeschakeld.

Aan/Uit-knop „via PIN“
De machine kan alleen worden in- en uitgeschakeld als er van tevoren een 
pincode is ingevoerd. Het gaat hier om de pincode van het niveau  "Reini-
gen".

Zie hoofdstuk „Toegangscontrole PIN“.

Advies voor de zelfbedieningsmodus: via PIN. Bedieners die de machine niet goed kennen, zouden na-
melijk per ongeluk de koffiemachine kunnen uitschakelen. 

Omschakelveld  
1e/2e niveau

2e niveau niet 
actief
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Menuveld

Met deze functie kan het zichtbaar maken van de velden "Menu" en "Info" worden vertraagd.

Druk op het veld  ► Menu toets  om tussen "direct" en "vertraagd" te wisselen.

Menuveld „direct of“ De velden „Menu“ en „Informatie“ verschijnen direct nadat er op de lege 
zone op het display is gedrukt. 

Menuveld „vertraagd“ De velden „Menu“ en „Informatie“ verschijnen pas als er twee keer achter 
elkaar of langer op de lege zone op het display is gedrukt. 

Zie hoofdstuk „Hoofdvenster ‚Bedrijfsklaar‘“ - „Verborgen velden ‚Menu‘ en ‚Informatie‘“.

Advies voor de zelfbedieningsmodus: vertraagd. Bedieners die de machine niet goed kennen, zouden 
namelijk per ongeluk het selectiemenu kunnen openen en instellingen kunnen wijzigen.

Verlichting

Met deze functie kan de kleur van de bedieningspaneel-verlichting worden ingesteld.

Druk op het  ► veld om de kleuren te Verlichting  wijzigen.

Beschikbare kleuren
1 Oranje 2 Koningsblauw
3 Geel/groen 4 Paars
5 Lichtblauw 6 Groen
7 Turquoise 8 Violet
9 Roze 10 Geel
11 Knallroze 12 Lichtgroen
13 Rood 14 Looplicht (kleuren van de regenboog)
15 Looplicht bevriezen 16 Uit

Wilt u een individuele kleur instellen, laat het looplicht dan lopen en druk bij de gewenste kleur opnieuw 
op het veld Verlichting . De actuele kleur wordt geselecteerd.

Intro

Zie hoofdstuk "Inbedrijfstelling".

Menu „PIN-vrijgave“

Afzonderlijke niveaus kunnen door middel van een pincode worden beveiligd tegen onbevoegde toegang. 
Om toegang te krijgen tot een met pincode beveiligd niveau, moet dan eerst de juiste pincode worden 
ingevoerd.

Is aan een toegangsniveau een pincode toegekend, dan is de toegang tot dit niveau alleen mogelijk met 
de betreffende pincode!

Druk op het veld  ►  in het selectiemenu.

Het hiernaast afgebeelde invoervenster met cijfertoetsen verschijnt. ;

Voer de vereiste pincode van 4 cijfers in. ►

Druk op het veld  ► .

Is de pincode juist, dan zijn nu de betreffende menupunten in het selectiemenu beschikbaar. ;

Menu „Toegangscontrole PIN“

Het hoofdmenu „Toegangscontrole PIN“ heeft de volgende selectiemogelijkheden:

 Afrekenen

 Instellen

 Reinigen

De niveaus geven recht op toegang tot verschillende menupunten. Aan elk van deze niveaus kan een 
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pincode worden toegekend.

De niveaus zijn hiërarchisch opgebouwd. De toegang tot het hoogste niveau geeft ook automatisch recht 
op toegang tot de twee ondergeschikte niveaus. 

Voorbeeld: de pincode voor het niveau „Instellen" is ook geldig voor het niveau „Afrekenen", echter niet 
voor het niveau „Reinigen".

PIN toekennen

Druk op het veld  ►  in het selectiemenu.

Het venster „Toegangscontrole PIN“ wordt geopend. ;

Selecteer het gewenste niveau. ►

Het hiernaast afgebeelde invoervenster met cijfertoetsen verschijnt. ;

Voer de gewenste pincode van 4 cijfers in. ►

Bevestig de instelling met  ► .

Het niveau is nu beveiligd door de ingevoerde pincode. ;

Bij het toekennen van de pincode aan een niveau, wordt deze pincode automatisch voor de ondergeschik-
te niveaus overgenomen, mits deze niet reeds door een andere pincode zijn beveiligd.

PIN wissen

Druk op het veld  ►  in het selectiemenu.

Het venster „Toegangscontrole PIN“ wordt geopend. ;

Selecteer het gewenste niveau. ►

Het hiernaast afgebeelde invoervenster met cijfertoetsen verschijnt. ;

Druk op het veld  ► .

De ingevoerde pincode wordt gewist, in plaats van de code staat er nu „0000“. ;

Door het wissen van de pincode van een niveau worden niet automatisch de pincodes van de onderge-
schikte niveaus gewist.

Niveau „Afrekenen“

Na het invoeren van een pincode voor dit niveau is alleen nog het hiernaast afgebeelde beperkte menu 
beschikbaar.

De volgende menupunten zijn geblokkeerd:
Toegangscontrole PIN• 
Afrekening• 
Handontneming (optioneel)• 

Niveau „Instellen“

Na het invoeren van een pincode voor dit niveau is alleen nog het hiernaast afgebeelde beperkte menu 
beschikbaar.

De volgende menupunten zijn geblokkeerd:
Instelling• 
Toegangscontrole PIN• 
Afrekening• 
Handontneming (optioneel)• 

Niveau „Reinigen“

Na het invoeren van een pincode voor dit niveau is alleen nog het hiernaast afgebeelde beperkte menu 
beschikbaar.

De volgende menupunten zijn geblokkeerd:

Alle behalve de PIN-vrijgave• 
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Menu „Afrekening“

In het menu dagteller wordt de tellerstand voor elke drank weergegeven.

Teller lezen

Druk op het veld  ►  in het selectiemenu.

Het venster „Afrekening“ wordt zichtbaar. ;

Druk op het veld  ► Teller .

Het venster „Afrekening teller“ wordt zichtbaar. ;

De tellers voor alle ingestelde dranken staan in dit venster vermeld. ;

Bepaalde teller wissen

Druk op het veld  ►  in het selectiemenu.

Het venster „Afrekening“ wordt zichtbaar. ;

Druk op het veld  ► Teller .

Het venster „Afrekening teller“ wordt zichtbaar. ;

Druk op het gewenste veld. ►

Het venster „Teller wissen“ verschijnt ;

Druk op het veld  ► .

De tellerstand is gewist. ;

Alle tellers wissen

Druk op het veld  ►  in het selectiemenu.

Het venster „Afrekening“ wordt zichtbaar. ;

Druk op het veld  ► Teller .

Het venster „Afrekening teller“ wordt zichtbaar. ;

Druk op het veld  ► .

Er verschijnt een vraagvenster. ;

Bevestig de vraag met  ► .

De tellerstand is gewist. Storingen verhelpen ;
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Storingen verhelpen

Fout met melding

De koffiemachine is uitgerust met een diagnoseprogramma. Mocht het nodig zijn dat er van buitenaf een 
handeling aan de machine wordt uitgevoerd, dan verschijnt de navenante displaymelding. Er zijn twee 
verschillende soorten displaymeldingen:

Handelingen• 
Foutmeldingen• 

Als er bij de machine sprake is van een ophanden zijnde handeling of foutmelding:

Optie 1: verschijnt deze onmiddellijk.

Option 2: wordt het veld  in het hoofdvenster “bedrijfsklaar” weergegeven.

Raak het veld aan. ►

De handeling of foutmelding wordt weergegeven. ;

Kijk voor de afhandeling van handelingen in het vorige hoofdstuk „Display-handelingen“.

Principiële werkwijze bij de weergave van foutmeldingen:

Schakel de koffiemachine uit en na enkele seconden weer in. ►

Herhaal de procedure die tot de storing heeft geleid. ►

In de meeste gevallen is hierna de storing verholpen.

Doet zich de fout opnieuw voor resp. blijft de fout bestaan:

Zoek in de onderstaande foutenlijst naar de weergegeven fouttekst resp. foutcode en volg de beschre- ►
ven aanwijzingen op.

Doet zich de fout nog steeds opnieuw voor resp. blijft de fout nog steeds bestaan:

Neem contact op met de servicepartner en geef de foutcode resp. fouttekst door.  ►

Bij een aantal meldingen worden afzonderlijke functies geblokkeerd, wat zichtbaar is door het uitgaan van 
de dranktoetsverlichting. De dranken van de verlichte dranktoetsen kunnen voorts worden uitgegeven.

Foutmeldingen kunnen een symbool en tekst (zelfuitleg) of een foutcode omvatten.

Foutmeldingen met zelfuitleg

Displaymelding Oorzaak Verhelpen

Bonen bijvullen Pure aanwijzing. Zie hoofdstuk „Bediening“ - „Dis-
play-handelingen“.

De sensor van de controle is defect. Neem contact op met de ser- ►
vicepartner. 

De koffiebonen glijden niet na. Roer de koffiebonen in het kof- ►
fiereservoir om met een grote 
lepel.

Bevestig de instelling met  ► .

Maak de droesbak leeg Pure aanwijzing. Zie hoofdstuk „Bediening“ - „Dis-
play-handelingen“.

De sensor van de controle is defect. Neem contact op met de ser- ►
vicepartner. 

Fout aan de brewer De brewer is geblokkeerd. Maak het brewerzeef schoon. ►

Zie reinigingskaart „Wekelijkse rei-
niging“.
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Code Benaming Oorzaak Aanwijzing

6 De brewer is ge-
blokkeerd.

Het brewerzeef is vies/verstopt. Maak het brewerzeef schoon. ►
Zie reinigingskaart „Wekelijkse rei-
niging“.

26 Molen rechts ge-
blokkeerd

De maalgraad is te fijn ingesteld. 
De molen wordt sneller vies door de 
fijne stof.

Stel de maalgraad een stap  ►
grover in.

Zie hoofdstuk „Service“ - „Maalgraad 
instellen“.

Molen is geblokkeerd. Neem contact op met de ser- ►
vicepartner.

36 Molen links geblok-
keerd

De maalgraad is te fijn ingesteld. 
De molen wordt sneller vies door de 
fijne stof.

Stel de maalgraad een stap  ►
grover in.

Zie hoofdstuk „Service“ - „Maalgraad 
instellen“.

Molen is geblokkeerd. Neem contact op met de ser- ►
vicepartner.

88 Boiler overtempe-
ratuur

De watertoevoer is onderbroken.
De afgifte van drank is geblokkeerd.

Optie 1: met watertank

Controleer of de watertank ge- ►
vuld is en goed is aangebracht.

Optie 2: met vaste wateraansluiting

Controleer of er sprake is van  ►
watertoevoer.

De brewer is geblokkeerd.
De afgifte van drank is geblokkeerd.

Maak de brewer schoon. ►
Zie reinigingskaart „Wekelijkse rei-
niging“!

De machine is oververhit.
De afgifte van drank is geblokkeerd.

Schakel de koffiemachine uit en  ►
laat haar afkoelen.

Schakel de machine weer in. ►

89 Boiler-stooktijdfout Fout tijdens het opwarmen. Machine uit- en weer inscha- ►
kelen.

161 Brewwaterfout De watertoevoer is onderbroken.
De afgifte van drank is geblokkeerd.

Optie 1: met watertank

Controleer of de watertank ge- ►
vuld is en goed is aangebracht.

Optie 2: met vaste wateraansluiting

Controleer of er sprake is van  ►
watertoevoer.

De brewer is geblokkeerd.
De afgifte van drank is geblokkeerd.

Maak de brewer schoon. ►
Zie reinigingskaart „Wekelijkse rei-
niging“.

De maalgraad is te fijn ingesteld. 
De molen wordt sneller vies door de 
fijne stof.

Stel de maalgraad een stap  ►
grover in.

Zie hoofdstuk „Service“ - „Maalgraad 
instellen“.

De hoogste kwaliteit kan leiden tot 
een brewaterfout.

Verlaag de kwaliteit. ►
Zie „Programmering“ - „Menu ‚Instel-
lingen‘„ - „Recepten“.

Voorbeeld foutmelding met 
foutcode
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Code Benaming Oorzaak Aanwijzing

163 Warmspoelen wa-
terfout

De watertoevoer is onderbroken.
De afgifte van drank is geblokkeerd.

Optie 1: met watertank

Controleer of de watertank ge- ►
vuld is en goed is aangebracht.

Optie 2: met vaste wateraansluiting

Controleer of er sprake is van  ►
watertoevoer.

De brewer is geblokkeerd.
De afgifte van drank is geblokkeerd.

Maak de brewer schoon. ►
Zie reinigingskaart „Wekelijkse rei-
niging“.

186 Stoomketel niveau De droesbak is niet (goed) aange-
bracht. De afgifte van drank is ge-
blokkeerd.

Controleer of de droesbak goed  ►
is aangebracht.

Schakel de koffiemachine uit en  ►
weer in.

188 Stoomketel over-
temperatuur

De stoomuitloop of drankuitloop zijn 
verstopt.
De afgifte van drank is geblokkeerd.

Controleer de stoomuitloop of  ►
drankuitloop en maak ze evt. 
schoon.

Zie reinigingskaart „Dagelijkse rei-
niging“.

De machine is oververhit.
De afgifte van drank is geblokkeerd.

Schakel de koffiemachine uit en  ►
laat haar afkoelen.

Schakel de machine weer in. ►

189 Stoomketel
stooktijdfout

Fout tijdens het opwarmen. Schakel de koffiemachine uit en  ►
weer in.

Fout zonder melding

Foutaanduiding Aanwijzing
Geen heetwateruitgifte, 
echter water in de droesbak

Maak de heetwateruitgave schoon. ►

Neem contact op met de servicepartner. ►
(uitgifte van koffie is mogelijk)

Geen choc-uitgifte, 
echter water in de droesbak

Gebruik de choc-uitgifte niet meer. ►

Neem contact op met de servicepartner. ►
(uitgifte van koffie is mogelijk)

Choc-portioneerunit geblok-
keerd, 
Choc wordt alleen met water uit-
gegeven.

Maak de portioneerunit schoon. ►

Zie hoofdstuk Onderhoud. ►

Ledig het poeder. ►

Draai de worm handmatig tot alle poeder is verwijderd. ►

Spoel eventueel met water. ►

Laat het goed drogen. ►
Koffieuitgifte links/rechts niet 
gelijk

Maak de combi-uitloop schoon. ►
Zie beknopte handleiding „Dagelijkse reiniging“.

Geen melkschuim / melkuitgifte, 
hoewel er melk in het reservoir 
is.

Controleer of de melkslang geknikt of platgedrukt is. ►

Leg de melkslang goed neer. ►

Maak de combi-uitloop schoon. ►

Is het aanzuigpijpje verstopt, maak dit dan schoon. ►
Zie beknopte handleiding „Dagelijkse reiniging“.

Is de melkkoeler bevroren, ontdooi deze dan. ►
Melkschuim niet goed, tempera-
tuur te koud

Vervang het melkpijpje (groen pijpje voor het gebruik van ge- ►
koelde melk en wit pijpje voor ongekoelde melk).

Maak de combi-uitloop schoon. ►
Zie beknopte handleiding „Dagelijkse reiniging“.
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Foutaanduiding Aanwijzing
De melkkoeler koelt niet Controleer of de melkkoeler via de aparte schakelaar is ingescha- ►

keld.
De pomp loopt continu,
Water in de droesbak

Trek de machine uit en steek haar weer in. ►

Neem, indien niet verholpen, contact op met de servicepartner. ►
Melkschuimer en watertank
Montage/demontage gaat moei-
lijk

Vet de O-ringen iets in met het Schaerer „vet voor pakkingen“. ►

Choc/Topping-reservoir kan niet 
worden aangebracht

Verdraai de aandrijving van de portioneerworm aan de portionee- ►
runit handmatig iets rechtsom.
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Waterkwaliteit

Zuiverheid van het water

Een kop koffie bestaat voor 99% uit water! Er moet dus veel aandacht aan het water worden geschonken, 
niet alleen omdat dit de smaak van de koffie aanzienlijk beïnvloedt, maar ook omdat goed water belangrijk 
is voor de toestand van de machine.

Deze eigenschappen hebben een grote invloed op het bereiden van uw koffie en voor de levensduur van 
uw koffiemachine.

Water stroomt over stenen, steengruis en door de ondergrond en neemt daarbij waardevolle mineralen op. 
De herkomst van het water, de gesteldheid van gesteente en bodem alsook de regionale waterbereiding 
bepalen de eigenschappen en de smaak van het water.

Voor de koffiebereiding heeft de pH-waarde een sterke invloed: zuur water onderstreept de zuren in de kof-
fie. Een ander feit is dat bij de toebereiding met volledig onthard water de crema sneller verloren gaat. Niet 
alle machineonderdelen zijn resistent tegen zuur water en kunnen worden aangetast.

Bij koffiemachines kan zich bij te hard water ketelsteen (bijvoorbeeld in boilers en ventielen) verzamelen. 
De capaciteit en de levensduur van de koffiemachine nemen af.

Waterwaarden

De volgende waterwaarden zijn vereisten voor een uitstekend gebruik van de Schaerer koffiemachine:
4 – 6°dKH (graden Duitse carbonaathardheid) of 7 – 8°dTH (graden Duitse totale hardheid).• 

Ligt het testresultaat onder het aangegeven bereik, dan moet het water worden verrijkt met minera-• 
len.
Ligt het testresultaat boven het aangegeven bereik, dan moet het water worden ontkalkt (met ge-• 
schikte bypass om te garanderen dat de pH-waarde 5.5 overschrijdt).

Chloorgehalte max. 100 mg per liter.• 
• Ph-waarde 6.5 – 7 (Ph-neutraal)

Omrekentabel
Eenheid Afk. ° dH ° eH ° fH ppm mmol/l
Duitse hardheid 1° dH 1 1,253 1,78 17,8 0,1783

Engelse hardheid 1, eH 0.798 1 1,43 14,3 0,142

Franse hardheid 1° fH 0,560 0.702 1 10 0,1

CaCO3 (VS) 1 ppm 0,056 0,07 0,1 1 0,01

mmol/l 1 mmol/l 5,6 7,02 10 100 1

Slechte waterwaarden kunnen leiden tot machineschade! Bij het niet in acht nemen van de ver-
melde waarden worden alle aansprakelijkheidsclaims door Schaerer Ltd. afgewezen!

Filtertechnieken

Filtertechnieken zijn vanwege service, onderhoud en hygiëne en voor de beste koffiekwaliteit absoluut 
noodzakelijk. Water is een levendig medium: de waarden blijven niet constant. Onafhankelijk van de geko-
zen techniek moeten de waarden jaarlijks worden nagemeten en moet het waterfilter worden vervangen.

Neem voor meer informatie contact op met de dichtsbijzijnde dealer en servicepartner! ►

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de machine!
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Veiligheidsaanwijzingen
Een zo groot mogelijke veiligheid hoort bij de Schaerer Ltd. tot de belangrijkste eigenschappen van de 
producten. De doeltreffendheid van de veiligheidsinrichtingen is alleen gegarandeerd als het volgende ter 
vermijding van verwondingen en gevaren voor de gezondheid in acht genomen wordt:

Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik aandachtig door!• 
Raak geen hete machinedelen aan!• 
Gebruik de koffiemachine niet wanneer zij niet optimaal werkt of als zij beschadigd is!• 
De ingebouwde veiligheidsvoorzieningen mogen in geen geval worden gewijzigd!• 

Gevaar voor de gebruiker

Gevaar voor een elektrische schok! Neem de volgende punten absoluut in acht:

Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen uitsluitend door een elektricien worden verricht!• 
Het apparaat moet op een beveiligde stroomkring worden aangesloten! (Wij adviseren om de aanslui-• 
ting over een aardlekschakelaar te leiden).
De desbetreffende richtlijnen over laagspanning en/of de veiligheidsbepalingen en voorschriften van het • 
land of de plaats dienen in acht te worden genomen.
De aansluiting moet zoals voorgeschreven worden geaard en tegen elektrische schok zijn beveiligd.• 
De spanning moet overeenstemmen met de gegevens op het typeplaatje van het apparaat.• 
Steek de stekker nooit nat in het stopcontact en raak hem nooit aan met natte handen!• 
Raak nooit onderdelen aan die onder spanning staan!• 
Schakel voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden steeds de hoofdschakelaar uit of scheid • 
het apparaat van het elektriciteitsnet.
Het netsnoer mag uitsluitend door een gekwalificeerde servicetechnicus worden vervangen.• 

Gevaar lichte verwondingen! Neem de volgende punten absoluut in acht:

Dit apparaat is er niet voor bestemd om door personen (inclusief kinderen) met fysieke, sensorische of • 
verstandelijke beperkingen of gebrekkige ervaring en/of kennis te worden gebruikt, behalve als zij onder 
toezicht staan van een voor hun veiligheid aangewezen persoon of van deze persoon aanwijzingen heb-
ben gekregen hoe zij het apparaat moeten gebruiken. 
Er moet op worden toegezien dat kinderen niet met het apparaat spelen.• 
De koffiemachine moet dusdanig worden opgesteld, dat service en onderhoud onbelemmerd mogelijk • 
zijn. In zelfbedienings- en bedieningstoepassingen moet geschoold personeel toezicht houden over de 
machine, zodat onderhoudsmaatregelen gewaarborgd zijn en het personeel voor toepassingsvragen 
beschikbaar is.
Bij de omgang met de reinigingstabletten en het reinigingsmiddel moeten de beschermingsmaatregelen • 
op de verpakking in acht worden genomen. De reinigingstabletten en het reinigingsmiddel zijn agressief. 
Doe de reinigingstabletten en de oplossing met reinigingsmiddel er pas in nadat er op het display om is 
gevraagd. Reinigingsmiddelen mogen nooit worden gemengd!
De producthouders en de handinworp mogen alleen met materiaal (koffiebonen / koffiepoeder (DECAF) • 
/ reinigingstabletten) voor het voorgeschreven gebruik worden gevuld!
Gedurende de reiniging stroomt uit de uitgiftevoorzieningen reinigingsvloeistof. De reinigingsvloeistof • 
kan irriterend zijn!

In het afgiftegebied voor koffie, heetwater en stoom bestaat gevaar voor verbranding! Grijp tijdens 
de uitgifte of de reiniging nooit onder de uitgiftevoorzieningen!

Gevaar voor verbranding! De uitgiftevoorzieningen en de brewer kunnen heet worden! Raak de 
uitgiftevoorzieningen alleen aan de daarvoor bestemde handvaten! Reinig de brewer alleen als de 
koffiemachine koud is.

Bij de handling van alle beweeglijke componenten bestaat gevaar voor kneuzingen! Grijp bij een 
ingeschakelde koffiemachine nooit in de productreservoirs of in de opening van de brewer!

GEVAAR!
Elektrische schok!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de gebruiker!

VOORZICHTIG!
Hete vloeistof!

VOORZICHTIG!
Heet oppervlak!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor kneuzingen!
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Gevaar door reinigingsmiddelen

Gebruik van de reinigingsmiddelen

Gevaar door vergiftiging bij het innemen van reinigingsmiddelen! Neem de volgende punten ab-
soluut in acht:

Houd reinigingsmiddelen buiten bereik van kinderen en onbevoegden.• 
Neem nooit reinigingsmiddelen in!• 
Meng reinigingstabletten / reinigingsmiddelen nooit met andere scheikundige producten (reinigingsmid-• 
delen)!
Eet en drink nooit bij de omgang met reinigingstabletten/reinigingsmiddelen!• 
Was uw handen onmiddellijk na de omgang met reinigingstabletten/reinigingsmiddelen!• 
Zorg tijdens het gebruik van reinigingsmiddelen voor een goede ventilatie.• 

Lees voor het gebruik van de reinigingsmiddelen de informatie op de verpakking en het veiligheidsgege-
vensblad „HEALTH & SAFETY DATA SHEET“ zorgvuldig door. Het veiligheidsgegevensblad kan, indien 
niet aanwezig, bij de verkoopfirma worden opgevraagd, zie verpakking reinigingsmiddel.

Opslag van reinigingsmiddelen
Houd reinigingsmiddelen buiten bereik van kinderen en onbevoegden!• 
Bescherm ze tegen warmte, licht en vocht.• 
Sla ze op een andere plaats op dan zuren!• 
Sla ze alleen in de originele verpakking op!• 
Sla de dagelijkse en wekelijkse reinigingsmiddelen elk op een andere plaats op!• 
Sla ze niet op bij voedings- en genotmiddelen!• 
Er gelden de plaatselijke wettelijke voorschriften voor het opslaan van reinigingsmiddelen!• 

Reinigingsmiddelen verwijderen

Voor zover hergebruik niet mogelijk is, moeten reinigingsmiddelen en hun verpakkingen worden verwij-
derd in overeenstemming met de gegevens van het veiligheidsgegevensblad „HEALTH & SAFETY DATA 
SHEET“ en met de plaatselijke en wettelijke bepalingen.

Informatie in een noodgeval

Vraag de verkoopfirma of een door de dealer geautoriseerde klantenservice naar het telefoonnummer van 
de informatiedienst in een noodgeval (toxicologisch informatiecentrum) in uw land.

Als deze of een soortgelijke instantie in uw land niet aanwezig is, kies dan in noodgevallen het volgende 
telefoonnummer in Zwitserland voor meer informatie:

Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum (informatiecentrum voor toxicologie)
Gesprekken vanuit het buitenland: +41 44 251 51 51 

Gesprekken vanuit Zwitserland 145

Internet (DE/EN/FR) www.toxi.ch

Eerste hulp:

Zie veiligheidsgegevensblad „HEALTH & SAFETY DATA SHEET“.

Belangrijk voor de arts:

Laat indien mogelijk de informatie op de verpakking of het veiligheidsgegevensblad "HEALTH & SAFETY 
DATA SHEET" aan de behandelende arts zien.

Gevaar voor de machine

Gevaar voor verontreinigingen of schade! Neem de volgende punten absoluut in acht:

Bij water met een carbonaathardheid van meer dan 5°dKH moet een kalkfilter worden voorgeschakeld, • 
de koffiemachine kan anders schade oplopen door verkalking.
Let er om verzekeringstechnische redenen op dat na sluitingstijd het hoofdwaterventiel (koffiemachine • 

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de gebruiker!

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de machine!
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met vaste wateraansluiting) dicht is en de elektrische
hoofdschakelaar is uitgeschakeld of de stekker eruit getrokken is.• 
Het apparaat mag niet worden gebruikt als de watertoevoer is geblokkeerd, omdat de boilers dan niet • 
worden bijgevuld en de pomp droogloopt!
Om te voorkomen dat bij slangbreuk waterschade ontstaat, is het raadzaam om de wateraansluiting via • 
een waterstopventiel te leiden (door de exploitant).
Na een lange stilstandtijd (bijv. bedrijfsvakantie) moet de koffiemachine worden gereinigd alvorens op-• 
nieuw te worden gebruikt.
De koffiemachine moet worden beschermd tegen slechte weersomstandigheden (vorst, vochtigheid • 
enz.).
Storingen mogen uitsluitend door een gekwalificeerde servicetechnicus worden verholpen!• 
Er mogen uitsluitend Schaerer Ltd. originele reserveonderdelen worden gebruikt!• 
Bij apparaten met koelunit mag de stroomtoevoer niet volledig worden onderbroken, anders valt de koe-• 
ling uit.
Meld zichtbare beschadigingen en lekkages onmiddellijk aan de servicepartner en laat de betreffende • 
onderdelen vervangen resp. repareren!
Spuit het apparaat nooit af met water of een andere vloeistof (bijv. met een stoomreiniger)!• 
Dompel het apparaat nooit in water of in een andere vloeistof!• 
Bij het gebruik van gekarameliseerde koffie (gearomatiseerde koffie) moet de brewer twee (2) keer per • 
dag worden gereinigd!
Vul nooit instantkoffie in de trechter! Er mag alleen gemalen koffie worden gebruikt!• 
Wordt de koffiemachine en/of bijkomende apparatuur bij temperaturen onder 10°C getransporteerd, • 
moet de koffiemachine en/of bijkomende apparatuur 3 uren onder kamertemperatuur worden opgesla-
gen alvorens de koffiemachine en/of bijkomende apparatuur op het elektrische net wordt aangesloten 
en ingeschakeld. Als dit niet wordt opgevolgd, bestaat ten gevolge van condenswater gevaar van kort-
sluiting of van beschadiging van elektrische componenten.
Gebruik altijd de nieuwe, bij de machine geleverde slangenset (vers-/afvalwaterslang)! Gebruik nooit • 
oude slangensets!
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Aansprakelijkheid

Verplichtingen van de exploitant

De exploitant moet ervoor zorgen dat veiligheidsvoorzieningen regelmatig door een Schaerer servicepart-
ner, diens gemachtigde of andere geautoriseerde personen, worden onderhouden en gecontroleerd.

Om de bedrijfsveiligheid van de koffiemachine te kunnen garanderen moeten o.a. de veiligheidskleppen 
uiterlijk om de 2 jaar en de ketel uiterlijk om de 6 jaar worden vervangen. Deze maatregelen worden in het 
kader van het onderhoud door uw servicepartner uitgevoerd.

De machines moeten vakkundig en in overeenstemming met de plaatselijke en wettelijke bepalingen wor-
den verwijderd.

Neem evt. contact op met uw servicepartner. ►

Garantie- en aansprakelijkheidsclaims

Wij wijzen garantie- en aansprakelijkheidsclaims af, indien de claims toe te schrijven zijn aan een of meer-
dere van de volgende oorzaken:

Niet reglementair gebruik van de machine;• 
Ondeskundige montage, inbedrijfstelling, bediening en ondeskundig onderhoud van de machine en de • 
bijbehorende opties;
Het niet naleven van de onderhoudsintervallen;• 
Gebruik van de machine terwijl de beveiliging defect is of als beveiligings- en beschermingsvoorzienin-• 
gen niet goed zijn aangebracht of niet functioneren;
Het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing betreffende opslag, mon-• 
tage, inbedrijfstelling, gebruik en onderhoud van de machine;
Gebruik van de machine terwijl deze niet goed functioneert;• 
Onvakkundig uitgevoerde reparaties;• 
Gebruik van andere onderdelen dan de Schaerer Ltd. originele reserveonderdelen;• 
Gebruik van reinigingsmiddelen die niet door Schaerer Ltd. werden aanbevolen;• 
Catastrofes door inwerking van vreemde voorwerpen, ongevallen en vandalisme alsmede overmacht;• 
Het naar binnen steken van willekeurige voorwerpen alsmede het openen van de behuizing;• 

De fabrikant aanvaardt de garantieprestaties respectievelijk eventuele aansprakelijkheidsclaims slechts 
en uitsluitend, wanneer de voorgeschreven onderhouds- en service-intervallen in acht zijn genomen en 
mits gebruik is gemaakt van bij hem of bij een door hem geautoriseerde leverancier bestelde originele 
onderdelen.

Gebreken moeten tegenover Schaerer Ltd. onverwijld schriftelijk kenbaar worden gemaakt!

Het onderhoud van het apparaat moet als volgt worden uitgevoerd:

Serviceniveau Intervall
Serviceniveau 1
Klantenonderhoud

Steeds na 10.000 uitgegeven kopjes koffie of minimaal een keer per jaar.
Oproep via displaymelding!

Serviceniveau 2
Onderhoud 2/30.000

Steeds na 30.000 kopjes koffie of minimaal om de 2 jaar.
Oproep via displaymelding!

Serviceniveau 3
Onderhoud 6/90.000

Steeds na 90.000 kopjes koffie of minimaal om de 6 jaar.
Oproep via displaymelding!

Onderdelen die relevant zijn voor de veiligheid zoals veiligheidskleppen, veiligheidsthermostaten, boilers 
enz. mogen in geen geval worden gerepareerd. Dergelijke onderdelen moeten worden vervangen:

Veiligheidskleppen om de 12 maanden• 
Boilers (stoomontwikkelaars, geisers) om de 60 maanden• 

Zie ook hoofdstuk “Service”.
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