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 (( SCHAERER  نیماش کافی ی)) دستورالعمل راه انداز

 اطالعات فنی

 کافی ماشین کالب

325عرض:  570عمق:   501ارتفاع:     :(mm) ابعاد   

تک فاز 2300-1700توان:   25.5 KG :وزن 

 مدل بیسیک بدون نازل بخار

L  4.5 450 GRمخزن آب: مخزن پودر:   GR 550مخزن قهوه:  

 کیک قهوه در داخل مخزن 30گنجایش:  -

 کاپ قهوه در روز 80آماده سازی  -

 گرم کن فنجان با بخار -

 آالرم هوشمند شستشو خودکار -

 ای زنجیره ایهمناسب کترینگ های کوچک و فروشگاه  -

 قابلیت اتصال به آب شهری -
 

 

  PASSماشین

 اعت )عددها عکس شود(س -روز –ماه  ←  SERVICEرمز: 

116141 ←  14  16  11مثال :   

  1120 دستگاه کالپSYSTEM  ← 2018.11.16 – (TYPE ) رمز: 

 

 جمع ارقام                             

181120←  18=  1+ 8+ 1+ 1+ 1+ 6 مثال:  
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 مرحله اول

SYSTEM←MACHINE CONFIYARAIN←PAGE 1← انتخاب نوعDRAIN/ WATER IN FEED/ POWER 

PAGE 2  ← انتخاب مخزن قهوه و پودر در جای مناسب / در صورت داشتن دو مخزن در بخش پودر انتخاب گزینه مناسب 

 3 PAGE ←  در صورت داشتن STEEM انتخاب حالت / در صورت اتصال یخچال به دستگاه انتخاب نوع یخچال و شیر 

 PAGE 4←  .مربوط به بلوتوث و اتصاالت که در این مدل فعال نیست 

 می شود. RESETو ماشین  SAVEبعد از اتمام نکته: 

 

 مرحله دوم

 کالیبره کردن دانه قهوه و آسیاب

SERVICE   ←SERVICE ROUTINES  ←PORTIONER CALLBRAION ←PORTIONERتعداد هر مخزن قهوه() 

تعداد دفعات آسیاب شدن را ثبت کرده و مقدار قهوه  ←سطل کیک قهوه را خالی و تمیز می کنیم  ←

 و کالیبره کردن اتمام می پذیرد. کرده پس در مرحله آخر واردسآسیاب شده را وزن می کنیم 
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 RESETبرای 

SEEVICE   ←MACHIN DATA   ←STANDARDS   ←FACTORY BEVRAYE 

 

 کاپ  SIZEانتخاب 

SYSTEM  ←S – M – L 
 در بوریج برای هر نوشیدنی می توان فقط یک سایز فعال کرد یا هرسه سایز را فعال کرد.

 آپ  PPMوارد کردن مقدار سختی و 
 ] [DH = 4 

 [PPM= 70] 

SYSTEM  ←WATER FILTER 

 
 

USB 

RECIPES  که داخلUSB .است می توان روی این ماشین اجرا کرد LOAD RECIPES 1 

 LOAD BEVERAGE باشد روی این ماشین اجرا می شود.  USBعکس برای منو اگر داخل 

SYMBOLS 
2 

 SAVE RECIPES 3 کرد. USB  ،SAVEاطالعات این ماشین را می توان روی 

RECIPES  این ماشین را رویUSB  به صورتPDF  .می کند SAVE RECIPES AS 

PDF FILES 
4 

 EXPORT CONTERS 5 کرد. USB  ،SAVEتعداد کارکرد ماشین را روی 

 HACCP - EXPORT 6 میریزد. USBاطالعات بهداشتی و تمیزکاری ماشین روی 

 DATA BACKUP 7 می ریزد.  BACKUP USBکل اطالعات ماشین را روی 

 LOAD DATA 8 به روی ماشین می ریزد. USBاطالعات را از روی 

 LOAD LANGUAGE 9 به دستگاه USBزبان جدید از 

UPDATE  کردن نرم افزار ماشین ) زمانیکه ورژن جدید می آید می توان

 ریخت و بر روی ماشین به روز رسانی کرد.( USBداخل 
FIRM WARE UPDATE 10 

 RECOVERY 11 ریکاوری سیستم
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CARE 

 SYSTEM CLEANING 1 (هفته ای یک بارکل ماشین مرحله به مرحله )تمیزکاری 

 (روزانهتمیزکاری مسیر پودر ) 

 سیستم و وسایل پودر هفتگی تمیز شود. -
MIXER RINSING 2 

 (روزانهتمیزکاری مسیر شیر )

 شیلنگ مسیر شیر روزانه تمیز شود. -
MILK SYSTEM RINSING 3 

 CLEAN LOCK 4 تمیز شود. LCDصفحه نمایش قفل می شود تا 

 INSTRUCTIONS 5 هر بخش از دستگاه نمایش تصویری نظافت

 DESCALLING 6 در زمان مشخص شده باید انجام شود.

 BREWER CAR 7 وض شود.ع -در زمان مشخص شده باید انجام شود 
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