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Saeco Odkamieniacz 250ml
CA6700 Oryginał
Cena

24,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

CA6700/10

Kod producenta

CA6700/10

Kod EAN

8710103818892

Producent

Saeco

Opis produktu

Odkamieniacz Saeco PHILIPS
Pojemność: 250 ml

Oryginalny odkamieniacz,
ciśnieniowych Saeco Philips.

służący do odkamieniania ekspresów

Termin przydatności: 2022 rok
Symbol producenta CA6700/10

MADE IN GERMANY
Odkamieniacz do ekspresu Philips Saeco 250ml
Odkamieniacz CA6700/10 do ekspresów do kawy to płyn przeznaczony do usuwania osadów wapiennych i kamienia z
automatycznych ekspresów ciśnieniowych. Odkamienianie ekspresu należy wykonać jeśli urządzenie sygnalizuje taką
potrzebę wyświetlając odpowiedni komunikat lub jeśli ekspres nie był długo używany. Proces ten należy wykonywać zgodnie z
instrukcją obsługi urządzenia. Płyn wlewa się w odpowiedniej ilości do pojemnika na wodę. Po przeprowadzeniu oczyszczenia
smak kawy wyraźnie się poprawia. Jedna butelka preparatu wystarcza na kilka użyć, w zależności od częstotliwości parzenia
kawy.
Instrukcje dla ekspresów do kawy bez programu automatycznego usuwania kamienia.
1. Wlej cały roztwór do usuwania kamienia Philips do zbiornika wody, a następnie napełnij zbiornik czystą wodą.
2. Włącz urządzenie, a następnie przepuść przez dozownik pary 2 filiżanki wody (ok. 150 ml każda).
3. Wyłącz urządzenie za pomocą głównego przycisku zasilania. 4. Pozostaw roztwór do usuwania kamienia na 15–20
minut.
4. Po wykonaniu kroku 4 powtórz kroki 2 i 3, aż ze zbiornika wody zostanie usunięty cały roztwór.
5. Przed powtórzeniem czynności pozostaw roztwór na 3 minuty.
6. Wypłucz zbiornik wody czystą wodą i napełnij go ponownie.
7. Wypłucz obieg wody w urządzeniu, przepuszczając 2 litry wody przez dozownik pary/gorącej wody.
8. Spuść 2 litry wody z kranika (jeśli model jest w niego wyposażony). Jeśli nie jest to możliwe, zaparz 3 filiżanki kawy (ok.
150 ml każda) i wylej je. Jeśli nie jest to możliwe, zaparz 9 filiżanek espresso (ok. 50 ml każda) i wylej je.
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9. Zdejmij system parzenia (tylko w przypadku ekspresów automatycznych) i wyczyść go czystą wodą.
10. Szczegółowe instrukcje dotyczące ekspresów do kawy z automatycznym programem usuwania kamienia można
znaleźć w odpowiednich instrukcjach obsługi.
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