Instrukcja czyszczenia – czyszczenie codzienne

Czyszczenie dyszy pary
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06




Zanurzyć dyszę pary w pojemniku z miarką i postawić go na
kratce ociekowej.

Wlać do pojemnika 50 ml
środka do czyszczenia systemu
mleka.
Napełnić pojemnik zimną wodą
do poziomu 1l.

07


Wybrać funkcję Autosteam/
para lub włączyć dyszę pary na
100 sekund.
Dysza pary zostanie wypłukana.

03

Opróżnić pojemnik
Wytrzeć dyszę pary ściereczką.

Wybrać funkcję Autosteam/
para lub włączyć dyszę pary na
100 sekund.
Dysza pary zostanie wyczyszczona.

04



05


Opróżnić pojemnik z miarką.
Napełnić pojemnik zimną wodą
do poziomu 1l.

Zanurzyć dyszę pary w pojemniku z miarką i postawić go na
kratce ociekowej.

Czyszczenie cotygodniowe

Czyszczenie pojemnika na kawę ziarnistą i pojemnika na proszek
01





Otworzyć drzwiczki.

04

WSKAZÓWKA
Pojemnik na ziarna kawy schnie powoli i podczas zakładania może
być jeszcze wilgotny.
• Uważać, aby pojemnik na ziarna nie miał bezpośredniego kontaktu z
wodą.
• Do czyszczenia używać wyłącznie wilgotnej ściereczki.
• Usunąć resztki płynu do mycia naczyń.


Suwak blokady pociągnąć do
oporu do przodu.

05

Podnieść do góry pojemnik na
ziarna kawy.
Opróżnić pojemnik na ziarna
kawy.

06

07

!

PRZESTROGA

Skaleczenia/przygniecenia

Wytrzeć pojemnik na ziarna
kawy suchą ściereczką.

20106252/wydanie B

03

Zabrudzenie, pleśń



Utworzono: 04.2018
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Założyć pojemnik na kawę
ziarnistą.

09





Podnieść pojemnik na proszek do
góry.
Opróżnić pojemnik na proszek.

10

Mechanizm transportowy
pojemnika na proszek może
spowodować skaleczenia
lub przygniecenia.
• Pojemnik na proszek należy
czyścić ostrożnie.

Wyczyścić ściereczką pojemnik
na proszek. W razie potrzeby
użyć płynu do mycia naczyń.
Pojemnik na proszek wytrzeć
suchą ściereczką.

11

WSKAZÓWKA
Zakłócenie działania


Wyczyścić szczotką zsuwnię
proszku.


Założyć pojemnik na proszek.


Przesunąć suwak blokady do
oporu do środka.

Jeśli pojemniki na ziarna kawy i na
proszek nie są prawidłowo zablokowane, może nastąpić zakłócenie
działania ekspresu do kawy i pogorszenie jakości produktów.
• Przesunąć suwak blokady do
oporu do środka.


Zamknąć drzwiczki.
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CODZIENNE CZYSZCZENIE EKSPRESU A400/A600/A800/A1000
Twoja odpowiedzialność za idealny smak kawy.
Idealny smak kawy wymaga idealnego czyszczenia ekspresu. Warto poprawić jakość swoich
napojów!
Ekspres należy czyścić co najmniej raz dziennie, a w razie potrzeby częściej.
Pamiętać o stosowaniu metody 5 kroków dla wszystkich wyjmowanych części.
Zwracać uwagę na ostrzeżenia wyświetlane na ekranie.

Potrzebne wyposażenie:
• Tabletki do czyszczenia
• Ściereczka z mikrowłókną
• Zestaw szczoteczek
• Środek do czyszczenia systemu mleka (w zależności od wersji)

Symbol czyszczenia

Metoda 5 kroków do czyszczenia wyjmowanych elementów
I

III

II


Większe zabrudzenia usunąć
szczotką lub pędzlem.


Namoczyć części w wodzie
z dodatkiem łagodnego detergentu przez 60 s.
Wąż mleka wyczyścić wewnątrz
szczotką.

IV


Umyć elementy.

V


Dokładnie wypłukać elementy.

Osuszyć elementy.

Rozpoczęcie automatycznego czyszczenia na ekranie w modelu A400/A600/A800 z systemem EasyClean
01

02

03

Pliki ERROR LOG

Przesyłanie danych i personalizacja

Czyszczenie ekspresu
Czyszczenie Flavor Station

Czyszczenie i konserwacja


Przejść do poziomu konserwacji.
W razie potrzeby wprowadzić
kod PIN.
Fabrycznie ustawionym kodem
PIN jest 1111.

Wybrać polecenie «Czyszczenie
i konserwacja».

Płukanie ekspresu do kawy



Przygotuj system mleka
Przygotuj system syropu
Blokada do czyszczenia

Wybrać «Czyszczenie ekspresu»
lub «Czyszczenie Flavor Station»
i zatwierdzić.

Postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie
i zatwierdzać przyciskiem «Dalej».
Ekspres pokazuje następny krok.
Po wyczyszczeniu ekspres powraca do poziomu konserwacji lub do
trybu energooszczędnego.
Serwisant może ustawić wybraną opcję.

Rozpoczęcie automatycznego czyszczenia modułu chłodzącego z systemem CleanMaster w modelach SU12 oraz A1000
01
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03
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05
Czyszczenie ekspresu




Otworzyć drzwiczki.
Pojemnik na mleko pociągnąć do
przodu.

Odwracany adapter zdjąć do
góry z króćca ssącego.
Obrócić adapter o 180°.
Założyć odwracany adapter na
króćcu ssącym.



Symbole pokazują prawidłową
pozycję adaptera do pobierania
mleka i czyszczenia.



Wsunąć całkowicie pojemnik na
mleko.
Ustawić dźwignię czyszczenia
w pozycji «Czyszczenie».

Czy chcesz wyczyścić teraz ekspres
do kawy?
Nie

Tak

Ekspres automatycznie
przełącza się na tryb czyszczenia. Nacisnąć przycisk «Tak»,
aby rozpocząć czyszczenie.

Postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie i zatwierdzać przyciskiem «Dalej». Ekspres pokazuje następny krok.
Po wyczyszczeniu ekspres powraca do poziomu konserwacji lub do trybu energooszczędnego. Serwisant może ustawić wybraną opcję.

Rozpoczęcie automatycznego czyszczenia modułu chłodzącego z systemem CleanMaster w modelu SU05
01

02

03
Czyszczenie ekspresu
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Otworzyć drzwiczki.
Wyjąć pojemnik z mlekiem
i wstawić mleko do lodówki.


Wsunąć pojemnik do czyszczenia.

Czy chcesz wyczyścić teraz ekspres
do kawy?
Nie

Tak

Ekspres automatycznie
przełącza się na tryb czyszczenia. Nacisnąć przycisk «Tak»,
aby rozpocząć czyszczenie.

Wymiana środka czyszczącego w systemie CleanMaster
Odkręcić zakrętkę.
Wsunąć całkowicie wkład bez
zakrętki.
Zabezpieczenie jest przekłuwane
automatycznie.

Postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie i zatwierdzać przyciskiem «Dalej». Ekspres pokazuje
następny krok.
Po wyczyszczeniu ekspres powraca do poziomu konserwacji lub do trybu energooszczędnego. Serwisant może
ustawić wybraną opcję.

