Rengøringsvejledning SB1200
INDLEDNING

Perfekt kaffenydelse kræver en perfekt rengjort kaffemaskine, køleenhed og Flavor Station (ekstraudstyr). Øg din
produktkvalitet! Rengør din kaffemaskine og tilbehør mindst én gang dagligt eller oftere.

Den automatiske rensning omfatter rensning af kaffemaskinen, køleenheden og Flavor Station (hvis tilgængelig).

Nødvendigt tilbehør
– Rensetabletter
– Mikrofiberklud
– Børstesæt
– Rensemiddel til mælkesystemer
– Anordning til rensning af udløb

BEMÆRK
Snavsede komponenter
Snavsede komponenter kan påvirke maskinens funktionalitet, samt påvirke smagen af drikken på en negativ måde.
a) Rens de aftagelige komponenter med 5-trinsmetoden.
b) Overhold de eksisterende anvisninger for de aftagelige komponenter.
De aftagelige komponenter på kaffemaskinen, køleenheden, CleanMaster og Flavor Station (ekstraudstyr) kan ikke
komme i opvaskemaskinen.

5-trins-metode
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Rengør Specialty Beverage Stations aftagelige komponenter efter 5-trins-metoden.

1. Kraftigt snavs fjernes med en pensel eller børste.
2. Komponenterne placeres i varmt vand med et
mildt rensemiddel.

Franke Kaffeemaschinen AG

3. Vask komponenterne.
4. Skyl komponenterne grundigt.
5. Tør komponenterne.
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Rengøringsvejledning SB1200
Apparat
Kaffemaskine

Aftagelige komponenter
– Grumsbeholder
– Anordning til rensning af udløb
– Mixer
– Pulverslidske
– Spildgitter

Køleenhed

– Mediebeholder
– Låg, sugeslange og indsugningsstuds

CleanMaster

– Rensebeholder med låg

Flavor Station (ekstraudstyr)

– Sugeslange med indsugningsstuds

Desuden rengøres følgende manuelt
– De indre overflader og hylden i kølerummet
– Indersiden af lågen og pakningen på lågen til køleenheden
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– Stikforbindelsen på køleenheden og Flavor Station (ekstraudstyr)
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Rengøringsvejledning SB1200
START AF RENSNING
Start rensning via menuen Rensning og service
Flavor Station bliver renset under menupunktet Rens systemet i en eksisterende cyklus. Hvis der ønskes en tidligere
rensning af Flavor Station, end hvad der er planlagt, kan det gennemføres med Rens system med FSU .

10:54
2020-03-02

Rensning og service
Fejl-/hændelseslog
Rengør systemet
Rengør systemet med FSU
Skyl kaffemaskinen
Forbered kolde medier
Forberedelse af Flavor Station
Vandmængde filter
Slettet produkt

Espresso

Hazelnut Cappuccino

1. Tryk på Franke-logoet.

5. Vælg Rens systemet.
6. Bekræft melding med Ja for at starte rensningen.

2. Indtast PIN. PIN-koder
3. Tryk på OK.
10:54
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Mine indstillinger
Individuel tilpasning og dataoverførsel

Tæller

7. Sørg for, at udløbsanordninger er klar, og placer
den under det sænkede udløb når du er klar.
8. Følg vejledningen på brugeroverfladen, og bekræft gennemførte arbejdstrin med Fortsæt.
ð Maskinen viser det næste skridt.
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Rensning og service

4. Vælg Rensning og service.
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Rengøringsvejledning SB1200
UGENTLIG RENGØRING
Foruden den daglige rensning, skal de komponenter på din Beverage Station som er angivet her, renses mindst en
gang ugentligt. Rens omgående din Beverage Station hvis den er snavset.

Rengøring af maskinoverfladen
1. Rengør maskinoverfladerne med en fugtig klud.

2. Anvend et mildt rengøringsmiddel efter behov.
BEMÆRK! Brug ikke slibemidler.

Rens bønne- og pulverbeholder
ü Brug en tør klud eller en klud, der er fugtet let
med vand.
ü Brug ikke rensemidler, da disse kan forandre
kaffesmagen.

3. Tøm bønne- og pulverbeholderen (hvis installeret).
4. Den oliefilm som findes på indersiden af bønneog pulverbeholderen, skal renses med en klud.

1. Træk låseskyderen frem til anslaget.
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5. Sæt bønnebeholderen på.

2. Løft bønne-/pulverbeholderen af ovenfra.
6. Skub låseskyderen ind indtil anslaget.

Rensning af skærmen
1. Klik på symbolet Indstillinger øverst til venstre.
2. Vælg Rensning og Service.

ð Brugeroverfladen er spærret i 20 sekunder.
4. Rengør overfladerne med en fugtig klud.

3. Vælg viskebeskyttelse.
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