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ÚVOD
Podmínkou dokonalého požitku z kávy je dokonale vyčištěný kávovar. Čistěte svůj kávovar alespoň jednou denně
a v případě potřeby i častěji.

Automatické čištění zahrnuje čištění kávovaru a čištění chladicí jednotky.

Potřebné příslušenství
– Čisticí tablety
– Utěrka z mikrovlákna
– Sada kartáčků
– Záchytná nádoba (u přístrojů bez přípojky odpadní vody)

Navíc potřebné příslušenství u přístrojů se systémem na přípravu mléka

– Čisticí prostředek pro systémy na přípravu mléka
– U SU05: čisticí nádoba

UPOZORNĚNÍ
Znečištěné příslušenství
Znečištěné příslušenství může negativně ovlivnit funkci přístroje a kvalitu nápojů.

a) Příslušenství čistěte metodou 5 kroků.

b) Dodržujte dostupné návody pro příslušenství.

Vyjímatelné části kávovaru se nesmí mýt v myčce.

Metoda 5 kroků

1. Hrubé nečistoty odstraňte štětečkem nebo kar-
táčkem.

2. Ponořte díly do horké vody s jemným čisticím
prostředkem.

3. Díly vymyjte.

4. Důkladně díly propláchněte.

5. Díly osušte.
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SPUŠTĚNÍ ČIŠTĚNÍ
Přístroj přejde po provedeném čištění zpět na úroveň údržby nebo do úsporného energetického režimu. Požadova-
nou možnost vám může nastavit servisní technik.

1. Klepněte na logo Franke vlevo nahoře.

2. Zadejte PIN (1111).

3. Stiskněte OK.

Moje nastavení

Počitadla

Čištění a údržba

4. Vyberte Čištění a údržba.

Vyčistit kávovar

Odvápnit kávovar

Propláchnout kávovar

Ochrana při utírání

5. Klepněte na  Vyčistit kávovar.

6. Pro zahájení čištění potvrďte hlášení stisknutím
Ano.

7. Postupujte podle pokynů na ovládací ploše
a provedené pracovní kroky potvrďte pomocí Po-
kračovat.

ð Přístroj zobrazí další krok.

U přístrojů bez přípojky odpadní vody mějte připravenou záchytnou nádobu a postavte ji na odkapávací mřížku, když
se na obrazovce objeví výzva.
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TÝDENNÍ ČIŠTĚNÍ
Komponenty přístroje uvedené v této kapitole čistěte minimálně jednou týdně, navíc ke každodennímu čisticímu
procesu. Přístroj vyčistěte ihned, jakmile zjistíte znečištění. Řiďte se návodem k čištění.

Čištění povrchu přístroje

1. Povrch přístroje vyčistěte vlhkým hadrem. 2. V případě potřeby použijte jemný čisticí prostře-
dek. UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte abrazivní
prostředky.

Čištění odkapní misky a odkapní mřížky

UPOZORNĚNÍ
Vytékající kapalina
Platí pro přístroje s přípojkou odpadní vody! Je-li v odkapové misce ještě zbytková voda, může u přístrojů s přípojkou
odpadní vody při vytažení odkapové misky vytékat.

a) Před vyjmutím odkapové misky zajistěte, aby zbytková voda vytekla.

1. Vyčistěte odkapní misku a odkapní mřížku meto-
dou 5 kroků.

2. Důkladně vyčistěte lamely na spodní straně kry-
tu odkapní misky.

Zadní strana [1] odkapní misky musí být uvnitř i zvenku čistá a suchá. Pokud tomu tak není, může snímač naplnění
odkapní misky aktivovat hlášení.

Když je kávovar připojený k odpadnímu systému, nacházejí se na zadní straně odkapní misky dva těsnicí krouž-
ky [2]. Ty se musí navlhčit vodou, aby mohla odkapní miska úplně zaskočit. Jinak nemůže kapacitní snímač snímat
odkapní misku.
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Čištění nádrže na vodu (je-li k dispozici)
Denně kontrolujte nádrž na vodu, zda není znečištěná nebo zavápněná. V případě znečištění nebo zavápnění ihned
proveďte čištění.

1. Vyjměte nádrž na vodu a vyprázdněte ji.

2. Vyčistěte nádrž na vodu podle metody 5 kroků.

Čištění zásobníku na práškovou směs (je-li k dispozici)

1. Vyjměte zásobník na kávovou sedlinu.

2. Klíčem odemkněte zámek dvířek (volitelné vyba-
vení).

3. Stiskněte aretaci na vnitřní straně a otevřete
dvířka.

4. Vytáhněte blokovací šoupátko.

5. Zásobník na práškovou směs nazdvihněte a vy-
jměte.

6. Zásobník na práškovou směs vyprázdněte.

7. Zásobník na práškovou směs vyčistěte hadří-
kem. V případě potřeby použijte mycí prostře-
dek. Zásobník na práškovou směs vytřete su-
chým hadříkem.

8. Nasaďte zásobník na práškovou směs.

9. Blokovací šoupátko zasuňte dovnitř.

10. Zavřete dvířka a nasaďte zásobník na práškovou
směs.

Čištění obrazovky

1. Klepněte na symbol Nastavení vlevo nahoře.

2. Vyberte možnost Čištění a údržba.

3. Vyberte možnost Ochrana při utírání.

ð Ovládací plocha bude po dobu 20 sekund za-
blokovaná.

4. Vyčistěte povrch vlhkým hadříkem.
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