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SISSEJUHATUS
Täiusliku kohvinaudingu eelduseks on korralikult puhastatud kohvimasin. Puhastage kohvimasinat vähemalt üks
kord päevas ja vajadusel sagedamini.

Automaatne puhastamine sisaldab kohvimasina ja jahutusmooduli puhastamist.

Vajalikud tarvikud
– Puhastustabletid
– Mikrokiudlapp
– Harjade komplekt
– Kogumisnõu (ilma heitveeühenduseta masinate puhul)

Piimasüsteemiga masinate puhul täiendavalt vajalikud tarvikud

– Piimasüsteemide puhastusvahend
– SU05 puhul: puhastusnõu

JUHIS
Määrdunud tarvikud
Määrdunud tarvikud võivad mõjutada kahjulikult masina talitlust ja jookide kvaliteeti.

a) Puhastage tarvikud 5 sammu meetodil.

b) Järgige tarvikute kohta olemasolevaid juhendeid.

Kohvimasina eemaldatavad osad ei ole nõudepesumasinakindlad.

5-sammu-meetod

1. Eemaldage suurem mustus pintsli või harjaga.

2. Leotage osi pehmetoimelise puhastusvahendiga
segatud kuumas vees.

3. Peske osad puhtaks.

4. Loputage osi põhjalikult.

5. Kuivatage osad.
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PUHASTAMISE KÄIVITAMINE
Masin lülitub pärast puhastamist kas tagasi hooldustasandile või energiasäästurežiimi. Hooldustehnik saab seadista-
da teie poolt soovitud valikud.

1. Puudutage üleval vasakul Franke logo.

2. Sisestage PIN (1111).

3. Klõpsake Ok.

Minu seadistused

Loendurid

Puhastamine ja hooldus

4. Valige Puhastamine ja hooldus.

Kohvimasina puhastamine

Kohvimasinast katlakivi eemaldamine

Kohvimasina loputamine

Pühkimiskaitse

5. Puudutage  Kohvimasina puhastamine.

6. Kinnitage teade valikuga Jah, et alustada puhas-
tamist.

7. Järgige juhtseadme ekraanil olevaid juhiseid ja
kinnitage teostatavad töösammud valikuga Eda-
si.

ð Masinal näidatakse järgmist sammu.

Ilma heitveeühenduseta masinate puhul hoidke valmis kogumisnõud ja asetage see viiba ekraanile ilmumise korral
tilkumisrestile.
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IGANÄDALANE PUHASTAMINE
Puhastage käesolevas peatükis toodud masina komponente lisaks igapäevasele puhastusprotsessile vähemalt kord
nädalas. Puhastage masin kohe, kui märkate mustust. Järgige selleks puhastusjuhendit.

Masina pinna puhastamine

1. Puhastage masina pinda niiske lapiga. 2. Vajaduse korral kasutage pehmetoimelist puhas-
tusvahendit. JUHIS! Ärge kasutage küürimis-
vahendeid.

Tilkumisaluse ja tilkumisresti puhastamine

JUHIS
Välja voolav vedelik
Kehtib heitveeühendusega masinate puhul! Kui tilkumisalusel on veel jääkvett, võib see heitveeühendusega masina-
te puhul tilkumisaluse välja tõmbamisel välja voolata.

a) Veenduge enne tilkumisaluse eemaldamist, et jääkvesi on ära voolanud.

1. Puhastage tilkumisalus ja tilkumisrest 5-sammu
meetodil.

2. Puhastage põhjalikult tilkumisaluse kaane alumi-
sel küljel asuvad lamellid.

Tilkumisaluse tagakülg [1] peab olema seest ja väljast puhas ja kuiv. Vastasel juhul võib tilkumisaluse täitumisandur
valel ajal teate anda.

Kui kohvimasin on ühendatud heitveesüsteemiga, asuvad tilkumisaluse tagaküljel kaks rõngastihendit [2]. Need tu-
leb veega niisutada, et tilkumisalus täielikult kohale asetuks. Vastasel juhul ei suuda mahtuvuslik andur tilkumisalust
tuvastada.
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Veepaagi puhastamine (kui olemas)
Kontrollige veepaaki iga päev mustuse ja katlakivi suhtes. Mustuse või katlakivi korral teostage kohe puhastamine.

1. Eemaldage ja tühjendage veepaak.

2. Puhastage 5-sammu meetodil veepaak.

Pulbrinõu puhastamine (kui olemas)

1. Võtke kohvipaksunõu välja.

2. Avage ukselukk (lisavarustus) võtmega.

3. Vabastage siseküljel asuv lukustus ja avage uks.

4. Tõmmake riivistushooba.

5. Tõstke pulbrinõu üles ja eemaldage.

6. Tühjendage pulbrinõu.

7. Puhastage pulbrinõud lapiga. Vajadusel kasutage
loputusvahendit. Pühkige pulbrinõu kuiva lapiga
puhtaks.

8. Paigaldage pulbrinõu.

9. Lükake riivistushoob sisse.

10. Sulgege uks ja paigaldage pulbrinõu.

Ekraani puhastamine

1. Puudutage üleval vasakul sümbolit Seadistused.

2. Valige Puhastamine ja hooldus.

3. Valige Pühkimiskaitse.

ð Kasutajaliides on 20 sekundiks blokeeritud.

4. Puhastage pinda niiske lapiga.
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