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JOHDANTO
Täydellisen kahvinautinnon edellytyksenä on huolellisesti puhdistettu kahviautomaatti. Puhdista kahviautomaatti vä-
hintään kerran päivässä ja tarvittaessa useammin.

Automaattinen puhdistus sisältää kahviautomaatin ja jääkaapin puhdistuksen.

Tarpeelliset välineet
– Puhdistustabletit
– Mikrokuituliina
– Harjasetti
– Kesäysastia (vain koneissa, joissa ei poistovesiliitäntää)

Tarpeelliset lisävälineet, jos laitteessa on maitojärjestelmä

– Maitojärjestelmien puhdistusaine
– Jos SU 05: puhdistussäiliö

HUOMAUTUS
Likaantuneet lisälaitteet
Likaantuneet lisälaitteet voivat vaikuttaa laitteen toimintaan ja juomien laatuun negatiivisesti.

a) Puhdista lisälaitteet 5-vaiheisella menetelmällä.

b) Noudata lisälaitteiden ohjeita.

Kahviautomaatin poistettavat osat eivät kestä konepesua.

5-vaiheinen menetelmä

1. Poista karkea lika siveltimellä tai harjalla.

2. Liota osia kuumassa vedessä, jossa on mietoa
puhdistusainetta.

3. Pese osat.

4. Huuhtele osat huolellisesti.

5. Kuivaa osat.
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PUHDISTUKSEN KÄYNNISTÄMINEN
Laite siirtyy puhdistuksen jälkeen joko takaisin huoltotasolle tai energiansäästötilaan. Huoltoasentaja voi määrittää
haluamasi vaihtoehdon.

1. Napauta Franke-logoa ylhäällä vasemmalla.

2. Syötä PIN-koodi (1111).

3. Paina Ok.

Omat asetukset

Laskurit

Puhdistus ja huolto

4. Valitse Puhdistus ja huolto.

Kahviautomaatin puhdistus

Kahviautomaatin kalkinpoisto

Kahviautomaatin huuhtelu

Pyyhkimissuoja

5. Napauta  Puhdista kahviautomaatti.

6. Vahvista puhdistuksen aloittaminen valitsemalla
Kyllä.

7. Noudata käyttöliittymään tulevia ohjeita ja vah-
vista suoritetut työvaiheet valitsemalla Jatka.

ð Laite näyttää seuraavan vaiheen.

Jos koneessa ei ole poistovesiliitäntää, pidä keräysastia valmiina ja aseta se tipparitilälle, kun näyttöön ilmestyy tätä
koskeva kehotus.
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PUHDISTUS VIIKOITTAIN
Puhdista tässä luvussa mainitut laitteen komponentit vähintään kerran viikossa, päivittäisen puhdistusprosessin li-
säksi. Puhdista laite välittömästi, kun havaitset siinä likaa. Noudata tällöin puhdistusohjetta.

Laitteen pinnan puhdistus

1. Puhdista laitteen pinta kostealla liinalla. 2. Käytä tarvittaessa mietoa puhdistusainetta.
HUOMAUTUS! Älä käytä hankausainetta.

Tippa-alustan ja tipparitilän puhdistus

HUOMAUTUS
Ulos valuva neste
Koskee koneita, joissa poistovesiliitäntä! Jos tippa-alustassa on vielä jäännösvettä, se voi poistovesiliitännällä varus-
tetuissa koneissa valua ulos, kun tippa-alusta vedetään pois paikaltaan.

a) Varmista ennen tippa-alustan poistamista, että jäännösvesi on valunut pois.

1. Puhdista tippa-alusta ja tipparitilä 5-vaiheisella
menetelmällä.

2. Puhdista tippa-alustan kannen alapuolella olevat
lamellit huolellisesti.

Tippa-alustan [1] taustapuolen pitää olla sisältä ja ulkoa puhdas ja kuiva. Jos näin ei ole, tippa-alustan täyttömäärän
tunnistin voi laukaista virheellisen ilmoituksen.

Jos kahviautomaatti on liitetty poistovesijärjestelmään, tippa-alustan taustapuolella on kaksi O-rengasta [2]. Nämä
on kostutettava vedellä, jotta tippa-alusta lukittuu kunnolla paikalleen. Muutoin kapasitiivinen anturi ei tunnista tip-
pa-alustaa.
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Vesisäiliön puhdistaminen (jos käytössä)
Tarkasta päivittäin, onko vesisäiliössä likaa tai kalkkia. Puhdista laite välittömästi, jos likaa tai kalkkia esiintyy.

1. Poista ja tyhjennä vesisäiliö.

2. Puhdista vesisäiliö 5-vaiheisella menetelmällä.

Jauhesäiliön puhdistaminen (jos käytössä)

1. Poista kahvinporoastia.

2. Avaa luukun lukko (lisävaruste) avaimella.

3. Käytä sisäpuolella olevaa lukitsinta ja avaa luuk-
ku.

4. Vedä lukitussulkimesta.

5. Nosta jauhesäiliötä ja ota se pois paikaltaan.

6. Tyhjennä jauhesäiliö.

7. Puhdista jauhesäiliö liinalla. Käytä tarvittaessa
astianpesuainetta. Hankaa jauhesäiliö kuivaksi
kuivalla liinalla.

8. Aseta jauhesäiliö paikalleen.

9. Työnnä lukitussuljin sisään.

10. Sulje luukku ja aseta jauhesäiliö paikalleen.

Näytön puhdistaminen

1. Napauta ylhäällä vasemmalla symbolia Asetuk-
set.

2. Valitse Puhdistus ja huolto.

3. Valitse Pyyhkimissuoja.

ð Käyttöliittymän käyttö estyy 20 sekunniksi.

4. Puhdista pinta kostealla liinalla.
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