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ĮVADAS
Tobulą kavos skonį užtikrins tik nepriekaištingai išvalytas kavos aparatas. Kavos aparatą valykite bent kartą per die-
ną, o prireikus ir dažniau.

Automatinio valymo metu valomas kavos aparatas ir šaldymo blokas.

Reikalingi priedai
– Valomosios tabletės
– Mikropluošto šluostė
– Šepetėlių rinkinys
– Surinkimo indas (tik aparatuose be nuotėkų jungties)

Aparatams su pieno sistema reikalingi papildomi priedai

– Pieno sistemos valiklis
– SU 05: valymo indas

PRANEŠIMAS
Nešvarūs priedai
Nešvarūs priedai gali neigiamai paveikti aparato veikimą ir gėrimų kokybę.

a) Valykite vandens baką, taikydami 5 etapų metodą.

b) Laikykitės priedų naudojimo instrukcijų.

Išimamas kavos aparato dalis nėra saugu plauti indaplovėje.

5 etapų metodas

1. Didelius nešvarumus pašalinkite teptuku ar še-
pečiu.

2. Dalis pamirkykite karštame vandenyje su švelnia
valymo priemone.

3. Išplaukite dalis.

4. Kruopščiai išskalaukite dalis.

5. Dalis nusausinkite.
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PALEISTI VALYMĄ
Po valymo aparatas persijungia atgal į techninės priežiūros lygmenį arba į energijos taupymo režimą. Klientų aptar-
navimo skyriaus technikas gali nustatyti jūsų norimus pasirinktinius variantus.

1. Bakstelėkite logotipą „Franke“ viršutiniame kai-
riajame kampe.

2. Įveskite PIN (1111).

3. Paspauskite Gerai.

Mano nustatymai

Skaitikliai

Valymas ir techninė priežiūra

4. Parinkite Valymas ir techninė priežiūra.

Kavos aparato valymas

Kalkių šalinimas iš kavos aparato

Kavos aparato praplovimas

Valymo apsauga

5. Paspauskite  Kavos aparato valymas.

6. Pranešimą patvirtinkite spausdami Taip , kad
pradėtumėte valyti.

7. Laikykitės naudotojo sąsajoje rodomų instrukci-
jų ir patvirtinkite paspausdami Toliau.

ð Aparatas rodys jums kitą žingsnį.

Aparatuose be nuotėkų jungties turėkite paruoštą surinkimo indą ir pastatykite ant grotelių, ant kurių laša, jeigu
ekrane rodoma tokia komanda.
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VALYMAS KAS SAVAITĘ
Be kasdienio valymo, bent kartą per savaitę valykite šiame skyriuje išvardytus aparato komponentus. Pastebėję už-
teršimą, aparatą nedelsdami išvalykite. Atkreipkite dėmesį į valymo instrukcijas.

Kavos aparato paviršiaus valymas

1. Valykite aparato paviršių drėgna šluoste. 2. Jei reikia, naudokite švelnią valymo priemonę.
PRANEŠIMAS! Nenaudokite abrazyvų.

Lašų surinkimo indo ir grotelių valymas

PRANEŠIMAS
Išbėgantis skystis
Taikoma aparatams su nuotėkų jungtimi! Jeigu lašų surinkimo dėkle dar lieka vandens, aparatuose su nuotėkų jung-
timi jis gali išbėgti, jeigu ištrauksite lašų surinkimo dėklą.

a) Prieš išimdami lašų surinkimo dėklą įsitikinkite, kad visas vanduo išbėgo.

1. Lašų surinkimo dėklą ir groteles valykite 5 žings-
nių metodu.

2. Kruopščiai nuvalykite lašelius, esančius lašų su-
rinkimo dėklo dangčio apačioje.

Lašų surinkimo dėklo galas [1] iš vidaus ir išorės turi būti švarus ir sausas. Jei taip nėra, lašų užpildymo lygio jutiklis
gali neteisingai suaktyvinti pranešimą.

Jei kavos aparatas yra prijungtas prie kanalizacijos sistemos, lašų surinkimo dėklo gale yra du sandarinimo žiedai
[2]. Jie turi būti sudrėkinti vandeniu, kad lašų surinkimo dėklas galėtų užsifiksuoti vietoje. Priešingu atveju talpinis ju-
tiklis negali aptikti lašų surinkimo dėklo.
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Vandens bako valymas (jei yra)
Kasdien patikrinkite, ar vandens talpykloje nėra nešvarumų ir ar ji neužteršta kalkėmis. Nešvarumus ir kalkes ne-
delsdami pašalinkite.

1. Išimkite ir ištuštinkite vandens talpyklą.

2. Išvalykite vandens baką, taikydami 5 etapų me-
todą.

Miltelių indo valymas (jei yra)

1. Išimkite tirščių indą.

2. Raktu atrakinkite durelių užraktą (pasirinktinis
variantas).

3. Paspauskite užraktą vidinėje pusėje ir atidarykite
dureles.

4. Patraukite fiksavimo slankiklį.

5. Pakelkite ir išimkite miltelių indą.

6. Ištuštinkite miltelių indą.

7. Šluoste išvalykite miltelių indą. Jei reikia, naudo-
kite ploviklį. Miltelių indą nusausinkite sausa
šluoste.

8. Uždėkite miltelių indą.

9. Įstumkite užrakto sklendę.

10. Uždarykite dureles ir įdėkite miltelių indą.

Ekrano valymas

1. Bakstelėkite simbolį Nustatymai viršutiniame kai-
riajame kampe.

2. Parinkite „Valymas ir techninė priežiūra“.

3. Parinkite apsaugos režimą valymui.

ð Naudotojo sąsaja yra užblokuota 20 sekun-
džių.

4. Nuvalykite paviršių drėgna šluoste.
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