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INLEIDING
Genieten van een perfecte kop koffie vereist een perfect gereinigde koffiemachine. Reinig uw koffiemachine mini-
maal één keer per dag of vaker indien dat nodig is.

De automatische reiniging omvat de reiniging van de koffiemachine en de reiniging van de koeleenheid.

Benodigde accessoires
– Reinigingstabletten
– Microvezeldoek
– Borstelset
– Opvangbak (bij machines zonder afvalwateraansluiting)

Bij machines met melksysteem benodigde aanvullende accessoires

– Reiniger voor melksystemen
– Bij SU05: reinigingscontainer

LET OP
Vervuilde accessoires
Vervuilde accessoires kunnen de werking van de machine en de kwaliteit van de dranken negatief beïnvloeden.

a) Reinig de accessoires met de 5-stappenmethode.

b) Neem de aanwezige gebruiksaanwijzingen voor accessoires in acht.

Alle demonteerbare onderdelen van de koffiemachine zijn niet geschikt voor vaatwassers.

5-stappenmethode

1. Verwijder ernstige verontreinigingen met een
borstel of een kwast.

2. Week onderdelen in heet water met mild reini-
gingsmiddel.

3. Spoel de onderdelen uit.

4. Onderdelen grondig spoelen.

5. De onderdelen laten drogen.
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REINIGING STARTEN
De machine keert na de reiniging terug naar het onderhoudsniveau of naar de energiespaarmodus. Uw servicemon-
teur kan de gewenste optie voor u instellen.

1. Tip het Franke-logo linksboven aan.

2. Voer de PIN in (1111).

3. Druk op OK.

Mijn instellingen

Teller

Reiniging & onderhoud

4. Kies Reiniging & onderhoud.

Koffiemachine reinigen

Koffiemachine ontkalken

Koffiemachine spoelen

Wisbescherming

5.  Koffiemachine reinigen aantippen.

6. Bevestig de melding met Ja, om de reiniging te
starten.

7. Volg de instructies op de gebruikersinterface en
bevestig uitgevoerde stappen met Verder.

ð De machine geeft de volgende stap aan.

Houd bij machines zonder afvalwateraansluiting de opvangbak gereed en plaats deze op het druppelrooster wan-
neer hier op het beeldscherm om wordt gevraagd.
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WEKELIJKS REINIGEN
Reinig de in dit hoofdstuk genoemde componenten van de machine minstens eenmaal per week, naast het dagelijk-
se reinigingsproces. Reinig de machine onmiddellijk wanneer u vuil waarneemt. Leef de reinigingsinstructies na.

Machineoppervlakken reinigen

1. Machineoppervlakken met een vochtige doek
reinigen.

2. Gebruik, indien nodig, een mild reinigingsmiddel.
LET OP! Geen schuurmiddel gebruiken.

Druppelrooster en -schaal reinigen

LET OP
Uitlopende vloeistof
Voor machines met afvalwateraansluiting! Als waterresten in de druppelschaal aanwezig zijn, kunnen deze naar bui-
ten lopen wanneer de druppelschaal bij machines met afvalwateraansluiting naar buiten wordt getrokken.

a) Controleer daarom bij het verwijderen van de druppelschaal of alle waterresten weggestroomd zijn.

1. Reinig de druppelschaal en het druppelrooster
met de 5-stappen-methode.

2. Reinig de lamellen aan de onderzijde van het
deksel van de druppelschaal grondig.

De achterzijde [1] van de druppelschaal moet van binnen en buiten droog en schoon zijn. Als dit niet het geval is,
kan de vulpeilsensor van de druppelschaal een valse melding geven.

Als de koffiemachine op het afvoersysteem aangesloten is, zijn aan de achterkant van de druppelschaal twee O-rin-
gen [2] aangebracht. Deze moeten met water bevochtigd worden, zodat de druppelschaal volledig kan vastklem-
men. Anders kan de capacitieve sensor de druppelschaal niet registreren.
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Waterreservoir reinigen (indien aanwezig)
Controleer dagelijks of het waterreservoir verkalkt of vervuild is. Verricht de reiniging onmiddellijk wanneer u kalk of
vuil waarneemt.

1. Waterreservoir uitnemen en leegmaken.

2. Reinig het waterreservoir met de 5-stappenme-
thode.

Poederreservoir reinigen (indien aanwezig)

1. Verwijder de droesbak.

2. Open het deurslot (optie) met de sleutel.

3. Bedien de vergrendeling aan de binnenzijde en
open de deur.

4. Trek aan de vergrendelingsschuif.

5. Haal het poederreservoir omhoog en verwijder
het.

6. Maak het poederreservoir leeg.

7. Reinig het poederreservoir met een doek. Indien
nodig afwasmiddel gebruiken. Poederreservoir
met een droge doek uitvegen.

8. Plaats het poederreservoir.

9. Schuif de vergrendelingsschuif helemaal in.

10. Sluit de deur en plaats het poederreservoir.

Beeldscherm reinigen

1. Het symbool Instellingen linksboven aantippen.

2. Kies Reiniging en onderhoud .

3. Selecteer Wisbescherming.

ð De gebruikersinterface is 20 seconden ge-
blokkeerd.

4. Oppervlakken met een vochtige doek reinigen.
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