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INTRODUÇÃO
A obtenção de cafés perfeitos pressupõe uma máquina de café perfeitamente limpa. Limpe sua máquina de café
pelo menos uma vez por dia e, caso necessário, com maior frequência.

A limpeza automática inclui a limpeza da máquina de café e a limpeza da unidade de resfriamento.

Acessórios necessários
– Pastilhas de limpeza
– Pano de microfibra
– Conjunto de escovas
– Recipiente de coleta (em máquinas sem conexão de água residual)

Acessórios adicionais necessários para máquinas com sistema para leite

– Produto de limpeza de sistemas para leite
– Para SU05: recipiente de limpeza

AVISO
Acessórios sujos
Acessórios sujos podem influenciar negativamente o funcionamento da máquina e a qualidade das bebidas.

a) Limpe os acessórios com o método em 5 passos.

b) Observe as instruções disponíveis para os acessórios.

As peças removíveis da máquina de café não podem ser lavadas na máquina de lavar.

Método em 5 passos

1. Remover sujeiras mais grosseiras com um pincel
ou uma escova.

2. Deixar as peças em água quente com um
produto de limpeza suave para amolecer
possíveis resíduos.

3. Lavar as peças.

4. Enxaguar bem as peças.

5. Secar as peças.

20
16

51
24

 •
 In

st
ru

çõ
es

 d
e 

lim
pe

za
 •

 0
1 

•
 2

5/
08

/2
02

0



Instruções de limpeza A300

2 Franke Kaffeemaschinen AG

INICIAR A LIMPEZA
Depois da limpeza, a máquina volta para a interface de manutenção ou para o modo de economia de energia. Seu
técnico de assistência pode ajustar para você a opção desejada.

1. Tocar no logo da marca Franke na parte superior
esquerda.

2. Inserir o PIN (1111).

3. Pressionar Ok.

Meus ajustes

Contador

Limpeza e manutenção

4. Selecionar Limpeza e manutenção.

Limpar a máquina de café

Descalcificar a máquina de café

Enxaguar a máquina de café

Bloqueio para limpeza

5. Tocar em  Limpar máquina de café.

6. Confirmar a mensagem com Sim para iniciar a
limpeza.

7. Seguir as instruções da interface de operação e
confirmar os passos de trabalho concluídos com
Continuar.

ð A máquina exibe o próximo passo.

Em máquinas sem conexão de água residual, mantenha o recipiente de coleta preparado e coloque ele sobre a
bandeja de gotejamento quando a solicitação for exibida na tela.
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LIMPAR SEMANALMENTE
Limpe os componentes da máquina listados neste capítulo pelo menos uma vez por semana, além do processo de
limpeza diária. Limpe a máquina imediatamente se notar acúmulos de impurezas. Para isso, observe as instruções
de limpeza.

Limpar a superfície da máquina

1. Limpar a superfície da máquina com um pano
úmido.

2. Usar um produto de limpeza neutro, se
necessário. AVISO! Não usar abrasivos.

Limpar o recolhedor de gotas e a bandeja de gotejamento

AVISO
Vazamento de líquido
Aplica-se a máquinas com uma conexão de água residual! Se ainda houver água residual no recolhedor de gotas,
ela poderá vazar em máquinas com uma conexão de água residual quando o recolhedor de gotas for puxado para
fora.

a) Antes de remover o recolhedor de gotas, verifique se a água residual foi drenada.

1. Limpar o recolhedor de gotas e a bandeja de
gotejamento usando o método em 5 passos.

2. Limpar completamente as lâminas na parte
inferior da tampa do recolhedor de gotas.

A parte traseira [1] do recolhedor de gotas deve estar limpo e seco por dentro e por fora. Se não for esse o caso, o
sensor de nível de enchimento do recolhedor de gotas poderá emitir uma mensagem incorretamente.

Se a máquina de café estiver conectada ao sistema de saída de água suja, há dois anéis O-ring [2] na parte traseira
do recolhedor de gotas. Esses devem ser umedecidos com água para que o recolhedor de gotas possa se encaixar
completamente. Caso contrário, o sensor capacitivo não pode detectar o recolhedor de gotas.
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Limpar o reservatório de água (se disponível)
Verifique diariamente se há sujeira ou calcificação no reservatório de água. Execute imediatamente a limpeza no
caso de acúmulo de impurezas ou calcificação.

1. Retirar e esvaziar o reservatório de água.

2. Limpar o depósito de água conforme o método
em 5 passos.

Limpar o recipiente de pós (se disponível)

1. Remover o recipiente de descarte.

2. Abrir a fechadura da porta (opção) com a chave.

3. Pressionar a trava por dentro e abrir a porta.

4. Puxar a válvula corrediça de bloqueio.

5. Levantar e remover o recipiente de pós.

6. Esvaziar o recipiente de pós.

7. Limpar o recipiente de pós com um pano. Se
necessário, utilize detergente. Secar o
recipiente de pós com um pano seco.

8. Colocar o recipiente de pós.

9. Empurrar a válvula corrediça de bloqueio para
dentro.

10. Fechar a porta e inserir o recipiente de pós.

Limpar a tela

1. Tocar no ícone Configurações no canto superior
esquerdo.

2. Selecionar Limpeza e manutenção.

3. Selecionar Bloqueio para limpeza.

ð A interface de operação é bloqueada por 20
segundos.

4. Limpar a superfície com um pano úmido.
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