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ÚVOD
Predpokladom dokonalého pôžitku z kávy je perfektne vyčistený kávovar. Čistite váš kávovar minimálne raz denne a
v prípade potreby častejšie.

Automatické čistenie zahŕňa čistenie kávovaru a čistenie chladiacej jednotky.

Potrebné príslušenstvo:
– Čistiace tablety
– Handrička z mikrovlákien
– Súprava kief
– Záchytná nádoba (pri výrobkoch bez pripojenia odpadovej vody)

Ďalšie príslušenstvo pre spotrebiče s mliečnou sústavou

– Čistič na mliečne systémy
– Pri SU05: Nádoba na čistenie

UPOZORNENIE
Znečistené príslušenstvo
Znečistené príslušenstvo môže negatívne ovplyvniť funkčnosť prístroja a kvalitu nápojov.

a) Vyčistite príslušenstvo metódou 5 krokov.

b) Dodržiavajte existujúce návody pre príslušenstvo.

Nie všetky odoberateľné diely sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.

Metóda 5 krokov

1. Hrubé nečistoty odstráňte štetcom alebo kefou.

2. Diely ponorte do horúcej vody s jemným čis-
tiacim prostriedkom.

3. Vymyte diely.

4. Diely dôkladne opláchnite.

5. Vysušte diely.
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SPUSTENIE ČISTENIA
Prístroj sa po čistení prepne buď späť do úrovne údržby, alebo do režimu úspory energie. Váš servisný technik vám
môže nastaviť požadovanú možnosť.

1. Ťuknite na logo Franke hore vľavo.

2. Vložte PIN (1111).

3. Stlačte Ok.

Moje nastavenia

Počítadlo

Čistenie a údržba

4. Vyberte Čistenie a údržba.

Čistenie kávovaru

Odvápnite kávovar

Prepláchnuť kávovar

Ochrana pri čistení

5. Kliknite na  Čistenie kávovaru.

6. Hlásenie potvrďte pomocou Áno, aby ste spustili
čistenie.

7. Postupujte podľa pokynov na ovládacej ploche a
potvrďte vykonané pracovné kroky tlačidlom
Ďalej.

ð Prístroj vám zobrazí ďalší krok.

Pri výrobkoch bez prípoja odpadovej vody majte poruke záchytnú nádobu a nasaďte ju na odkvapkávaciu mriežku,
keď sa na obrazovke objaví pokyn.
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ČISTENIE TÝŽDENNE
Čistite komponenty spotrebiča uvedené v tejto kapitole aspoň raz týždenne, popri dennom čistení. Čistite spotrebič
ihneď po zistení znečistenia. Dodržiavajte návod na čistenie.

Čistenie povrchu spotrebiča

1. Vyčistite povrch spotrebiča vlhkou handričkou. 2. Ak treba, použite jemný čistiaci prostriedok.
UPOZORNENIE! Nepoužívajte žiadne pros-
triedky na mechanické drhnutie.

Čistenie odkvapkávacej mriežky a odkvapkávacej misky

UPOZORNENIE
Vytekajúca kvapalina
Platí pre výrobky s prípojom odpadovej vody! Ak sa v odkvapkávacej miske náchádzajú zvyšky vody, môžu pri výro-
boch s prípojom odpadovej vody po vytiahnutí odkvapkávacej misky vytiecť von.

a) Ubezpečte sa pred odatím odkvapkávacej misky, že zvyšky vody už vytiekli.

1. Odkvapkávaciu mriežku a odkvapkávaciu misku
vyčistite 5-krokovou metódou.

2. Vyčistite dôkladne lamely na spodnej strane
krytu odkvapkávacej misky.

Zadná strana [1] odkvapkávacej misky musí byť čistá a suchá aj vo vnútri aj zvonku. V opačnom prípade môže sen-
zor hladiny náplne odkvapkávacej misky vyvolať falošný poplach.

Ak je kávovar pripojený k sústave odpadovej vody, nachádzajú sa na zadnej strane odkvapkávacej misky dva O-
krúžky [2]. Tieto sa musia navlhčiť vodou, aby odkvapkávacia miska mohla zapadnúť úplne. Inak môže kapacitný
senzor misku nezaregistrovať.
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Vyčistite zásobník vody (ak tam je)
Zásobník denne kontrolujte, či je znečistený alebo má vápenaté usadeniny. Po znečistení alebo zvápenatení vy-
konajte čistenie ihneď.

1. Vyberte a vyprázdnite zásobník vody.

2. Vyčistite zásobník vody podľa metódy 5 krokov.

Vyčistite nádobu na prášok (ak tam je)

1. Vyberte nádobu na zvyšky kávy.

2. Kľúčom odomknite zámku (voliteľné príslušen-
stvo) na dverách.

3. Stlačte blokovanie na vnútornej strane a otvorte
dvierka.

4. Potiahnite blokovací posúvač.

5. Nadvihnite a odnímte nádobu na prášok.

6. Vyprázdnite nádobu na prášok.

7. Vyčistite nádobu na prášok utierkou. V prípade
potreby použitie čistiaci prostriedok. Vytrite
nádobu na prášok suchou utierkou.

8. Nasaďte nádobu na prášok.

9. Zasuňte blokovací posúvač úplne dovnútra.

10. Zatvorte dvierka a vložte nádobu na prášok.

Čistenie obrazovky

1. Kliknite na symbol Nastavenia hore vľavo.

2. ZvoľteČistenie a údržba.

3. Zvoľte Ochrana pri čistení.

ð Používateľské rozhranie je na 20 sekúnd za-
blokované.

4. Vyčistite povrch vlhkou handričkou.

20
16

51
27

 •
 N

áv
od

 n
a 

či
st

en
ie

 •
 0

1 
•

 2
5.

 8
. 2

02
0


	1 Úvod
	1.1 Metóda 5 krokov

	2 Spustenie čistenia
	3 Čistenie týždenne
	3.1 Čistenie povrchu spotrebiča
	3.2 Čistenie odkvapkávacej mriežky a odkvapkávacej misky
	3.3 Vyčistite zásobník vody (ak tam je)
	3.4 Vyčistite nádobu na prášok (ak tam je)
	3.5 Čistenie obrazovky


