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GİRİŞ
Mükemmel kahve keyfi için temiz bir kahve makinesine ihtiyaç duyarsınız. Kahve makinenizi günde en az bir veya
gerektiği durumlarda daha sık aralıklarla temizleyin.

Otomatik temizleme işlemine kahve makinesi temizliği ve soğutma birimi temziliği dahildir.

Gerekli aksesuar
– Temizlik tabletleri
– Mikro fiber bez
– Fırça seti
– Toplama haznesi (yalnızca atık su bağlantısı olmayan makinelerde)

Süt sistemli makinelerde gerekli ilave aksesuar

– Süt sistemi temizleyici
– SU 05'te: Temizleme haznesi

NOT
Kirli aksesuarlar
Kirli aksesuarlar makine fonksiyonunu ve içeceğin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir.

a) Aksesuarları 5 aşamalı yöntem ile temizleyin.

b) Mevcut aksesuar bağlantılarına dikkat edin.

Kahve makinesinin çıkarılabilen parçaları bulaşık makinesine dayanıklı değildir.

5 aşamalı yöntem

1. İnatçı kirleri fırça yardımıyla temizleyin.

2. Parçaları, yumuşak temizleme maddeli ılık su içe-
risinde bekletin.

3. Parçaları yıkayın.

4. Parçaları derinlemesine durulayın.

5. Parçaları kurutun.
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TEMİZLEME İŞLEMİNİ BAŞLATMA
Makine temizleme işlemi sonrası bakım düzeyi veya enerji tasarruf moduna geri döner. Servis teknisyeniniz sizin için
istenilen seçeneği ayarlayabilir.

1. Sol üstteki Franke logosuna dokunun.

2. PIN'i girin (1111).

3. Ok tuşuna basın.

Ayarlarım

Sayaç

Temizleme ve bakım

4. Temizleme ve bakım seçeneğini seçin.

Kahve makinesini temizleme

Kahve makinesini kireçten arındırma

Kahve makinesini yıkama

Silme koruması

5.  Kahve makinesini temizleme üzerine dokunun.

6. Temizleme işlemini başlatmak için Evet seçene-
ğine basın.

7. Kullanıcı arayüzü talimatlarına uyun ve Diğer se-
çeneğini kullanarak işlemi onaylayın.

ð Makine size bir sonraki adımı gösterir.

Atık su bağlantısı olmayan makinelerde toplama haznesini hazır tutun ve ekranda talep doğrultusunda damlama ız-
garasına yerleştirin.
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HAFTALIK TEMİZLEME
Bu bölümde bahsedilen makine bileşenlerini günlük temizleme işlemlerinin yanı sıra en az haftada bir kez temizleyin.
Makinede kirlenme tespit ettiğinizde derhal temizleyin. Bunun için temizleme talimatını dikkate alın.

Makine yüzeyini temizleme

1. Makine yüzeyini nemli bir bezle temizleyin. 2. Gerekirse yumuşak bir temizleme maddesi kulla-
nın. NOT! Aşındırıcı madde kullanmayın.

Damlama kabı ve damlama ızgarasını temizleme

NOT
Taşan sıvılar
Atık su bağlantısı olan makineler için geçerlidir! Damlama kabında su kalması halinde, bu su atık su bağlantısına sa-
hip makinelerde damlama kabının çekilmesi halinde dışarı taşabilir.

a) Damlama kabını çıkarmadan önce atık suyun boşaltıldığından emin olun.

1. Damlama kabını ve damlama ızgarasını 5 adım
yöntemiyle temizleyin.

2. Damlama kabı kapağının alt tarafındaki lamelleri
iyice temizleyin.

Damlama kabının arka tarafının [1] içi ve dışı temiz ve kuru olmalıdır. Aksi halde damlama kabının dolum seviyesi
sensörü hatalı bir bildirimi tetikleyebilir.

Kagve makinesi atık su sistemine bağlıysa, damlama kabının arka tarafında iki adet O-ring [2] bulunur. Damlama ka-
bının tamamen yerine oturması için bunlar suyla ıslatılmalıdır. Aksi halde kapasitif sensör damlama kabını algılama-
yabilir.
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Su haznesinin temizlenmesi (eğer varsa)
Su haznesini her gün kir veya kireç bakımından kontrol edin. Kir veya kireç tespit ettiğinizde derhal temizleme işlemi
gerçekleştirin.

1. Su haznesini çıkarın ve boşaltın.

2. Su haznesini 5 basamaklı yöntem uyarınca te-
mizleyin.

Toz haznesinin temizlenmesi (eğer varsa)

1. Tortu haznesini çıkarın.

2. Kapak kilidini (opsiyon) anahtarla açın.

3. Kilit iç taraftan kilitlenmeli ve kapı açılmalıdır.

4. Kilitleme sürgüsünü çekin.

5. Toz haznesini kaldırın ve çıkarın.

6. Toz haznesini boşaltın.

7. Toz haznesini bir bez yardımıyla temizleyin. Ge-
rektiğinde bulaşık deterjanı kullanın. Toz hazne-
sini kuru bir bezle ovarak kurutun.

8. Toz haznesini takın.

9. Kilitleme sürgüsünü içe doğru itin.

10. Kapağı kapatın ve toz haznesini yerleştirin.

Ekranı temizleme

1. Sol üstteki Ayarlar sembolüne dokunun.

2. Temizleme ve bakım seçeneğini seçin.

3. Silme korumasını seçin.

ð Kullanıcı arayüzü 20 saniye için kapalı.

4. Yüzeyi nemli bir bezle temizleyin.
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