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Изпразване на съда
Избършете дюзата за пара с 
кърпа.

Изберете Пара/Автоматична 
пара или включете дюзата за 
пара за 100 секунди.
Дюзата за пара се изплаква.
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 Почистване на дюзата за пара

Потопете дюзата за пара в 
мерителната чаша и поставете 
мерителната чаша върху 
решетката.

Изберете Пара/Автоматична 
пара или включете дюзата за 
пара за 100 секунди.
Дюзата за пара се почиства.

Изпразнете мерителната 
чаша.
Напълнете мерителната чаша 
до 1 l със студена вода.

Потопете дюзата за пара в 
мерителната чаша и поставете 
мерителната чаша върху 
решетката.

Измерете 50 ml препарат 
за почистване на мляко в 
мерителната чаша.
Напълнете мерителната чаша 
до 1 l със студена вода.
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УКАЗАНИЕ

Възпрепятстване работата на 
машината
Недобре затворените съдове за 
кафе на зърна и прахообразен 
продукт могат да възпрепятстват 
работата на кафемашината и да 
доведат до влошено качество на 
напитките.

• Натиснете докрай навътре 
блокиращия щифт.

Порязвания/прищипвания
Задвижващият механизъм на 
съда за прахообразен продукт 
може да причини порезни рани 
и прищипвания.

• Почистете внимателно съда 
за прахообразен продукт.

Поставете съда за 
прахообразен продукт.

ВНИМАНИЕ

Почистете съда за 
прахообразен продукт с 
кърпа. При необходимост 
използвайте детергент. 
Подсушете съда за 
прахообразен продукт със 
суха кърпа.

Затворете вратата.Натиснете докрай навътре 
блокиращия щифт.

Извадете нагоре съда за 
прахообразен продукт.
Изпразнете го.

Поставете съда за зърна.Подсушете съда за кафе на 
зърна със суха кърпа.

Извадете нагоре съда за кафе 
на зърна.
Изпразнете го.

УКАЗАНИЕ

Замърсяване, образуване на мухъл
Съдът за кафе на зърна съхне бавно и при поставянето му може да 
се отдели допълнително влага.

• Не го мокрете директно с вода.
• Използвайте само навлажнена кърпа за почистването му.
• Отстранете остатъците от детергента.

Изтеглете блокиращия щифт 
докрай напред.

Отворете вратата.

  Почистване на съдовете за кафе на зърна и  прахообразен продукт

Почистете фунията за 
прахообразен продукт с четка.
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 Стартирайте на екрана автоматично почистване при A400/A600/A800 с EasyClean

Почистване на модула за аромати

Защита при бърсане

Подготовка на системата за сироп

Подготовка на системата за мляко

Промиване на кафемашината

ERROR LOG файлове
Трансфер на данни и 
индивидуализиране

Почистване и поддръжка
Следвайте указанията от контролния панел и потвърдете с 
„Напред“.
Машината Ви води към следващата стъпка.

След почистване машината се връща сама в режим за 
поддръжка или в енергоспестяващ режим.
Вашият техник по поддръжката може да зададе желаната от Вас 
опция.

Изберете „Почистване на 
кафемашината“, съответно 
„Почистване на Flavor Station“ 
и потвърдете.

Изберете „Почистване и 
поддръжка“.

Превключете на режим за 
поддръжка. При необходимост 
удостоверете самоличността 
си с PIN код.
Фабричният PIN код е 1111. 

Почистване на кафемашината

Символ за почистване

ЕЖЕДНЕВНО ПОЧИСТВАНЕ   A400/A600/A800/A1000
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• почистващи таблетки
• микрофибърна кърпа
• комплект четки
• почистващ препарат за системи за мляко (в зависимост от 

оборудването)

Отговорността за перфектната наслада от кафето е Ваша.
Перфектно почистената кафемашина е предпоставка за перфектната наслада от кафето. 
Повишете качеството на Вашите продукти!
Почиствайте Вашата кафемашина най-малко веднъж дневно, а при необходимост и по-често.
Следвайте метода на петте стъпки за всички подвижни части.
Спазвайте предупрежденията на екрана.

  Метод на петте стъпки за почистване на подвижните части

Изсушете частите.Накиснете частите във вода с 
мек почистващ препарат за 60 
секунди.
Почистете маркуча за мляко 
отвътре с четка.

Измийте частите.Отстранете грубите 
замърсявания с четчица или 
четка.

Изплакнете добре частите.
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B Машината преминава 

автоматично в режим 
„Почистване“. Натиснете 
„Да“, за да стартирате 
почистването.

 Сменете почистващия препарат при CleanMaster
Отвъртете капачката.
Поставете докрай патрона без 
капачката.
Пломбата автоматично се 
пробива.

Поставете съда за почистване.Отворете вратата.
Извадете съда за мляко и го 
съхранявайте на хладно.

 Стартиране на автоматично почистване от охлаждащия блок с CleanMaster при SU05

Следвайте указанията от контролния панел и потвърдете с „Напред“. Машината Ви води към следващата стъпка.
След почистване машината се връща сама в режим за поддръжка или в енергоспестяващ режим. Вашият техник по поддръжката 
може да зададе желаната от Вас опция.

ДаНе

Искате ли сега да почистите 
машината?

Почистване на кафемашината

Машината преминава 
автоматично в режим 
„Почистване“. Натиснете 
„Да“, за да стартирате 
почистването.

Бутнете навътре контейнера за 
мляко.
Завъртете лостчето за 
почистване в позиция 
„Почистване“.

Извадете нагоре адаптера от 
опората.
Завъртете адаптера на 180°. 
Поставете адаптера обратно 
върху основата.

Отворете вратата.
Изтеглете напред контейнера 
за мляко. Символите показват 

правилната позиция на 
адаптера за мляко и 
почистване.

 Стартиране на автоматично почистване от охлаждащия блок с CleanMaster при SU12 и A1000

Следвайте указанията от контролния панел и 
потвърдете с „Напред“. Машината Ви води към 
следващата стъпка.
След почистване машината се връща сама в режим 
за поддръжка или в енергоспестяващ режим. Вашият 
техник по поддръжката може да зададе желаната от Вас 
опция.

Искате ли сега да почистите 
машината?

Почистване на кафемашината

ДаНе


