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Iztukšot tvertni
Noslaukiet tvaika sprauslu ar 
drānu.

Izvēlieties Autosteam/Tvaiks 
vai ieslēdziet tvaika sprauslu uz 
100 sekundēm.
Notiek tvaika sprauslas 
skalošana.
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 Tvaika sprauslas tīrīšana

Iegremdējiet tvaika sprauslu 
mērtraukā un uzlieciet mērtrauku 
uz pilienu režģa.

Izvēlieties Autosteam/Tvaiks 
vai ieslēdziet tvaika sprauslu uz 
100 sekundēm.
Notiek tvaika sprauslas tīrīšana.

Iztukšojiet mērtrauku.
Piepildiet mērtrauku ar aukstu 
ūdeni līdz 1 l atzīmei.

Iegremdējiet tvaika spraus-
lu mērtraukā un uzlieciet 
mērtrauku uz pilienu režģa.

Dozējiet mērtraukā 50 ml piena 
sistēmas tīrīšanas līdzekli.
Piepildiet mērtrauku ar aukstu 
ūdeni līdz 1 l atzīmei.
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IEVĒRĪBAI

Darbības pasliktināšana
Ja pupiņu un pulvera tvertne nav 
pareizi fi ksēta, var pasliktināties 
kafi jas automāta darbība un 
dzērienu kvalitāte.

• Iebīdiet bīdāmo fi ksatoru līdz 
atdurei.

Sagriešanās/saspiešana
Pulvera tvertnes padeves 
mehānisma dēļ var sagriezt vai 
saspiest ķermeņa daļas.

• Pulvera tvertni tīriet uzmanīgi.

Uzlieciet pulvera tvertni.

UZMANĪBU!

Notīriet pulvera tvertni ar 
drānu. Ja nepieciešams, 
izmantojiet trauku mazgāšanas 
līdzekli. Izberziet pulvera tvertni 
ar sausu drānu.

Aizveriet durtiņas.Iebīdiet bīdāmo fi ksatoru līdz 
atdurei.

Noņemiet pulvera tvertni, ceļot to 
uz augšu.
Iztukšojiet pulvera tvertni.

Uzlieciet pupiņu tvertni.Izberziet pupiņu tvertni ar 
sausu drānu.

Noņemiet pupiņu tvertni, ceļot 
to uz augšu.
Iztukšojiet pupiņu tvertni.

IEVĒRĪBAI

Netīrumi, pelējuma veidošanās
Pupiņu tvertne ilgi žūst, un pēc uzlikšanas no tās vēl var izdalīties 
mitrums.

• Nodrošiniet, lai pupiņu tvertne tieši nesaskartos ar ūdeni.
• Tīriet tikai ar samitrinātu drānu.
• Noņemiet trauku mazgāšanas līdzekļa atliekas.

Izvelciet bīdāmo fi ksatoru uz 
savu pusi līdz galam.

Atveriet durtiņas.

  Pupiņu tvertnes un  pulvera tvertnes tīrīšana

Notīriet pulvera tekni ar suku.
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 Modeļiem A400/A600/A800 automātisko tīrīšanu startējiet ekrānā ar EasyClean

Tīrīt Flavor Station

Slaucīšanas aizsardzība

Sīrupa sistēmas sagatavošana

Piena sistēmas sagatavošana

Kafi jas automāta skalošana

Faili ERROR LOG (kļūdu žurnāla faili)
Datu pārsūtīšana un 
individualizēšana

Tīrīšana un apkope
Izpildiet vadības panelī redzamos norādījumus un apstipriniet ar 
Tālāk.
Ierīcē tiek norādīta nākamā veicamā darbība.

Ierīces displejā pēc tīrīšanas atkal tiek atvērta apkopes līmeņa 
sadaļa vai ierīce tiek pārslēgta enerģijas taupības režīmā.
Servisa tehniķis var iestatīt vēlamo opciju.

Izvēlieties Tīrīt kafi jas automātu 
vai Tīrīt Flavor Station un apsti-
priniet.

Izvēlieties Tīrīšana un apkope.Atveriet apkopes līmeņa sadaļu. 
Ja nepieciešams, veiciet 
autentifi kāciju, ievadot PIN 
kodu.
Noklusējuma PIN kods ir 1111. 

Kafi jas automāta tīrīšana

Tīrīšanas simbols

IKDIENAS TĪRĪŠANA A400/A600/A800/A1000
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• Tīrīšanas tabletes
• Mikrošķiedras drāniņa
• Suku komplekts
• Piena sistēmas tīrīšanas līdzeklis (atkarībā no aprīkojuma)

Jūsu atbildība par izcilu kafi jas garšu.
Lai pagatavotu izcilas kvalitātes kafi ju, svarīgākais priekšnosacījums ir nevainojami iztīrīts 
kafi jas automāts. Uzlabojiet dzērienu kvalitāti!
Tīriet kafi jas automātu vismaz reizi dienā un, ja nepieciešams, biežāk.
Visas noņemamās daļas tīriet, izmantojot 5 soļu metodi.
Ievērojiet Brīdinājuma norādījumus ekrānā.

  5 soļu metode noņemamo daļu tīrīšanai

Nožāvējiet detaļas.Uz 60 sekundēm iemērciet 
detaļas mēreni siltā ūdenī ar 
tīrīšanas līdzekli.
Iztīriet piena caurules iekšpusi 
ar suku.

Izmazgājiet detaļas.Grūtāk notīrāmus netīrumus 
noņemiet ar otu vai suku.

Rūpīgi noskalojiet detaļas.
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Ierīce automātiski pārslēdzas 
tīrīšanas režīmā. Nospiediet Jā, 
lai sāktu tīrīšanu.

 Tīrītāja nomaiņa ar CleanMaster
Noskrūvējiet vāku.
Iebīdiet kārtridžu bez vāka līdz 
galam.
Uzlīme tiek automātiski pārdurta.

Iebīdiet tīrīšanas tvertni.Atveriet durtiņas.
Izņemiet piena tvertni un 
uzglabājiet pienu vēsumā.

 Sāciet automātisko tīrīšanu pie dzesēšanas bloka ar CleanMaster modelim SU05

Izpildiet vadības panelī redzamos norādījumus un apstipriniet ar Tālāk. Ierīcē tiek norādīta nākamā veicamā darbība.
Ierīces displejā pēc tīrīšanas atkal tiek atvērta apkopes līmeņa sadaļa vai ierīce tiek pārslēgta enerģijas taupības režīmā. Servisa tehniķis var iestatīt vēlamo opciju.

JāNē

Vai vēlaties tagad tīrīt kafi jas 
automātu?

Kafi jas automāta tīrīšana

Ierīce automātiski pārslēdzas 
tīrīšanas režīmā. Nospiediet Jā, 
lai sāktu tīrīšanu.

Iebīdiet piena tvertni līdz galam.
Pagrieziet tīrīšanas sviru stāvoklī 
Tīrīšana.

Novelciet grozāmo adapteru no 
pievades īscaurules virzienā uz 
augšu.
Pagrieziet grozāmo adapteru par 
180°. 
Uzlieciet grozāmo adapteru uz 
pievades īscaurules.

Atveriet durtiņas.
Pavelciet piena tvertni uz priekšu.

Simboli rāda grozāmā adaptera 
pareizo stāvokli piena padevei 
un tīrīšanai.

 Sākt automātisko tīrīšanu pie dzesēšanas bloka ar CleanMaster modeļiem SU12 un A1000

Izpildiet vadības panelī redzamos norādījumus un apstipri-
niet ar Tālāk. Ierīcē tiek norādīta nākamā veicamā darbība.
Ierīces displejā pēc tīrīšanas atkal tiek atvērta apkopes 
līmeņa sadaļa vai ierīce tiek pārslēgta enerģijas taupības 
režīmā. Servisa tehniķis var iestatīt vēlamo opciju.

Vai vēlaties tagad tīrīt kafi jas 
automātu?

Kafi jas automāta tīrīšana

JāNē


