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Vyprázdnite zásobník
Utrite parnú dýzu utierkou.

Zvoľte Autosteam/para 
alebo zapnite parnú dýzu na 
100 sekúnd.
Parná dýza sa prepláchne.
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 Čistenie parnej dýzy

Parnú dýzu ponorte do odmerky 
a odmerku postavte na odkvap-
kávaciu mriežku.

Zvoľte Autosteam/para 
alebo zapnite parnú dýzu na 
100 sekúnd.
Parná dýza sa vyčistí.

Vyprázdnite odmerku.
Odmerku naplňte až do 1 l 
studenou vodou.

Parnú dýzu ponorte do od-
merky a odmerku postavte na 
odkvapkávaciu mriežku.

Do odmerky nadávkujte 50 ml 
čističa mliečneho systému.
Odmerku naplňte až do 1 l 
studenou vodou.
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UPOZORNENIE

Zhoršená funkčnosť
Ak nie je nádoba na zrnkovú kávu 
a nádoba na prášok správne zaa-
retovaná, môže dôjsť k zhoršeniu 
funkčnosti kávovaru a kvality 
produktu.

• Zasuňte blokovací posúvač až 
na doraz.

Rezné poranenia/
pomliaždenia
Dopravníkový mechaniz-
mus nádoby na prášok môže 
spôsobiť rezné poranenia alebo 
pomliaždeniny.

• Čistite nádobu na prášok 
veľmi opatrne.

Nasaďte nádobu na prášok.

POZOR

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

Zatvorte dvierka.Zasuňte blokovací posúvač až 
na doraz.

Zdvihnite nádobu na prášok nahor.
Vyprázdnite nádobu na prášok.

Nasaďte nádobu na zrnkovú 
kávu.

Vytrite nádobu na zrnkovú kávu 
suchou utierkou.

Nádobu na zrnkovú kávu zdvih-
nite nahor.
Vyprázdnite nádobu na zrnkovú 
kávu.

UPOZORNENIE

Znečistenie, tvorba plesní
Nádoba na zrnkovú kávu schne pomaly a pri nasadení môže ešte 
odovzdávať vlhkosť.

• Nedávajte nádobu na zrnkovú kávu do kontaktu s vodou.
• Na vyčistenie používajte len navlhčenú utierku.
• Odstráňte zvyšky preplachovacieho prostriedku.

Potiahnite blokovací posúvač 
úplne dopredu až na doraz.

Otvorte dvierka.

  Čistenie nádoby na zrnkovú kávu a  nádoby na prášok

Vyčistite žliabok na prášok kefou.
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 Spustenie automatického čistenia na obrazovke pri A400/A600/A800 s EasyClean

Čistenie stanice Flavor Station

Ochrana pri čistení

Príprava sirupového systému

Príprava mliečneho systému

Prepláchnuť kávovar

Súbory ERROR LOG
Prenos údajov a individua-
lizácia

Čistenie a údržba 
Postupujte podľa pokynov na ovládacej ploche a potvrďte voľbu 
tlačidlom «Ďalej».
Stroj vás prevedie na ďalší krok.

Stroj sa po čistení prepne buď späť do úrovne údržby, alebo do 
režimu úspory energie.
Váš servisný technik vám môže nastaviť požadovanú možnosť.

Zvoľte a potvrďte «Vyčistiť 
kávovar», resp. «Vyčistiť stanicu 
Flavor Station».

Zvoľte «Čistenie a údržba».Prejdite do úrovne údržby. V 
prípade potreby sa identifi kujte 
PIN kódom.
PIN kód nastavený z výroby je 
1111. 

Čistenie kávovaru

Symbol pre čistenie

DENNÉ ČISTENIE A400/A600/A800/A1000
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Potrebné príslušenstvo:
• Čistiace tablety
• Handrička z mikrovlákien
• Súprava kief
• Čistič na mliečne systémy (podľa vyhotovenia)

Vaša zodpovednosť za dokonalú chuť kávy.
Predpokladom dokonalého pôžitku z kávy je perfektne vyčistený kávovar. Zlepšite kvalitu 
vášho produktu!
Čistite váš kávovar minimálne raz denne a v prípade potreby častejšie.
Dodržiavajte metódu 5 krokov pre všetky odoberateľné diely.
Dodržiavajte Výstražné pokyny na obrazovke.

  Metóda 5 krokov na čistenie odoberateľných dielov

Vysušte diely.Diely ponorte na 60 sekúnd 
do vody s jemným čistiacim 
prostriedkom.
Vyčistite hadicu na mlieko po-
mocou kefy z vnútornej strany.

Vymyte diely.Hrubé nečistoty odstráňte 
štetcom alebo kefou.

Diely dôkladne opláchnite.
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Stroj sa automaticky prepne do 
režimu čistenia. Stlačte «Áno», 
aby ste spustili čistenie.

 Výmena čističa pri CleanMaster
Odskrutkujte veko.
Úplne zasuňte kartušu bez veka.
Pečať sa automaticky pretrhne.

Zasuňte nádobu na čistenie.Otvorte dvierka.
Odoberte nádobu na mlieko a 
uskladnite mlieko v chlade.

 Spustenie automatického čistenia na chladiacej jednotke s CleanMaster pri SU05

Postupujte podľa pokynov na ovládacej ploche a potvrďte voľbu tlačidlom «Ďalej». Stroj vás prevedie na ďalší krok.
Stroj sa po čistení prepne buď späť do úrovne údržby, alebo do režimu úspory energie. Váš servisný technik vám môže nastaviť 
požadovanú možnosť.

ÁnoNie

Chcete teraz vyčistiť kávovar?

Čistenie kávovaru

Stroj sa automaticky prepne do 
režimu čistenia. Stlačte «Áno», 
aby ste spustili čistenie.

Nádobu na mlieko úplne zasuňte.
Čistiacu páku otočte do polohy 
«Čistenie».

Odtiahnite otočný adaptér nasá-
vacieho hrdla nahor.
Otočte otočný adaptér o 180°. 
Nasaďte otočný adaptér na 
nasávacie hrdlo.

Otvorte dvierka.
Nádobu na mlieko potiahnite 
dopredu. Symboly ukazujú správnu polo-

hu otočného adaptéra na výdaj 
mlieka a čistenie.

 Spustenie automatického čistenia na chladiacej jednotke s CleanMaster pri SU12 a A1000

Postupujte podľa pokynov na ovládacej ploche a potvrďte 
voľbu tlačidlom «Ďalej». Stroj vás prevedie na ďalší krok.
Stroj sa po čistení prepne buď späť do úrovne údržby, 
alebo do režimu úspory energie. Váš servisný technik vám 
môže nastaviť požadovanú možnosť.

Chcete teraz vyčistiť kávovar?

Čistenie kávovaru

ÁnoNie




