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Praznjenje posode
Cevko za paro obrišite s krpo.

Izberite Autosteam/para ali 
vklopite cevko za paro za 
100 sekund.
Cevka za paro bo oprana.
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 Čiščenje cevke za paro

Cevko za paro potopite v merilno 
posodo in merilno posodo posta-
vite na rešetko.

Izberite Autosteam/para ali 
vklopite cevko za paro za 
100 sekund.
Cevka za paro bo očiščena.

Izpraznite merilno posodo.
V merilno posodo vlijte do 1 l 
hladne vode.

Cevko za paro potopite v meril-
no posodo in merilno posodo 
postavite na rešetko.

V merilno posodo vlijte 50 ml 
čistila za mleko.
V merilno posodo vlijte do 1 l 
hladne vode.
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NAPOTEK

Okrnitev delovanja
Če posodi za zrnje in prašek 
nista pravilno zapahnjeni, lahko to 
okrne delovanje avtomata za kavo 
in kakovost izdelka.

• Drsnik zapaha potisnite pov-
sem noter.

Ureznine/zmečkanine
Transportni mehanizem posode 
za prašek lahko povzroči ureznine 
ali zmečkanine.

• Posodo za prašek čistite 
previdno.

Vstavite posodo za prašek.

POZOR

Posodo za prašek čistite s krpo. 
Po potrebi uporabite čistilo. 
Posodo za prašek obrišite s 
suho krpo.

Zaprite vrata.Drsnik zapaha potisnite povsem 
noter.

Dvignite posodo za prašek.
Izpraznite posodo za prašek.

Vstavite posodo za zrnje.Posodo za zrnje obrišite s suho 
krpo.

Dvignite posodo za zrnje.
Izpraznite posodo za zrnje.

NAPOTEK

Onesnaženost, ustvarjanje plesni
Posoda za zrnje se suši počasi in lahko pri vstavljanju še vedno odda-
ja vlago.

• Posoda za zrna ne sme priti v neposredni stik z vodo.
• Za čiščenje uporabljajte samo vlažno krpo.
• Odstranite ostanke čistilnega sredstva.

Drsnik zapaha potisnite povsem 
naprej.

Odprite vrata.

  Čiščenje posode za zrnje in  posode za prašek

Žleb za prašek očistite s krtačo.
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 Zagon samodejnega čiščenja na zaslonu pri A400/A600/A800 z EasyClean

Čiščenje postaje Flavor

Zaščita pred brisanjem

Pripravite sistem za sirup

Priprava sistema za mleko

Spiranje avtomata za kavo

Datoteke ERROR LOG
Prenos podatkov in individu-
alizacija

Čiščenje in vzdrževanje
Upoštevajte navodila na upravljalni površini in potrdite z »Naprej«.
Avtomat vasi vodi v naslednji korak.

Avtomat po čiščenju preklopi na raven čiščenja ali v način 
varčevanja energije.
Vaš servisni tehnik vam lahko nastavi želeno možnost.

Izberite in potrdite »Čiščenje 
avtomata za kavo« oz. »Čiščenje 
postaje Flavor«.

Izberite »Čiščenje in vzdrževanje«.Preklopite na raven za 
vzdrževanje. Po potrebi potrdite 
s kodo PIN .
Tovarniška koda PIN je 1111. 

Čiščenje avtomata za kavo

Simbol za čiščenje

DNEVNO ČIŠČENJE A400/A600/A800/A1000
Na
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e Potrebna dodatna oprema:

• Čistilne tablete
• Krpa iz mikrovlaken
• Komplet krtač
• Čistilo za sistem za mleko (glede na izvedbo)

Vaša odgovornost za popoln užitek ob kavi.
Pogoj za popoln užitek ob kavi je popolno očiščen aparat za kavo. Izboljšajte kakovost izdelka!
Avtomat za kavo čistite vsaj enkrat dnevno, po potrebi še pogosteje.
Za vse dele, ki jih je mogoče odstraniti, upoštevajte metodo petih korakov.
Upoštevajte opozorila na zaslonu.

  Metoda petih korakov za čiščenje delov, ki jih je mogoče odstraniti

Posušite dele.Dele namočite v vodo s 
čistilnim sredstvom za 60 
sekund.
Notranjost cevke za peno 
očistite s krtačo.

Izperite dele.Večje umazanije odstranite s 
čopičem ali krtačo.

Temeljito izperite dele.
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Avtomat samodejno preklopi 
v način čiščenja. Za začetek 
čiščenja pritisnite »Da«.

 Menjava čistila pri CleanMaster
Odvijte pokrov.
Kartušo brez pokrova v celoti 
vstavite.
Pečat se samodejno prebode.

Vstavite posodo za čiščenje.Odprite vrata.
Odstranite posodo za mleko in 
mleko shranite na hladnem.

 Zagon samodejnega čiščenja na hladilni enoti s CleanMaster pri SU05

Upoštevajte navodila na upravljalni površini in potrdite z »Naprej«. Avtomat vasi vodi v naslednji korak.
Avtomat po čiščenju preklopi na raven čiščenja ali v način varčevanja energije. Vaš servisni tehnik vam lahko nastavi želeno možnost.

DaNe

Ali želite zdaj očistiti avtomat za 
kavo?

Čiščenje avtomata za kavo

Avtomat samodejno preklopi 
v način čiščenja. Za začetek 
čiščenja pritisnite »Da«.

Posodo za mleko potisnite povsem 
noter.
Ročico za čiščenje zavrtite v 
položaj »Čiščenje«.

Obračalni adapter s prisesalnega 
priključka izvlecite navzgor.
Obračalni adapter zavrtite za 180°. 
Obračalni adapter namestite na 
prisesalni priključek.

Odprite vrata.
Posodo za mleko potegnite v 
smeri naprej. Simboli prikazujejo pravilen 

položaj obračalnega adapterja 
za polnjenje mleka in čiščenje.

 Zagon samodejnega čiščenja na hladilni enoti s CleanMaster pri SU12 in A1000

Upoštevajte navodila na upravljalni površini in potrdite z 
»Naprej«. Avtomat vasi vodi v naslednji korak.
Avtomat po čiščenju preklopi na raven čiščenja ali v način 
varčevanja energije. Vaš servisni tehnik vam lahko nastavi 
želeno možnost.

Ali želite zdaj očistiti avtomat za 
kavo?

Čiščenje avtomata za kavo

DaNe




