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Спорожніть контейнер
Витріть парову трубку 
серветкою.

Виберіть пункт меню Au-
tosteam/Пара або задійте 
парову трубку на 100 секунд.
Виконується промивання 
парової трубки.Ін
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 Очищення парової трубки

Опустіть парову трубку в мірну 
посудину й поставте мірну 
посудину на решітку піддона.

Виберіть пункт меню Au-
tosteam/Пара або задійте 
парову трубку на 100 секунд.
Виконується очищення парової 
трубки.

Спорожніть мірну посудину.
Залийте 1 л холодної води в 
мірну посудину.

Опустіть парову трубку в мірну 
посудину й поставте мірну 
посудину на решітку піддона.

Залийте 50 мл засобу для 
очищення від молока в мірну 
посудину.
Залийте 1 л холодної води в 
мірну посудину.
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ВКАЗІВКА

Порушення роботи
Якщо зерновий і порошковий 
контейнери не заблоковано 
належним чином, це може 
погіршити роботу кавової 
машини та якість напоїв.

• Засуньте блокувальний 
елемент до упору.

Порізи/защемлення
Подавальний механізм 
порошкового контейнера може 
порізати або защемити руки.

• Будьте обережні, коли 
чистите порошковий 
контейнер.

Установіть порошковий 
контейнер на місце.

ОБЕРЕЖНО

Очистьте порошковий 
контейнер ганчіркою. За 
потреби використайте мийний 
засіб. Витріть порошковий 
контейнер сухою серветкою.

Зачиніть дверцята.До упору засуньте 
блокувальний елемент.

Зніміть порошковий контейнер, 
потягнувши його вгору.
Спорожніть порошковий 
контейнер.

Установіть зерновий 
контейнер.

Витріть зерновий контейнер 
сухою серветкою.

Зніміть зерновий контейнер, 
потягнувши його вгору.
Спорожніть зерновий 
контейнер.

ВКАЗІВКА

Забруднення, пліснявіння
Зерновий контейнер висихає повільно та може виділяти вологу, 
якщо його поставити на місце передчасно.

• Не допускайте потрапляння води безпосередньо на зерновий 
контейнер.

• Використовуйте для очищення лише зволожену ганчірку.
• Видаліть залишки мийного засобу.

Потягніть блокувальний 
елемент до упору вперед.

Відчиніть дверцята.

  Очищення зернового й  порошкового контейнерів

Очистьте лоток для порошку 
щіткою.
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 Запуск автоматичного очищення на дисплеї машини в моделях A400/A600/A800 із системою очищення EasyClean

Очищення сиропної станції

Блокування екрана

Підготовка сиропної системи

Підготовка молочної системи

Промивання кавової машини

Файли ЖУРНАЛУ ПОМИЛОК
Індивідуалізація й обмін 
даними
Очищення й 
техобслуговування Виконуйте інструкції, що з’являтимуться на дисплеї; 

підтверджуйте виконання, натискаючи кнопку «Далі».
Машина інструктуватиме вас, що робити далі.

Після очищення машина повернеться на рівень 
техобслуговування або перейде в енергоощадний режим.
Бажаний варіант може налаштувати для вас спеціаліст 
сервісного центру.

Виберіть пункт «Очищення 
кавової машини» або 
«Очищення сиропної станції» 
та підтвердьте вибір.

Виберіть пункт «Очищення й 
техобслуговування».

Перейдіть на рівень технічного 
обслуговування. За потреби 
введіть PIN-код.
На заводі встановлено PIN-код 
1111. 

Очищення кавової машини

Символ для очищення

ЩОДЕННЕ ОЧИЩЕННЯ A400/A600/A800/A1000
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Потрібне приладдя:
• Таблетки для очищення
• Серветка з мікроволокна
• Набір щіток
• Засіб для очищення від молока (залежно від моделі)

Якість кави залежить від вас.
Для приготування якісної кави кавова машина має бути ідеально чиста. Підвищіть якість 
своїх напоїв!
Очищайте кавову машину принаймні раз на добу, за потреби — частіше.
Використовуйте так званий п’ятикроковий метод для очищення всіх знімних деталей.
Звертайте увагу на попереджувальні вказівки на дисплеї.

  П’ятикроковий метод чищення знімних деталей

Висушіть деталі.Покладіть деталі у водний 
розчин м’якого засобу для 
очищення на 60 секунд.
Прочистьте молочний шланг 
за допомогою щітки.

Вимийте деталі.Видаліть сильні забруднення 
пензлем або щіткою.

Ретельно ополосніть деталі.
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Машина автоматично перейде 
в режим очищення. Щоби 
почати очищення, натисніть 
«Так».

 Заміна засобу для очищення в системі CleanMaster
Відкрутіть кришку.
До упору вставте картридж без 
кришки.
Пломба пробивається 
автоматично.

Вставте контейнер для 
очищення.

Відчиніть дверцята.
Вийміть молочний контейнер 
і поставте його в холодне 
місце.

 Запуск автоматичного очищення на холодильному блоці за допомогою системи очищення CleanMaster в моделі SU05

Виконуйте інструкції, що з’являтимуться на дисплеї; підтверджуйте виконання, натискаючи кнопку «Далі». Машина інструктуватиме вас, що робити далі.
Після очищення машина повернеться на рівень техобслуговування або перейде в енергоощадний режим. Бажаний варіант може налаштувати для вас спеціаліст 
сервісного центру.

ТакНі

Тепер очистити кавову машину?

Очищення кавової машини

Машина автоматично перейде 
в режим очищення. Щоби 
почати очищення, натисніть 
«Так».

До упору засуньте молочний 
контейнер у прилад.
Встановіть важіль для чищення 
в положення «Очищення».

Зніміть поворотний адаптер із 
всмоктувального штуцера.
Поверніть поворотний адаптер 
на 180°. 
Установіть поворотний адаптер 
на всмоктувальний штуцер.

Відчиніть дверцята.
Вийміть молочний контейнер, 
потягнувши його вперед. Символи показують правильну 

позицію поворотного 
адаптера для подачі молока й 
очищення.

 Запуск автоматичного очищення на холодильному блоці за допомогою системи очищення CleanMaster в моделях SU12 і A1000

Виконуйте інструкції, що з’являтимуться на дисплеї; 
підтверджуйте виконання, натискаючи кнопку «Далі». 
Машина інструктуватиме вас, що робити далі.
Після очищення машина повернеться на рівень 
техобслуговування або перейде в енергоощадний 
режим. Бажаний варіант може налаштувати для вас 
спеціаліст сервісного центру.

Тепер очистити кавову машину?

Очищення кавової машини

ТакНі


