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Vyprázdněte zásobník
Parní trysku otřete utěrkou.

Proveďte výběr Autosteam/
pára nebo zapněte parní trysku 
na 100 sekund.
Parní tryska bude propláchnuta.
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 Čištění parní trysky

Parní trysku ponořte do odměrky 
a odměrku postavte na odkapá-
vací mřížku.

Proveďte výběr Autosteam/
pára nebo zapněte parní trysku 
na 100 sekund.
Proběhne čištění parní trysky.

Odměrku vyprázdněte.
Odměrku doplňte na 1 l stude-
nou vodu.

Parní trysku ponořte do 
odměrky a odměrku postavte 
na odkapávací mřížku.

Do odměrky nalijte 50 ml 
prostředku na čištění od mléka.
Odměrku doplňte na 1 l stude-
nou vodu.
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UPOZORNĚNÍ

Zhoršení funkce
Nejsou-li zásobníky na zrnkovou 
kávu a prášek správně uzamčeny, 
může dojít ke zhoršení funkce 
kávovaru a kvality produktu.

• Blokovací šoupátko zasuňte až 
nadoraz dovnitř.

Řezná zranění / pohmoždění
Na podávacímu mechanismu 
zásobníku na prášek může 
dojít k řezným poraněním nebo 
pohmoždění.

• Zásobník na prášek čistěte 
opatrně.

Nasaďte zásobník na prášek.

POZOR

Zásobník na prášek vyčistěte 
hadříkem. V případě potřeby 
použijte mycí prostředek. 
Zásobník na prášek vytřete 
suchým hadříkem.

Zavřete dvířka.Blokovací šoupátko zasuňte až 
nadoraz dovnitř.

Zvedněte zásobník na prášek 
nahoru.
Vyprázdněte zásobník na prášek.

Nasaďte zásobník na zrnkovou 
kávu.

Zásobník na zrnkovou kávu 
vytřete suchým hadříkem.

Zvedněte zásobník na zrnkovou 
kávu směrem nahoru.
Vyprázdněte zásobník na zrnko-
vou kávu.

UPOZORNĚNÍ

Znečištění, vznik plísní
Zásobník na zrnkovou kávu osychá pomalu a při nasazení se z něj 
ještě může uvolňovat vlhkost.

• Zásobník se nesmí dostat do přímého kontaktu s vodou.
• K čištění používejte jen navlhčenou utěrku.
• Odstraňte zbytky mycího prostředku.

Blokovací šoupátko posuňte 
zcela dopředu.

Otevřete dvířka.

  Čištění zásobníku na zrnkovou kávu  a zásobníku na prášek

Žlábek na prášek vyčistěte 
kartáčkem.
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 Spuštění automatického čištění na monitoru u A400/A600/A800 s funkcí EasyClean

Vyčistit stanici Flavor Station

Ochrana při utírání

Připravit sirupový systém

Připravit systém na přípravu mléka

Propláchnout kávovar

Soubory ERROR LOG

Přenos dat a individualizace

Čištění a údržba
Dbejte pokynů uvedených na uživatelském rozhraní a potvrďte 
úkony tlačítkem «Další».
Přístroj vás dovede k následujícímu kroku.

Přístroj přejde po provedení čištění zpět na úroveň údržby nebo do 
úsporného energetického režimu.
Požadovanou volitelnou možnost může nastavit servisní technik.

Vyberte možnost «Vyčistit 
kávovar» resp. «Vyčistit Flavor 
Station» a potvrďte.

Vyberte možnost «Čištění a 
údržba».

Přejděte na úroveň údržby. 
Případně ověřte své oprávnění 
pomocí kódu PIN.
Z výroby je PIN nastaven na 
1111. 

Vyčistit kávovar

Symbol pro čištění

DENNÍ ČIŠTĚNÍ A400/A600/A800/A1000
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Potřebné příslušenství:
• čisticí tablety
• utěrka z mikrovlákna
• sada kartáčků
• čisticí prostředky pro systémy na přípravu mléka (podle provedení)

Vaše odpovědnost za dokonalý požitek z kávy.
Předpokladem dokonalého požitku z kávy je dokonale vyčištěný kávovar. Zvyšte kvalitu 
svých produktů!
Čistěte svůj kávovar alespoň jednou denně a v případě potřeby i častěji.
Dodržujte metodu 5 kroků pro všechny snímatelné díly.
Dodržujte výstražná upozornění na obrazovce.

  Metoda 5 kroků k čištění odnímatelných dílů

Osušte díly.Namočte díly na 60 sekund 
do vody s jemným čisticím 
prostředkem.
Hadici na mléko vyčistěte uvnitř 
kartáčkem.

Vymyjte díly.Odstraňte hrubé nečistoty 
kartáčkem nebo štětečkem.

Důkladně díly propláchněte.
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Stroj se automaticky přepne 
do režimu čištění. Stiskněte 
možnost «Ano», abyste spustili 
čištění.

 Výměna čisticího prostředku u CleanMaster
Odšroubujte víko.
Kartuš bez víka úplně zasuňte.
Uzávěr se automaticky propíchne.

Nasuňte čisticí nádobu.Otevřete dvířka.
Vyjměte zásobník na mléko 
a mléko uložte na studené místo.

 Spuštění automatického čištění na chladicí jednotce s CleanMaster u SU05

Dbejte pokynů uvedených na uživatelském rozhraní a potvrďte úkony tlačítkem «Další». Přístroj vás dovede k následujícímu kroku.
Přístroj přejde po provedení čištění zpět na úroveň údržby nebo do úsporného energetického režimu. Požadovanou volitelnou možnost může nastavit servisní technik.

AnoNe

Chcete nyní vyčistit kávovar?

Vyčištění kávovaru

Stroj se automaticky přepne 
do režimu čištění. Stiskněte 
možnost «Ano», abyste spustili 
čištění.

Zásobník na mléko zcela zasuňte.
Páčku čištění otočte do polohy 
«Čištění».

Otočný adaptér stáhněte nahoru 
z nasávacího hrdla.
Otočný adaptér otočte o 180°. 
Otočný adaptér nasaďte na 
nasávací hrdlo.

Otevřete dvířka.
Vysuňte zásobník na mléko 
směrem dopředu. Symboly ukazují správnou 

polohu otočného adaptéru pro 
odběr mléka a čištění.

 Spuštění automatického čištění na chladicí jednotce s CleanMaster u SU12 a A1000

Dbejte pokynů uvedených na uživatelském rozhraní a 
potvrďte úkony tlačítkem «Další». Přístroj vás dovede 
k následujícímu kroku.
Přístroj přejde po provedení čištění zpět na úroveň údržby 
nebo do úsporného energetického režimu. Požadovanou 
volitelnou možnost může nastavit servisní technik.

Chcete nyní vyčistit kávovar?

Vyčištění kávovaru

AnoNe


