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Esvaziar recipiente
Enxugar o distribuidor de vapor 
com um pano.

Selecionar Autosteam/Vapor 
ou ativar o distribuidor de vapor 
por 100 segundos.
O enxágue do distribuidor de 
vapor será feito.
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 Limpar o distribuidor de vapor

Mergulhar o distribuidor de vapor 
no copo de medida e colocar o 
copo de medida na bandeja de 
gotejamento.

Selecionar Autosteam/Vapor 
ou ativar o distribuidor de vapor 
por 100 segundos.
A limpeza do distribuidor de 
vapor será feita.

Esvaziar o copo de medida.
Encher o copo de medida com 
água fria até completar 1 l.

Mergulhar o distribuidor de 
vapor no copo de medida e 
colocar o copo de medida na 
bandeja de gotejamento.

Colocar 50 ml de produto de 
limpeza para resíduos de leite 
no copo de medida.
Encher o copo de medida com 
água fria até completar 1 l.



 

01 02



03

04 05 06 07

10

! 

09

  

 

11





08

Cr
ia

do
: 0

4.
20

18
   

   
 2

01
09

39
7/

Ed
iç

ão
 B

Li
m

pe
za

 s
em

an
al

AVISO

Limitação do funcionamento
Quando os recipientes de grãos e 
de pós não estiverem corretamen-
te bloqueados, pode ser limitado 
o funcionamento da máquina de 
café e a qualidade dos produtos.

• Empurrar a válvula corrediça 
de bloqueio para dentro até o 
batente.

Ferimentos por cortes/esma-
gamento
O mecanismo de transporte do 
recipiente de pós pode causar 
ferimentos por cortes ou esma-
gamento.

• Limpar cuidadosamente o 
recipiente de pós.

Colocar o recipiente de pós.

CUIDADO

Limpar o recipiente de pós com 
um pano. Se necessário, utilize 
detergente. Secar o recipiente 
de pós com um pano seco.

Feche a porta.Empurrar a válvula corrediça 
de bloqueio para dentro até o 
batente.

Levantar o recipiente de pós.
Esvaziar o recipiente de pós.

Colocar o recipiente de grãos.Secar o recipiente de grãos 
com um pano seco.

Levantar o recipiente de grãos.
Esvaziar o recipiente de grãos.

AVISO

Sujeira, formação de bolor
O recipiente de grãos seca lentamente e pode conter umidade duran-
te a colocação.

• Não coloque o recipiente de grãos em contato direto com a água.
• Para a limpeza, utilize somente um pano umedecido.
• Remover os restos de detergente.

Puxar a válvula corrediça de 
bloqueio totalmente para a 
frente.

Abrir porta.

  Limpar o recipiente de grãos  e o recipiente de pós

Limpar a calha de pó com uma 
escova.



IV

 

III

 

II VI

 

01 02 03

 Iniciar a limpeza automática na tela em A400/A600/A800 com EasyClean

Limpar a Flavor Station

Bloqueio para limpeza

Preparar sistema de xaropes

Preparar sistema de leite

Enxaguar a máquina de café

Arquivos ERROR LOG
Transferência de dados e 
personalização

Limpeza e manutenção 
Siga as instruções na interface do usuário e confi rme com "Continuar".
A máquina passa para o próximo passo.

Depois da limpeza, a máquina volta para a interface de manutenção ou 
para o modo de economia de energia.
Seu técnico de assistência pode ajustar para você a opção desejada.

Selecionar "Limpar máquina de 
café" ou "Limpar Flavor Station" 
e confi rmar.

Selecionar "Limpeza e manuten-
ção".

Entre na interface de manuten-
ção. Caso necessário, autenti-
car com o código PIN.
O código PIN de fábrica é 
1111. 

Limpar máquina de café

Símbolo para limpeza

LIMPEZA DIÁRIA A400/A600/A800/A1000
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Acessórios necessários:
• Pastilhas de limpeza
• Pano de microfi bra
• Conjunto de escovas
• Produto de limpeza de sistemas para leite (dependendo do modelo)

Sua responsabilidade para obter cafés perfeitos.
A obtenção de cafés perfeitos pressupõe uma máquina de café perfeitamente limpa. Aumente 
a qualidade de seus produtos!
Limpe sua máquina de café pelo menos uma vez por dia e, caso necessário, mais frequentemente.
Utilize o método em 5 passos para todas as peças removíveis.
Preste atenção aos sinais de aviso na tela.

  Método em 5 passos para limpeza de peças removíveis

Deixar as peças secarem.Deixe as peças de molho em 
água com um detergente suave 
por 60 segundos.
Limpe a parte interna do tubo 
de leite com a escova.

Lavar as peças.Remover sujeiras mais gross-
eiras com um pincel ou uma 
escova.

Exaguar bem as peças.
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A máquina muda automatica-
mente para o modo de limpeza. 
Pressionar "Sim" para iniciar a 
limpeza.

 Trocar o produto de limpeza em CleanMaster
Desaprafusar a tampa.
Inserir o cartucho completamente 
sem a tampa.
O lacre é automaticamente per-
furado.

Inserir o recipiente de limpeza.Abrir porta.
Retirar o recipiente de leite e 
conservar o leite fresco.

 Iniciar limpeza automática na unidade de resfriamento com CleanMaster em SU05

Siga as instruções na interface do usuário e confi rme com "Continuar". A máquina passa para o próximo passo.
Depois da limpeza, a máquina volta para a interface de manutenção ou para o modo de economia de energia. Seu técnico de assistência pode ajustar para você a opção desejada.

SimNão

Deseja limpar a máquina de café 
agora?

Limpar máquina de café

A máquina muda automatica-
mente para o modo de limpeza. 
Pressionar "Sim" para iniciar a 
limpeza.

Empurrar totalmente o depósito de 
leite para dentro.
Girar a alavanca de limpeza à 
posição "Limpeza".

Puxar o adaptador reverso do tubo 
de sucção para cima.
Girar o adaptador reverso em 180°. 
Ajustar o adaptador reverso no 
tubo de sucção.

Abrir porta.
Puxar o recipiente de leite para 
a frente. Os símbolos mostram a 

posição correta do adaptador 
reverso da tampa do sistema 
de leite e limpeza.

 Iniciar a limpeza automática na unidade de resfriamento com CleanMaster em SU12 e A1000

Siga as instruções na interface do usuário e confi rme 
com "Continuar". A máquina passa para o próximo passo.
Depois da limpeza, a máquina volta para a interface de 
manutenção ou para o modo de economia de energia. 
Seu técnico de assistência pode ajustar para você a 
opção desejada.

Deseja limpar a máquina de café 
agora?

Limpar máquina de café

SimNão


