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ใส่สารทําความสะอาดระบบเตรียม
นมในปริมาณ 50 มล. ลงไปใน
ถ้วยตวง
เติมน้ําเย็นลงในถ้วยตวงให้ได้ถึง
ขีด 1 ลิตร

จุ่มก้านสตีมลงในถ้วยตวงแล้ววาง
ถ้วยตวงลงบนตะแกรงดริป

ให้ถ้วยตวงว่างเปล่า
เติมน้ําเย็นลงในถ้วยตวงให้ได้ถึง
ขีด 1 ลิตร

เลือกคําสั่ง สตีมอัตโนมัติ/สตีมหรือ
เปิดสวิตช์ก้านสตีมเป็นเวลา 100 
วินาที
ก้านสตีมกําลังอยู่ระหว่างการ
ทําความสะอาด

จุ่มก้านสตีมลงในถ้วยตวงแล้ววาง
ถ้วยตวงลงบนตะแกรงดริป

 การทําความสะอาดก้านสตีม
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เลือกคําสั่ง สตีมอัตโนมัติ/สตีมหรือ
เปิดสวิตช์ก้านสตีมเป็นเวลา 100 
วินาที
กําลังล้างก้านสตีม

เทภาชนะออกให้ว่างเปล่า
เช็ดก้านสตีมด้วยผ้า
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ใช้แปรงขัดทําความสะอาดราง
ลําเลียงผงกาแฟ

  การทําความสะอาดกรวยใส่เมล็ดกาแฟและ  ภาชนะใส่ผงกาแฟ

เปิดฝาหน้าเครื่อง ดึงตัวเลื่อนล็อกมาข้างหน้าจนสุด

ฝุ่นดิน, การก่อตัวของโรครา
กรวยใส่เมล็ดกาแฟจะแห้งช้า ๆ และสามารถปล่อยความชื้นออกมา
อย่างต่อเนื่องในระหว่างการสวมกับข้อต่อลม

• อย่าให้กรวยใส่เมล็ดกาแฟสัมผัสกับน้ําโดยตรง
• ให้ใช้เฉพาะผ้าชุบน้ําหมาด ๆ เท่านั้นเช็ดทําความสะอาด
• ขจัดสารชําระล้างตกค้างให้หมดสิ้น

หมายเหตุ

ยกกรวยใส่เมล็ดกาแฟขึ้น
เทเมล็ดกาแฟออกจากกรวยใส่
เมล็ดกาแฟ

ถูกรวยใส่เมล็ดกาแฟด้วยผ้าแห้ง
ในลักษณะถูลงด้านล่าง

ยึดกรวยใส่เมล็ดกาแฟกลับเข้าที่ ยกภาชนะใส่ผงกาแฟให้สูงขึ้น
เทผงกาแฟออกจากกรวยใส่ผงกาแฟ

ดันตัวเลื่อนล็อกกลับจนสุด ปิดฝาหน้าเครื่อง

ใช้ผ้าเช็ดทําความสะอาดกรวยใส่
ผงกาแฟ ใช้สารชําระล้างทําความ
สะอาด (หากจําเป็น) ถูกรวยใส่ผง
กาแฟด้วยผ้าแห้งในลักษณะถูลง
ด้านล่าง

ระวัง

ยึดภาชนะใส่ผงกาแฟกลับเข้าที่

การถูกบาด/หนีบทับ
คุณอาจถูกบาดหรือถูกหนีบ
ทับจากกลไกการทํางานของ
สายพานของกรวยใส่ผงกาแฟ

• ทําความสะอาดกรวยใส่ผง
กาแฟด้วยความระมัดระวัง

การทํางานได้ไม่เต็มที่
หากกรวยใส่เมล็ดกาแฟและกรวย
ใส่ผงกาแฟไม่ได้ล็อกเข้าที่อย่าง
ถูกต้อง เครื่องชงกาแฟอาจทํางาน
ได้ไม่เต็มที่และส่งผลให้คุณภาพ
ของเครื่องดื่มลดลง

• ดันตัวเลื่อนล็อกกลับจนสุด

หมายเหตุ
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ล้างให้สะอาดหมดจดใช้แปรงทําความสะอาดทั่วไปหรือ
แปรงทาสีในการปัดเศษสิ่งสกปรก

ขัดชิ้นส่วนจุ่มชิน้ส่วนในน้าํทีผ่สมสารทาํความ
สะอาดอ่อนๆ เป็นเวลา 60 วินาที
ใช้แปรงทําความสะอาดด้านใน
ของท่ออ่อนส่งนม

เช็ดให้แห้ง

  วิธีการแบบ 5 ขั้นตอนสําหรับชิ้นส่วนประเภทถอดออกได้

หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณสําหรับกาแฟที่หอมอร่อย
กาแฟที่หอมอร่อยมาจากเครื่องชงกาแฟที่สะอาดหมดจด เพิ่มคุณภาพกาแฟของคุณ!
ทําความสะอาดเครื่องชงกาแฟอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง และสามารถทําได้บ่อยกว่านี้ หาก
จําเป็น
ปฏิบัติตามวิธีการแบบ 5 ขั้นตอนสําหรับชิ้นส่วนประเภทถอดออกได้ทั้งหมด
โปรดสังเกต คําเตือน บนหน้าจอ

อุปกรณ์เสริมที่จําเป็น:
• ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดชนิดเม็ด
• ผ้าไมโครไฟเบอร์
• ชุดแปรง
• สารทําความสะอาดสําหรับระบบเตรียมนม (ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของ

เครื่อง)
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วัน การทําความสะอาดประจําวันสําหรับเครื่องชงกาแฟรุ่น A400/A600/A800/A1000

สัญลักษณ์สําหรับการทําความสะอาด

การทําความสะอาดเครื่องชงกาแฟ

เปลี่ยนไปสู่ระดับการซ่อมบํารุง 
พิสูจน์ตัวตนด้วยการใช้รหัส PIN 
(หากจําเป็น)
รหัส PIN ที่ตั้งจากโรงงานคือ 
1111 

เลือก "การทําความสะอาดและการ
บํารุงรักษา"

เลือกและยืนยัน "ทําความสะอาด
เครื่องชงกาแฟ" หรือ "ทําความ
สะอาดตู้เฟลเวอร์สเตชั่น"

ปฏิบัติตามคําแนะนําที่แสดงไว้บนส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และยืนยันด้วย
การกดปุ่ม "ดําเนินการต่อ"
เครื่องชงกาแฟจะชี้แนะคุณสําหรับขั้นตอนถัดไป

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทําความสะอาด เครื่องชงกาแฟจะสลับกลับไปที่
ระดับการซ่อมบํารุงหรือโหมดประหยัดพลังงาน
ช่างเทคนิคสามารถตั้งค่าในแบบที่คุณต้องการได้

การทําความสะอาดและการ
บํารุงรักษา 

การถ่ายโอนข้อมูลและการ
จําแนกแบบรายบุคคล

ไฟล์บันทึกข้อผิดพลาด

ล้างเครื่องชงกาแฟ

เตรียมระบบเตรียมนม

เตรียมระบบเตรียมน้ําเชื่อม

เช็ดชิ้นส่วนปกป้อง

ทําความสะอาดตู้เฟลเวอร์สเตชั่น

 เริ่มต้นการทําความสะอาดแบบอัตโนมัติบนหน้าจอสําหรับเครื่องรุ่น A400/A600/A800 ด้วยระบบ EasyClean
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ไม่ ใช่

การทําความสะอาดเครือ่งชงกาแฟ

คุณต้องการทําความสะอาดเครื่อง
ชงกาแฟเดี๋ยวนี้ใช่ไหม?

ปฏิบัติตามคําแนะนําที่แสดงไว้บนส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และ
ยืนยันด้วยการกดปุ่ม "ดําเนินการต่อ" เครื่องชงกาแฟจะชี้แนะ
คุณสําหรับขั้นตอนถัดไป
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทําความสะอาด เครื่องชงกาแฟจะสลับ
กลับไปที่ระดับการซ่อมบํารุงหรือโหมดประหยัดพลังงาน ช่าง
เทคนิคสามารถตั้งค่าในแบบที่คุณต้องการได้

 เริ่มต้นการทําความสะอาดแบบอัตโนมัติสําหรับตู้ทําความเย็นด้วยระบบ CleanMaster สําหรับเครื่องรุ่น SU12 และรุ่น A1000

สัญลักษณ์บ่งชี้ตําแหน่งที่ถูกต้อง
ของตัวปรับการไหล / หยุดไหลเพื่อ
จ่ายนมและเพื่อการทําความสะอาด

เปิดฝาหน้าเครื่อง
ดึงภาชนะบรรจุนมออกมาด้านหน้า

ดึงตัวปรับการไหล / หยุดไหลขึ้น
ด้านบนและจากข้อต่อลมแบบดูด
หมุนตัวปรับการไหล / หยุดไหลใน
ระดับ 180° องศา 
ให้ตัวปรับการไหล / หยุดไหลอยู่ที่
ข้อต่อลมแบบดูด

เลื่อนภาชนะใส่นมกลับเข้าที่
หมุนคันโยกทําความสะอาดไปใน
ตําแหน่ง "การทําความสะอาด" 

เครื่องจะเปลี่ยนไปเป็นโหมด
ทําความสะอาดโดยอัตโนมัติ กด
ปุ่ม "ใช่" เพื่อเริ่มต้นขั้นตอนการ
ทําความสะอาด

การทําความสะอาดเครือ่งชงกาแฟ

คุณต้องการทําความสะอาดเครื่อง
ชงกาแฟเดี๋ยวนี้ใช่ไหม?

ไม่ ใช่

ปฏิบัติตามคําแนะนําบนส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และยืนยันด้วยการกดปุ่ม "ดําเนินการต่อ" เครื่องชงกาแฟจะชี้แนะคุณสําหรับขั้นตอนถัดไป
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทําความสะอาด เครื่องชงกาแฟจะสลับกลับไปที่ระดับการซ่อมบํารุงหรือโหมดประหยัดพลังงาน ช่างเทคนิคสามารถตั้งค่าใน
แบบที่คุณต้องการได้

 เริ่มต้นการทําความสะอาดแบบอัตโนมัติสําหรับตู้ทําความเย็นด้วยฟังก์ชัน CleanMaster สําหรับเครื่องรุ่น SU05

เปิดฝาหน้าเครื่อง
ถอดภาชนะใส่นมออกและจัดเก็บ
นมไว้ในพื้นที่ที่มีอากาศเย็น

เลื่อนภาชนะกําลังทําความสะอาด
เข้าที่

คลายเกลียวฝาปิดออก
เลื่อนตลับแบบไม่มีฝาปิดเข้าที่จนสุด
ซิลปิดผนึกจะถูกเจาะเป็นรูโดย
อัตโนมัติ

 การเปลี่ยนตัวทําความสะอาดสําหรับระบบ CleanMaster

เครื่องจะเปลี่ยนไปเป็นโหมด
ทําความสะอาดโดยอัตโนมัติ กด
ปุ่ม "ใช่" เพื่อเริ่มต้นขั้นตอนการ
ทําความสะอาด


