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ضع 50 مل من مادة تنظيف جهاز الحليب 
في كأس القياس.

امأل كأس القياس حتى عالمة 1 لتر 
بالماء البارد.

اغمر عصا البخار في كأس القياس 
وضع كأس القياس على شبكة 

القطرات.

أفرِغ كأس القياس.
امأل كأس القياس حتى عالمة 1 لتر 

بالماء البارد.

اختَر Autosteam/بخار أو شغِّل عصا 
البخار لمدة 100 ثانية.

يجري تنظيف عصا البخار.

اغمر عصا البخار في كأس القياس 
وضع كأس القياس على شبكة 

القطرات.

تنظيف عصا البخار
ي

ف اليوم
ظي

ف - التن
ظي

ت التن
اختَر Autosteam/بخار أو شغِّل عصا تعليما

البخار لمدة 100 ثانية.
يجري شطف عصا البخار.

أفرِغ الوعاء
امسح عصا البخار بقطعة قماش.
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B صدار
شاء: 04/2018 20137529/اإل

تاريخ اإلن

نظِّف مجرى المسحوق بفرشاة.

 تنظيف قمع حبوب القهوة ووعاء المسحوق

اسحب شريحة القفل المنزلقة افتح الباب.
بالكامل إلى األمام.

االتساخ، تكوُّن العفن
يجف قمع حبوب القهوة ببطء، وقد يظل يُخرج رطوبة أثناء التركيب.

ال تجعل المياه تالمس قمع حبوب القهوة بشكل مباشر.• 
استخدم فقط قطعة قماش مبللة لتنظيفه.• 
أزِل بقايا المنظِّف.• 

مالحظة

ارفع قمع حبوب القهوة ألعلى.
أفرغ أقماع حبوب القهوة

افرك قمع حبوب القهوة بقطعة 
قماش جافة.

ارفع وعاء المسحوق ألعلى.ركِّب قمع حبوب القهوة.
أفرغ قمع المسحوق.

ادفع شريحة القفل المنزلقة بالكامل 
للداخل.

أغلِق الباب.

نظِّف قمع حبوب القهوة بقطعة 
قماش. يمكن استخدام منظِّف إن 

اقتضت الحاجة. افرك قمع المسحوق 
بقطعة قماش جافة.

انتبه

ركِّب وعاء المسحوق.

جروح/سحجات بفعل القَطع
يمكن أن تسبب آلية ناقل قمع 
المسحوق جروحًا أو سحجات.

توخَّ الحذر عند تنظيف قُمع 
المسحوق.

تعطُّل الوظيفة
إذا لم يكن قمع حبوب القهوة وقمع 

المسحوق مقفلَين بشكل صحيح، 
فقد تتعطل وظيفة ماكينة القهوة 

وتسوء جودة المنتج.
ادفع شريحة القفل المنزلقة 

بالكامل للداخل.

مالحظة

ي
سبوع

ف األ
ظي

التن
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اشطف األجزاء جيدًا. أزِل األوساخ الصعبة بفرشاة أو 
فرشاة طالء.

اغسل األجزاء. انقع األجزاء في ماء ومنظِّف معتدل 
التركيز لمدة 60 ثانية.

نظِّف خرطوم الحليب من الداخل 
بفرشاة.

جفِّف األجزاء.

 الطريقة المكوّنة من 5 خطوات لتنظيف األجزاء القابلة للفك

مسؤوليتك عن مدى االستمتاع التام بالقهوة.
يعتمد مدى االستمتاع التام بالقهوة على التنظيف التام لماكينة القهوة. ارتقِ بجودة منتجك!

نظِّف ماكينة القهوة مرة يوميًا على األقل، أو أكثر إن اقتضت الحاجة.
اتبع الطريقة المكوّنة من 5 خطوات مع جميع األجزاء القابلة للفك.

والرجاء مراعاة التحذيرات التي تظهر على الشاشة.

الملحقات المطلوبة:
أقراص تنظيف• 
فوطة من األلياف الدقيقة• 
مجموعة فُرَش• 
مادة تنظيف جهاز الحليب (حسب إصدار التصميم)• 

ي
ف اليوم

ظي
ف - التن

ظي
ت التن

تعليما
A400/A600/A800/A1000 التنظيف اليومي للطُرز

رمز التنظيف

Cleaning the coffee machine

انتقِل إلى مستوى الصيانة. يمكنك 
المصادقة برمز PIN، إن أردت.

رمز PIN المضبوط من المصنع هو 
 .1111

.Cleaning and maintenance اختَر Clean Coffee اختَر وأكِّد اإلعداد
 Clean Flavor أو اإلعداد Machine

.Station

اتبع التعليمات التي تعرضها واجهة المستخدم 
.Continue وأكِّدها بالضغط على

توجِّهك الماكينة إلى الخطوة التالية.

عند اكتمال دورة التنظيف، إما تعود الماكينة إلى 
مستوى الصيانة أو وضع توفير الطاقة.

يمكن أن يضبط لك فني الخدمة الخيار الذي تريده.

Cleaning and maintenance 

Data transfer and individua-
lization

ERROR LOG files

Rinse Coffee Machine

Prepare the milk system

Prepare the syrup system

Wipe protection

Clean Flavor Station

EasyClean ذات نظام A400/A600/A800 بدء التنظيف اآللي على الشاشة للطُرز 
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تاريخ اإلن

No Yes

Cleaning the coffee machine

Would you like to clean the coffee 
machine now?

اتبع التعليمات التي تعرضها واجهة المستخدم وأكِّدها بالضغط 
على Continue. توجِّهك الماكينة إلى الخطوة التالية.

عند اكتمال دورة التنظيف، إما تعود الماكينة إلى مستوى الصيانة 
أو وضع توفير الطاقة. يمكن أن يضبط لك فني الخدمة الخيار 

الذي تريده.

A1000و SU12 للطرازين CleanMaster بدء التنظيف اآللي على وحدة التبريد ذات نظام 

تشير الرموز إلى الوضع الصحيح 
لمحول التدفق/وقف التدفق إلنزال 

الحليب والتنظيف.

افتح الباب.
اسحب وعاء الحليب إلى األمام.

اسحب محوِّل التدفُّق/وقف التدفُّق 
ألعلى ومن وصلة الشفط.

أدِر محوِّل التدفُّق/وقف التدفُّق 
بمقدار °180 درجة. 

ضع محوِّل التدفُّق/وقف التدفُّق على 
وصلة الشفط.

ادفع وعاء الحليب للداخل بالكامل.
أدِر ذراع التنظيف إلى وضع 

.Cleaning

تعود الماكينة آليًا إلى وضع التنظيف. 
اضغط على Yes لبدء عملية 

التنظيف.

Cleaning the coffee machine

Would you like to clean the coffee 
machine now?

No Yes

اتبع التعليمات التي تعرضها واجهة المستخدم وأكِّدها بالضغط على 
Continue. توجِّهك الماكينة إلى الخطوة التالية.

عند اكتمال دورة التنظيف، إما تعود الماكينة إلى مستوى الصيانة أو وضع 
توفير الطاقة. يمكن أن يضبط لك فني الخدمة الخيار الذي تريده.

SU05 للطراز CleanMaster بدء التنظيف اآللي على وحدة التبريد ذات نظام 

افتح الباب.
فُك وعاء الحليب وخزِّن الحليب في 

مكان بارد.

ادفع وعاء التنظيف للداخل.

فُك براغي الغطاء.
ادفع الخرطوشة دون الغطاء بالكامل 

للداخل.
تُثقب السدادة تلقائيًا.

CleanMaster تغيير المنظفات لنظام 

تعود الماكينة آليًا إلى وضع التنظيف. 
اضغط على Yes لبدء عملية 

التنظيف.


