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مقدمة
يعتمد المذاق التام للقهوة على تنظيف ماكينة القهوة ووحدة التبريد ووحدة Flavor Station (خيار) بشكل تام. ارتقِ بجودة

منتجك! نظِّف ماكينة القهوة والوحدات اإلضافية مرة واحدة على األقل يوميًا أو أكثر إذا لزم األمر.

تشمل عملية التنظيف اآللية تنظيف القهوة ووحدة التبريد ووحدة Flavor Station (في حالة التجهيز بهم).

الالزمة التنظيف مُلحقات

أقراص التنظيف–

قطعة قماش من األلياف الدقيقة–

مجموعة فُرَش–

–(EC المجهزة بجهاز Flavor Station لوحدة) زجاجة جرعات مادة التنظيف

كأس القياس–

جهاز تنظيف مخرج السوائل–

تنبيه
متسخة مكونات

قد تؤثر المكونات غير النظيفة سلبًا على وظيفة الماكينة وجودة المشروبات.

نظِّف المكونات القابلة للفك باستخدام الطريقة المكونة من 5 خطوات.١)

مكونات ماكينة القهوة القابلة لإلزالة ووحدة التبريد ووحدتي CleanMaster و Flavor Station )اختياري( ليست آمنة
للغسل في غسالة األطباق.

الشطف ليس بديالً عن عملية التنظيف اليومي! الشطف ضروري إلزالة الرواسب المتراكمة في جهازي إعداد القهوة
والحليب.

تُجري الماكينة عملية شطف آلية بعد فترات زمنية معينة، وكذلك عند تشغيلها أو إيقاف تشغيلها.

خطوات  5  من المكوَّنة الطريقة
نظف المكونات القابلة للفك لوحدة Specialty Beverage Station الخاصة بك باستخدام الطريقة المكونة من 5 خطوات.

أزل األوساخ الصعبة بفرشاة تنظيف أو فرشاة1.
طالء.

انقع المكونات في ماء ساخن بمنظف معتدل2.
التركيز.

اغسل المكونات.3.

اشطف مكونات ماكينة القهوة جيدًا.4.

قم بتجفيف المكونات.5.
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المكونات القابلة للفك

للفك القابلة المكوناتالجهاز

وعاء الحبوب المطحونة–ماكينة القهوة

خالط–

مجرى المسحوق–

شبكة القطرات–

وعاء حليب/متوسط–وحدة التبريد

غطاء وخرطوم شفط وفوهة شفط–

–(SU12/UT12) محول انعكاسي

(UT40 CM/FSU60 CM) CleanMaster–وعاء تنظيف بغطاء

Flavor Station خرطوم شفط مزود بفوهة شفط–وحدة

المكونات القابلة للفك

باليد تنظيفها يلزم إضافية أجزاء

الجانب الداخلي للباب وجوان الباب بوحدة التبريد–

األسطح الداخلية والرف (في حالة التجهيز بهم) في حجيرة التبريد–

القارنات الموصلة لوحدة التحكم UT40 (في األوعية ووحدات المضخة) ولوحدة FSU60 CM Flavor Station (خيار)–
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التنظيف عملية بدء
Cleaning and Maintenance  قائمة عبر التنظيف بدء

بالنسبة لوحدة Beverage Station المجهزة بوحدة التبريد UT40، تنظيف وحدة Flavor Station مدمج في دورة
مضبوطة مسبقًا أسفل عنصر القائمة Clean system (تنظيف النظام). إذا أردت تنظيف وحدة Flavor Station قبل الميعاد،

. (FSU تنظيف الجهاز المجهز بوحدة)Clean system with FSU اختر
إذا كان الجهاز يشمل وحدة التبريد SU12 ووحدة Flavor Station، اختر عنصر القائمة Clean Flavor Station تنظيف وحدة

.Flavor Station لتنظيف وحدة Flavor Station

Espresso Hazelnut Cappuccino

.1.Franke انقر على شعار

.2.(1111) PIN أدخل رمز

اضغط على Ok (موافق).3.

07/07/1441
10:54

إعداداتي

التفضيالت الفردية ونقل البيانات

العدادات

التنظيف والصيانة

Maintenance (الصيانة).4. اختر Cleaning و) التنظيف (

10:54
07/07/1441

الجهاز نظف

FSU/Flavor Station  ووحدة الجهاز نظف

القهوة ماكينة شطف

بارد وسيط تحضير

Flavor Station وحدة تحضير

المفلتر الماء كمية

المسح من الحماية

األحداث/األخطاء سجل

والصيانة التنظيف

اختر Clean system (تنظيف الجهاز).5.

أكِّد الرسالة بالضغط على YES (موافق) لبدء عملية6.
التنظيف.

قم بتجهيز جهاز تنظيف مخرج السوائل وضعه أسفل7.
المخرج المنخفض إذا لزم األمر.

اتبع التعليمات التي تعرضها واجهة المستخدم وأكِّد8.
Next الخطوات الفردية من خالل الضغط على

(التالي).

ï.تعرض الماكينة الخطوة التالية
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أسبوعيًا التنظيف
باإلضافة إلى عملية التنظيف اليومية، نظف مكونات وحدة المشروبات المدرجة أدناه على األقل مرة واحدة في األسبوع.

نظِّف وحدة المشروبات على الفور إذا وجدت بها اتساخ أو انسداد.

الماكينة سطح تنظيف

إذا لزم األمر، استخدم منظف معتدل. تنبيه! ال2.نظف سطح الماكينة باستخدام قماشة مبللة.1.
تستخدم منظفات كاشطة.

المسحوق وقُمع القهوة حبوب قمع تنظيف

üاستخدم قطعة قماش جافة أو قطعة قماش مبللة
بالماء فقط.

üال تستخدم أي منظِّفات، حيث إنّ تركيبتها تغيّر مذاق
القهوة.

افتح الباب.1.

اسحب شريحة القفل المنزلقة إلى األمام حتى2.
تتوقّف عن التحرُّك.

ارفع قمع حبوب القهوة وقمع المسحوق (إذا كان3.
موجود).

أفرغ قمع حبوب القهوة وقمع المسحوق (إذا كان4.
موجود).

أزل الطبقة الزيتية بالجزء الداخلي من قمع حبوب5.
القهوة باستخدام قطعة قماش.

نظِّف قُمع المسحوق بقطعة قماش. استخدم مادة6.
تنظيف إذا لزم األمر. امسح داخل القُمع باستخدام

قطعة قماش جافة.

قم بتركيب قمع حبوب القهوة وقمع المسحوق (في7.
حالة التجهيز به).

ادفع شريحة القفل المنزلقة بالكامل للداخل.8.

أغلق الباب.9.

الشاشة تنظيف

اضغط على رمز Settings (اإلعدادات) بالجانب1.
األيسر العلوي.

اختر Cleaning (التنظيف) و Maintenance (الصيانة).2.

حدد Wipe Protection (الحماية من المسح).3.

ï.يتم قفل واجهة المستخدم لمدة 20 ثانية

نظف السطح باستخدام قماشة مبللة.4.
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