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ВЪВЕДЕНИЕ
Перфектно почистената кафемашина, охлаждащ блок и модул за аромати (опция) е предпоставка за перфект-
ната наслада от кафето. Повишете качеството на Вашите продукти! Почиствайте Вашата кафемашина и прис-
тавките най-малко веднъж дневно, а при необходимост и по-често.

Автоматичното почистване обхваща почистването на кафемашината, охладителния блок и модула за аромати
(ако е наличен).

Необходими принадлежности за почистване
– Почистващи таблетки
– Микрофибърна кърпа
– Комплект четки
– Бутилка с почистващ препарат (за Flavor Station с ЕС)
– Мерителна чаша
– Съоръжение за почистване на чучура

УКАЗАНИЕ
Замърсени компоненти
Замърсените компоненти могат да нарушат функционирането на машината и качеството на напитките.

a) Почистете свалящите се компоненти по метода на 5-те стъпки.

Свалящите се компоненти на кафемашината, охлаждащия блок, CleanMaster и Flavor Station (опция) не могат
да се почистват в съдомиялна машина.

Промиването не заменя ежедневното почистване! Промиването е необходимо за отстраняване на остатъци от
системите за кафе и мляко.

Машината промива автоматично след определен период от време, както и при включване и изключване.

Метод на петте стъпки
Почистете разглобяващите се компоненти на Вашата Specialty Beverage Station по метода на 5-те стъпки.

1. Отстранете грубите замърсявания с почиства-
ща четчица или четка.

2. Накиснете компонентите в гореща вода и неж-
но почистващо средство.

3. Измийте компонентите.

4. Промийте основно компонентите.

5. Изсушете компонентите.
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Свалящи се компоненти

Уред Свалящи се компоненти
Кафемашина – Касета за утайка

– Смесител
– Улей за прах
– Решетка на капкоуловителя

Охлаждащ блок – Съд за мляко/средство
– Капак, смукателен маркуч и засмукващ отвор
– Адаптер (SU12/UT12)

CleanMaster (UT40 CM/FSU60 CM) – Съд за почистване с капак
Модул за аромати – Смукателен маркуч със засмукващ отвор

Свалящи се части

Допълнително почистване на ръка
– Вътрешната страна на вратата и уплътнението на охлаждащия блок
– Вътрешните площи и пода (ако има) в хладилното отделение
– Щекерни куплунги на охлаждащия блок UT40 (върху съдовете и модулите на помпата), както и на Flavor

Station FSU60 CM (опция)
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СТАРТИРАНЕ НА ПОЧИСТВАНЕТО
Стартиране на почистването в меню Почистване и поддръжка
При Beverage Station с охлаждащ блок UT40 Flavor Station се почиства в точка от менюто Почистване на систе-
мата в предварително зададен цикъл. Ако се желае предварително почистване на Flavor Station, то може да се
извърши чрез Почистване на системата с FSU.
Ако системата е оборудвана с охлаждащ блок SU12 и Flavor Station, изберете точка от менюто Почистване на
Flavor Station, за да почистите Flavor Station.

Espresso Hazelnut Cappuccino

1. Докоснете логото на Franke.

2. Въведете PIN код (1111).

3. Натиснете Ok.

2020-03-02
10:54

Моите настройки

Индивидуализиране и трансфер на
данни

Брояч

Почистване и поддръжка

4. Изберете Почистване и Поддръжка.

10:54
2020-03-02

Почистване на системата

Почистване на система с FSU/Flavor Station

Промиване на кафемашината

Подготвяне на студени средства

Подготовка на модула за аромати

Количество вода филтър

Защита при бърсане

Протокол за грешки/събития

Почистване и поддръжка

5. Изберете Почистване на системата.

6. Натиснете Да, за да стартирате почистването.

7. Пригответе съоръжението за почистване и ед-
ва след подкана поставете под изкарания
чучур.

8. Следвайте указанията от контролния панел и
потвърдете извършените стъпки потвърдете с
Напред.

ð Машината показва следващата стъпка.
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ЕЖЕСЕДМИЧНО ПОЧИСТВАНЕ
Почиствайте посочените по-долу компоненти на станцията за напитки минимум веднъж седмично, допълнител-
но към ежедневния процес на почистване. Незабавно почиствайте станцията за напитки, ако установите замър-
сявания.

Почистване на повърхността на машината

1. Почиствайте повърхността на машината с
влажна кърпа.

2. При нужда използвайте мек почистващ препа-
рат. УКАЗАНИЕ! Не използвайте абразивно
средство.

Почистване на съдовете за кафе на зърна и прахообразен продукт

ü Използвайте суха или навлажнена само с вода
кърпа.

ü Не използвайте почистващи средства, тъй като
те могат да променят вкуса на кафето.

1. Отворете вратата.

2. Изтеглете блокиращия щифт докрай навън.

3. Извадете нагоре съдовете за кафе на зърна и
прахообразен продукт (ако са налични).

4. Изпразнете съдовете за кафе на зърна и пра-
хообразен продукт (ако са налични).

5. Отстранете слоя масло от вътрешната страна
на съда за кафе на зърна с кърпа.

6. Почистете съда за прахообразен продукт с
кърпа. При необходимост използвайте детер-
гент. Подсушете съда за прахообразен про-
дукт със суха кърпа.

7. Поставете съдовете за кафе на зърна и за пра-
хообразен продукт (ако са налични).

8. Натиснете докрай навътре блокиращия щифт.

9. Затворете вратата.

Почистване на екрана

1. Докоснете символа Настройки горе вляво.

2. Изберете Почистване и Поддръжка.

3. Изберете Защита при бърсане.

ð Контролният панел се заключва за 20 се-
кунди.

4. Почиствайте повърхността с влажна кърпа.
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