
Návod k čištění SB1200

Franke Kaffeemaschinen AG 1

ÚVOD
Podmínkou dokonalého požitku z kávy je dokonale vyčištěný kávovar, chladicí jednotka a Flavor Station (volitelné
vybavení). Zvyšte kvalitu svých produktů! Čistěte kávovar a přídavné přístroje alespoň jednou denně a v případě po-
třeby i častěji.

Automatické čištění zahrnuje čištění kávovaru, chladicí jednotky a Flavor Station (je-li k dispozici).

Požadované příslušenství pro čištění
– Čisticí tablety
– Utěrka z mikrovlákna
– Sada kartáčků
– Láhev s čisticím prostředkem (pro Flavor Station s EC)
– Odměrka
– Výstupní čisticí zařízení

UPOZORNĚNÍ
Znečištěné komponenty
Znečištěné komponenty mohou negativně ovlivnit funkci přístroje a kvalitu nápojů.

a) Vyčistěte vyjímatelné komponenty kávovaru metodou 5 kroků.

Vyjímatelné komponenty kávovaru, chladicí jednotka, CleanMaster a Flavor Station (volitelné vybavení) se nesmí
mýt v myčce.

Propláchnutí nenahrazuje každodenní čištění! Propláchnutí je zapotřebí k tomu, aby se ze systému na přípravu kávy
a mléka odstranily zbytky.

Stroj se proplachuje automaticky v určitých časových intervalech a rovněž při zapnutí a vypnutí.

Metoda 5 kroků
Vyčistěte vyjímatelné komponenty jednotky Specialty Beverage Station metodou 5 kroků.

1. Hrubé nečistoty odstraňte štětečkem nebo kar-
táčkem.

2. Komponenty namočte do horké vody s jemným
čisticím prostředkem.

3. Komponenty umyjte.

4. Komponenty důkladně opláchněte.

5. Komponenty osušte.
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Vyjímatelné komponenty

Přístroj Vyjímatelné komponenty
Kávovar – Zásobník na sedlinu

– Mixér
– Žlábek na prášek
– Odkapová mřížka

Chladicí jednotka – Zásobník mléka/médií
– Víko, sací hadička a sací hrdlo
– Otočný adaptér (SU12/UT12)

CleanMaster (UT40 CM/FSU60 CM) – Čisticí nádoba s víkem
Flavor Station – Sací hadička se sacím hrdlem

Odnímatelné díly

Co je nutné ještě vyčistit ručně
– Vnitřní strana dvířek a těsnění dvířek chladicí jednotky
– Vnitřní plochy a vkládací dno (jsou-li k dispozici) v chladicí komoře
– Konektory chladicí jednotky UT40 (na zásobnících a modulech čerpadla) a Flavor Station FSU60 CM (volitelná

možnost)
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SPUŠTĚNÍ ČIŠTĚNÍ
Spuštění čištění v nabídce Čištění a údržba
U Beverage Station s chladicí jednotkou UT40 se Flavor Station společně čistí v položce nabídky Vyčistit systém
v rámci stanoveného cyklu. Pokud si přejete dřívější čištění Flavor Station, lze ho provést pomocí Vyčistit systém
s FSU. 
Je-li systém vybaven chladicí jednotkou SU12 a Flavor Station, zvolte položku nabídky Vyčistit Flavor Station.

Espresso Hazelnut Cappuccino

1. Klepněte na logo Franke.

2. Zadejte kód PIN (1111).

3. Stiskněte Ok.

2020-03-02
10:54

Moje nastavení

Individualizace a přenos dat

Počitadlo

Čištění a údržba

4. Vyberte možnost Čištění a Údržba.

10:54
2020-03-02

Vyčistit systém

Vyčistit systém s FSU/Flavor Station

Propláchnout kávovar

Příprava studených médií

Připravit Flavor Station

Množství vody – filtr

Ochrana při utírání

Protokol chyb/událostí

Čištění a údržba

5. Vyberte možnost Vyčistit systém.

6. Pro zahájení čištění potvrďte hlášení stisknutím
Ano.

7. Připravte si výstupní čisticí zařízení a teprve po
vyzvání ho postavte pod výpust, která sjede do-
lů.

8. Postupujte podle pokynů na ovládací ploše
a provedené pracovní kroky potvrďte pomocí Po-
kračovat.

ð Přístroj zobrazí další krok.
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TÝDENNÍ ČIŠTĚNÍ
Níže uvedené komponenty Beverage Station čistěte minimálně jednou týdně, navíc ke každodennímu čisticímu pro-
cesu. Beverage Station vyčistěte ihned, jakmile zjistíte znečištění.

Čištění povrchu přístroje

1. Povrch přístroje vyčistěte vlhkým hadrem. 2. V případě potřeby použijte jemný čisticí prostře-
dek. UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte abrazivní
prostředky.

Čištění zásobníku na zrnkovou kávu a práškovou směs

ü Použijte suchou nebo jen vodou navlhčenou
utěrku.

ü Nepoužívejte čisticí prostředky, protože ty mění
chuť kávy.

1. Otevřete dvířka.

2. Blokovací šoupátko vysuňte až na doraz směrem
dopředu.

3. Zásobník na zrnkovou kávu a práškovou směs
(pokud jsou k dispozici) sejměte směrem naho-
ru.

4. Vyprázdněte zásobník na zrnkovou kávu a práš-
kovou směs (pokud jsou k dispozici).

5. Olejový film na vnitřní straně zásobníku na zrn-
kovou kávu odstraňte hadrem.

6. Zásobník na práškovou směs vyčistěte hadří-
kem. V případě potřeby použijte mycí prostře-
dek. Zásobník na práškovou směs vytřete su-
chým hadříkem.

7. Nasaďte zásobník na zrnkovou kávu a práškovou
směs (pokud jsou k dispozici).

8. Blokovací šoupátko zasuňte dovnitř až na doraz.

9. Zavřete dvířka.

Čištění obrazovky

1. Klepněte na symbol Nastavení vlevo nahoře.

2. Vyberte možnost Čištění a Údržba.

3. Vyberte možnost Ochrana pro otření.

ð Ovládací plocha bude po dobu 20 sekund za-
blokovaná.

4. Vyčistěte povrch vlhkým hadříkem.20
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