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BEVEZETŐ
A tökéletes kávéélmény érdekében a kávéfőző gépnek, a hűtőegységnek és a Flavor Stationnek (opcionális) tökéle-
tesen tisztának kell lennie. Növelje készítményeinek minőségét! Tisztítsa meg a kávéfőző gépet és a kiegészítő gé-
peket legalább naponta egyszer, szükség esetén akár többször is.

Az automatikus tisztítás funkció a kávéfőző gép, a hűtőegység és a Flavor Station (ha van) tisztítását foglalja magá-
ban.

A tisztításhoz szükséges tartozékok
– Tisztítótabletták
– Mikroszálas törlőkendő
– Kefekészlet
– Tisztítóflakon (EC-vel rendelkező Flavor Station egységhez)
– Mérőpohár
– Kifolyótisztító berendezés

TUDNIVALÓ
Elszennyeződött komponensek
Az elszennyeződött komponensek kedvezőtlenül befolyásolhatják a gép működését és az italok minőségét.

a) Tisztítsa meg kávéfőző gépének kivehető komponenseit az ötlépéses módszerrel.

A kávéfőző gép kivehető komponensei, a hűtőegység, a CleanMaster és a Flavor Station (opcionális) nem tisztítha-
tók mosogatógépben.

Az öblítés nem helyettesíti a napi tisztítást! Az öblítést a kávéból és a tejrendszerből származó maradékok eltávolítá-
sa érdekében kell elvégezni.

A gép bizonyos időközönként, valamint be- és kikapcsoláskor automatikus öblítést végez.

Ötlépéses módszer
Tisztítsa meg a Specialty Beverage Station kivehető komponenseit az ötlépéses módszerrel.

1. Távolítsa el a durva szennyeződéseket ecsettel
vagy kefével.

2. Áztassa be az komponenseket forró, kímélő tisz-
títószeres oldatba.

3. Mossa ki a komponenseket.

4. Alaposan öblítse ki a komponenseket.

5. Szárítsa meg a komponenseket.
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Kivehető komponensek

Berendezés Kivehető komponensek
Kávéfőző gép – Zacctartály

– Keverő
– Porcsúszda
– Csepegtetőrács

Hűtőegység – Tej-/médiumtartály
– Fedél, szívótömlő és elszívótoldat
– Fordítóadapter (SU12/UT12)

CleanMaster (UT40 CM/FSU60 CM) – Tisztítószertartály fedéllel
Flavor Station – Szívótömlő elszívótoldattal

Kivehető alkatrészek

Kiegészítőleg tisztítsa meg kézzel a következőket:
– Az ajtó belső oldalát és az ajtótömítést
– A hűtőtér belső felületeit és polcát (ha van)
– Az UT40 hűtőegység csatlakozói (tartályokhoz és szivattyúegysségekhez) és az FSU60 CM Flavor Station egy-

séghez (opcionális)
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TISZTÍTÁS INDÍTÁSA
Tisztítás indítása a Tisztítás és karbantartás menüben
Az UT40 hűtőegységgel felszerelt Beverage Station és a Flavor Station tisztítása a Rendszer tisztítása menüpontban,
egy megadott ciklus alkalmazásával történik. Ha a Flavor Station előrehozott tisztítására van szükség, ezt a Rend-
szer tisztítása FSU-val lehetőséggel teheti meg.
Ha a rendszer SU12 hűtőegységgel és egy Flavor Station egységgel rendelkezik, a Flavor Station tisztításához vá-
lassza a Flavor Station tisztítása lehetőséget.

Espresso Hazelnut Cappuccino

1. Koppintson a Franke logóra.

2. Adja meg a PIN-kódot (1111).

3. Nyomja meg az Ok gombot.

2020-03-02
10:54

Saját beállítások

Testreszabás és adatátvitel

Számláló

Tisztítás és karbantartás

4. Válassza ki a Tisztítás és a Karbantartás lehetősé-
get.

10:54
2020-03-02

Rendszertisztítás

FSU-val ellátott rendszer tisztítása/Flavor Station tisztítása

Kávéfőző gép öblítése

Hideg médiumok előkészítése

A Flavor Station előkészítése

Vízmennyiség szűrő

Törlésvédelem

Hiba-/eseménynapló

Tisztítás és karbantartás

5. Válassza ki a Rendszer tisztítása menüpontot.

6. A tisztítás indításához nyomja meg az Igen gom-
bot.

7. Tartsa készenlétben a kifolyótisztító berende-
zést, és csak a felszólítás után helyezze a kifolyó
alá.

8. Kövesse a kezelőfelületen megjelenő utasításo-
kat, majd nyugtázza az elvégzett munkalépése-
ket a Tovább gomb megnyomásával.

ð A gép megjeleníti a következő lépést.
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TISZTÍTÁS HETENTE
A Beverage Station alább felsorolt alkatrészeit legalább hetente egyszer tisztítsa meg, a napi tisztítási folyamat ki-
egészítéseképpen. Azonnal tisztítsa meg a Beverage Stationt, ha szennyeződéseket észlel.

A gép felületének tisztítása

1. A gép felületét egy nedves kendővel tisztítsa
meg.

2. Szükség esetén használjon kímélő tisztítószert.
TUDNIVALÓ! Ne használjon maró hatású tisz-
títószert.

Kávébab- és portartály tisztítása

ü Használjon száraz vagy vízzel megnedvesített
kendőt.

ü Ne használjon tisztítószereket, mert ezek meg-
változtatják a kávé ízét.

1. Nyissa ki az ajtót.

2. Húzza előre ütközésig a reteszelő csúszkát.

3. Vegye ki felfelé a kávébab- és portartályt (ha
van).

4. Ürítse ki a kávébab- és portartályt (ha van).

5. Egy ronggyal távolítsa el a kávébabtartály belse-
jéről az olajos réteget.

6. Tisztítsa meg a portartályt törlőkendővel. Szük-
ség esetén használjon mosogatószert. Törölje ki
a portartályt száraz törlőkendővel.

7. Helyezze vissza a kávébabtartályt és a portar-
tályt (ha van).

8. Tolja be ütközésig a reteszelő csúszkát.

9. Zárja be az ajtót.

Képernyő tisztítása

1. Balra fent koppintson a Beállítások szimbólumra.

2. Válassza ki a Tisztítás és a Karbantartás lehető-
séget.

3. Válassza a Törlésvédő lehetőséget.

ð A kezelőfelület 20 másodpercig zárolt állapot-
ba kerül.

4. A felületet nedves kendővel tisztítsa meg.
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