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ĮVADAS
Tobulą kavos skonį užtikrins tik nepriekaištingai išvalytas kavos aparatas, šaldymo įrenginys ir sirupo blokas (pasi-
rinktinis variantas). Pagerinkite gaminio kokybę! Kavos aparatą ir papildomą įrangą valykite bent kartą per dieną, o
prireikus - ir dažniau.

Automatinio valymo metu valomas kavos aparatas, šaldymo blokas ir „Flavor Station“ (jei yra).

Reikalingi valymo priedai
– Valomosios tabletės
– Mikropluošto šluostė
– Šepetėlių rinkinys
– Valiklio talpa (skirta „Flavor Station“ su EC)
– Matuoklis
– Valymo įtaiso išleidimo vamzdelis

PRANEŠIMAS
Nešvarūs komponentai
Nešvarūs komponentai gali neigiamai paveikti aparato veikimą ir gėrimų kokybę.

a) Išimamus komponentus valykite taikydami 5 etapų metodą.

Išimamus kavos aparato, šaldymo bloko, CleanMaster ir Flavor Staion (pasirinktinis variantas) komponentus nėra
saugu plauti indaplovėje.

Kasdieninio valymo negalima pakeisti skalavimu! Skalavimas yra reikalingas, likučiams iš kavos ir pieno sistemų pa-
šalinti.

Aparatas atlieka skalavimą automatiškai nustatytais laiko intervalais bei įjungiant ir išjungiant.

5 etapų metodas
Išimamus specializuotos gėrimų stotelės komponentus išvalykite taikydami 5 etapų metodą.

1. Didelius nešvarumus pašalinkite teptuku ar še-
pečiu.

2. Komponentus pamirkykite karštame vandenyje
su švelnia valymo priemone.

3. Išplaukite komponentus.

4. Kruopščiai išskalaukite komponentus.

5. Nusausinkite komponentus.
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Išimami komponentai

Prietaisas Išimami komponentai
Kavos aparatas – Tirščių indas

– Maišytuvas
– Miltelių latakas
– Lašų surinkimo indo grotelės

Šaldymo blokas – Pieno / terpės talpa
– Dangtis, siurbimo žarna ir įsiurbimo kolektorius
– Apgręžiamasis adapteris (SU12/UT12)

CleanMaster (UT40 CM/FSU60 CM) – Valymo indas su dangčiu
„Flavor Station“ – Siurbimo žarna su įsiurbimo kolektoriumi

Nuimamos dalys

Papildomai valykite rankiniu būdu
– Vidinę durelių pusę ir šaldymo bloko durelių sandariklį
– Vidinius šaldymo skyriaus paviršius ir įstatomą lentynėlę (jeigu yra)
– Šaldymo bloko UT40 kištukines jungtis (prie talpų ir siurbimo modulių) ir „Flavor Station“ FSU60 CM (pasirinkti-

nis variantas)
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PALEISTI VALYMĄ
Paleiskite valymą meniu „Valymas ir techninė priežiūra“
„Beverage Station“ su šaldymo bloku atveju „Flavor Station“ valomas kartu meniu taške Sistemos valymas, naudo-
jant nustatytąjį ciklą. Jeigu pageidaujama, kad Flavor Station valymas prasidėtų anksčiau, tai atlikti galima, naudo-
jant funkciją Sistemos valymas su FSU.
Kai sistemoje yra šaldymo blokas SU12 ir Flavor Station, norėdami išvalyti Flavor Station, pasirinkite meniu punktą
Flavor Station valymas.

Espresso Hazelnut Cappuccino

1. Spustelėkite „Franke“ logotipą.

2. Įveskite PIN kodą (1111).

3. Paspauskite Gerai.

2020-03-02
10:54

Mano nustatymai

Individualizavimas ir duomenų
perdavimas

Skaitiklis

Valymas ir techninė priežiūra

4. Valymas ir techninė priežiūra parinkite.

10:54
2020-03-02

Sistemos valymas

Sistemos su FSU valymas/Flavor Station valymas

Kavos aparato praplovimas

Šaltos terpės paruošimas

Flavor Station paruošimas

Filtro vandens kiekis

Valymo apsauga

Klaidų / įvykių protokolas

Valymas ir techninė priežiūra

5. Sistemos valymas pasirinkite.

6. Tam, kad pradėtumėte valyti, pranešimą patvir-
tinkite spausdami Taip.

7. Paruoškite valymo įtaiso išleidimo vamzdelį ir po
išleidimo anga įrenkite tik gavę nurodymą.

8. Laikykitės naudotojo sąsajoje rodomų instrukci-
jų ir patvirtinkite paspausdami Toliau.

ð Aparatas rodys Jums kitą žingsnį.
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VALYMAS KAS SAVAITĘ
Be kasdieninio valymo toliau išvardytus Beverage Station komponentus valykite ne rečiau kaip kartą per savaitę. Pa-
stebėję užteršimą, Beverage Station nedelsdami išvalykite.

Kavos aparato paviršiaus valymas

1. Valykite aparato paviršių drėgna šluoste. 2. Jei reikia, naudokite švelnią valymo priemonę.
PRANEŠIMAS! Nenaudokite abrazyvų.

Pupelių ir miltelių indų valymas

ü Naudokite sausą šluostę arba sudrėkinkite tik
vandeniu.

ü Nenaudokite valymo priemonių, nes jos gali pa-
keisti kavos skonį.

1. Atidarykite dureles.

2. Užrakto sklendę patraukite į priekį iki galo.

3. Pupelių ir miltelių indą (jeigu yra) nuimkite pakel-
dami į viršų.

4. Ištuštinkite pupelių ir miltelių indą (jeigu yra).

5. Šluoste nuvalykite aliejaus sluoksnį nuo vidinės
pupelių ir miltelių indo pusės.

6. Šluoste išvalykite miltelių indą. Jei reikia, naudo-
kite ploviklį. Miltelių indą nusausinkite sausa
šluoste.

7. Įdėkite pupelių ir miltelių indą (jeigu yra).

8. Užrakto sklendę įstumkite iki galo.

9. Uždarykite dureles.

Ekrano valymas

1. Spustelėkite simbolį Nustatymai viršutiniame kai-
riajame kampe.

2. Valymas ir techninė priežiūra parinkite.

3. Parinkite Apsaugos režimas valymui.

ð Naudotojo sąsaja yra užblokuota 20 sekun-
džių.

4. Nuvalykite paviršių drėgna šluoste.

20
19

58
23

 •
 V

al
ym

o 
in

st
ru

kc
ija

 •
 0

3 
•

 2
02

1-
12

-0
7


	1 Įvadas
	1.1 5 etapų metodas

	2 Paleisti valymą
	2.1 Paleiskite valymą meniu „Valymas ir techninė priežiūra“

	3 Valymas kas savaitę
	3.1 Kavos aparato paviršiaus valymas
	3.2 Pupelių ir miltelių indų valymas
	3.3 Ekrano valymas


