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INLEIDING
Genieten van een perfecte kop koffie vereist een perfect gereinigde koffiemachine, koeleenheid en Flavor Station
(optie). Verhoog uw productkwaliteit! Reinig uw koffiemachine en bijzettoestellen minimaal één keer per dag of va-
ker indien dat nodig is.

De automatische reiniging omvat de reiniging van de koffiemachine, de koeleenheid en het Flavor Station (indien
aanwezig).

Benodigde reinigingsaccessoires
– Reinigingstabletten
– Microvezeldoek
– Borstelset
– Fles met reiniger (voor Flavor Station met EC)
– Maatbeker
– Uitloopreinigingssysteem

OPMERKING
Vervuilde componenten
Vervuilde componenten kunnen de werking van de machine en de kwaliteit van de dranken negatief beïnvloeden.

a) Reinig de verwijderbare componenten volgens de 5-stappenmethode.

De verwijderbare componenten van koffiemachine, koeleenheid, Cleanmaster en Flavor Station (optie) zijn niet
vaatwasmachinebestendig.

De spoeling is geen vervanging voor de dagelijkse reiniging! Spoelen is noodzakelijk om resten in het koffie- en
melksysteem te verwijderen.

De machine spoelt automatisch na bepaalde intervallen en bij het in- en uitschakelen.

5-stappen-methode
Reinig de afneembare componenten van uw Specialty Beverage Station volgens de 5-stappenmethode.

1. Verwijder grove verontreinigingen met een bor-
stel of een kwast.

2. Week de componenten in heet water met een
mild reinigingsmiddel.

3. Componenten uitwassen.

4. Componenten grondig spoelen.

5. Componenten drogen.
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Verwijderbare componenten

Apparaat Verwijderbare componenten
Koffiemachine – Droesbak

– Mixer
– Poedergoot
– Druppelrooster

Koeleenheid – Melk-/mediumreservoir
– Deksel, aanzuigslang en aanzuigopening
– Wisseladapter (SU12/UT12)

CleanMaster (UT40 CM/FSU60 CM) – Reinigingscontainer met deksel
Flavor Station – Aanzuigslang met aanzuigopening

Verwijderbare onderdelen

Met de hand extra reinigen
– Binnenkant van de deur en de deurafdichting van de koeleenheid
– De binnenoppervlakken en de legplateaus (indien aanwezig) in de koelruimte
– Stekkerverbindingen van de koeleenheid UT40 (op reservoirs en pompmodules) en het Flavor Station FSU60

CM (optie)
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REINIGING STARTEN
Reiniging in het menu Reiniging en onderhoud starten
Bij het Beverage Station met koeleenheid UT40 wordt het Flavor Station in het menupunt Systeem reinigen in een
gespecificeerde cyclus meegereinigd. Indien een eerdere reiniging van de Flavor Station gewenst is, kan deze via
het Systeem met FSU reinigen worden uitgevoerd.
Als het systeem met de koeleenheid SU12 en een Flavor Station is uitgerust, kiest u het menupunt Flavor Station
reinigen, om het Flavor Station te laten reinigen.

Espresso Hazelnut Cappuccino

1. Tip het Franke-logo aan.

2. Voer de pincode (1111) in.

3. Druk op Ok.

2020-03-02
10:54

Meine Einstellungen

Individualisierung und Datentransfer

Teller

Reiniging & onderhoud

4. Reiniging en Onderhoud selecteren.

10:54
2020-03-02

Systeem reinigen

Reinig het systeem met FSU/Flavor Station

Koffiemachine spoelen

Koude media voorbereiden

Flavor Station voorbereiden

Waterhoeveelheid filter

Wisbescherming

Fouten/gebeurtenisverslag

Reiniging & onderhoud

5. Systeem reinigen selecteren.

6. Bevestig de melding met Ja, om de reiniging te
starten.

7. Houd het uitloopreinigingssysteem bij de hand
en zet het pas na het verzoek daartoe onder de
omlaag gebrachte uitloop.

8. Volg de instructies op de gebruikersinterface en
bevestig uitgevoerde stappen met Verder.

ð De machine geeft de volgende stap aan.
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WEKELIJKS REINIGEN
Reinig de hierna genoemde componenten van de Beverage Station minstens eenmaal per week, naast het dagelijk-
se reinigingsproces. Reinig de Beverage Station onmiddellijk wanneer u vervuilingen waarneemt.

Machineoppervlakken reinigen

1. Machineoppervlakken met een vochtige doek
reinigen.

2. Gebruik, indien nodig, een mild reinigingsmiddel.
OPMERKING! Geen schuurmiddel gebruiken.

Bonen- en poederreservoir reinigen

ü Een droge of alleen met water bevochtigde doek
gebruiken.

ü Geen reinigingsmiddelen gebruiken aangezien
deze de smaak van de koffie veranderen.

1. Deur openen.

2. Trek de vergrendelingsschuif tot de aanslag naar
voren.

3. Haal het bonen- en poederreservoir (indien aan-
wezig) naar boven toe weg.

4. Maak het bonen- en poederreservoir (indien aan-
wezig) leeg.

5. Verwijder de oliefilm aan de binnenkant van het
bonenreservoir met een doek.

6. Reinig het poederreservoir met een doek. Indien
nodig afwasmiddel gebruiken. Poederreservoir
met een droge doek uitvegen.

7. Plaats het bonen- en poederreservoir (indien
aanwezig).

8. Schuif de vergrendelingsschuif tot aan de aan-
slag in.

9. Deur sluiten.

Beeldscherm reinigen

1. Het symbool Instellingen linksboven aantippen.

2. Reiniging en Onderhoud selecteren.

3. Wisbeveil. select.

ð De gebruikersinterface is 20 seconden ge-
blokkeerd.

4. Oppervlakken met een vochtige doek reinigen.
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