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INNLEDNING
Perfekt kaffenytelse forutsetter at kaffemaskinen, kjøleenheten og Flavor Station (ekstrautstyr) er perfekt rengjort.
Forbedre produktkvaliteten! Rengjør kaffemaskinen og tilleggsapparater minst én gang daglig, og oftere ved behov.

Den automatiske rengjøringen inkluderer rengjøring av kaffemaskinen, kjøleenheten og Flavor Station (hvis mon-
tert).

Nødvendig rengjøringstilbehør
– Rengjøringstabletter
– Mikrofiberklut
– Børstesett
– Rengjøringsflaske (for Flavor Station med EC)
– Målebeger
– Innretning for utløpsrengjøring

LES DETTE
Skitne komponenter
Skitne komponenter kan ha negativ innvirkning på maskinens funksjon og kvaliteten på drikken.

a) Rengjør de avtakbare komponentene med 5-trinnsmetoden.

Kaffemaskinens, kjøleenhetens, CleanMasters og Flavor Stationens (ekstrautstyr) avtakbare komponenter tåler ikke
oppvaskmaskin.

Skyllingen erstatter ikke den daglige rengjøringen! En rengjøring er nødvendig for å fjerne rester i kaffe- og melke-
systemet.

Maskinen skyller automatisk etter bestemte tidsintervaller samt ved inn- og utkobling.

5-trinnsmetode
Rengjør de avtakbare komponentene i Specialty Beverage Station med 5-trinnsmetoden.

1. Fjern grovt smuss med en pensel eller børste.

2. Legg komponentene i bløt i varmt vann med
mildt rengjøringsmiddel.

3. Vask komponentene.

4. Skyll komponentene grundig.

5. Tørk komponentene.
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Avtakbare komponenter

Enhet Avtakbare komponenter
Kaffemaskin – Grutbeholder

– Blander
– Pulverkanal
– Dryppgitter

Kjøleenhet – Melke-/mediumbeholder
– Deksel, sugeslange og inntaksmanifold
– Vendeadapter (SU12/UT12)

CleanMaster (UT40 CM/FSU60 CM) – Rengjøringsbeholder med deksel
Flavor Station – Sugeslange med inntaksmanifold

Avtakbare deler

Rengjøring for hånd i tillegg
– Innsiden av døren og dørtetningen på kjøleenheten
– De innvendige flatene og hyllene (hvis utstyrt) i kjølerommet
– Pluggkoblingene til kjøleenheten UT40 (på beholdere og pumpemoduler) og Flavor Station FSU60 CM (ekstra-

utstyr)
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START RENGJØRING
Starte rengjøring i menyen Rengjøring og vedlikehold
For Beverage Station med kjøleenhet UT40 rengjøres også Flavor Station i menyelementet Rengjør systemet i en
forhåndsdefinert syklus. Hvis du ønsker en foretrukket rengjøring av Flavor Station, kan denne utføres via Rengjør
systemet med FSU.
Hvis systemet er utstyrt med kjøleenheten SU12 og en Flavor Station, velg menyelementet Rengjør Flavor Station
for å rengjøre Flavor Station.

Espresso Hazelnut Cappuccino

1. Klikk lett på Franke-logoen.

2. Tast inn PIN-koden (1111).

3. Trykk på Ok.

2020-03-02
10:54

Mine innstillinger

Individualisering og dataoverføring

Teller

Rengjøring og vedlikehold

4. Velg Rengjøring og Vedlikehold.

10:54
2020-03-02

Rengjør systemet

Rengjør systemet med FSU/Rengjør Flavor Station

Skylle kaffemaskinen

Forberede kalde medier

Forberede Flavor Station

Vannmengde filter

Rengjøringssperre

Feil/resultatsprotokoll

Rengjøring og vedlikehold

5. Velg Rengjør systemet.

6. Bekreft meldingen med Ja for å starte ren-
gjøringen.

7. Hold klar innretningen for utløpsrengjøring., og
sett under det utkjørte utløpet først etter fore-
spørsel.

8. Følg anvisningene i brukergrensenittet, og be-
kreft utførte arbeidstrinn med Videre.

ð Maskinen viser neste trinn.

20
19

58
25

 •
 R

en
gj

ør
in

gs
ve

ile
dn

in
g 

•
 0

3 
•

 0
7.

12
.2

02
1



Rengjøringsveiledning SB1200

4 Franke Kaffeemaschinen AG

UKENTLIG RENGJØRING
Rengjør komponentene av Beverage Station oppført nedenfor i dette kapittelet minst én gang ukentlig, i tillegg til
den daglige rengjøringsprosessen. Rengjør Beverage Station omgående dersom du oppdager urenheter.

Rengjøre maskinoverflaten

1. Rengjør maskinoverflaten med en fuktig klut. 2. Bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov. LES
DETTE! Ikke bruk skuremidler.

Rengjøring av bønne- og pulverbeholderen

ü Bruk en tørr klut eller en klut bare fuktet med
vann

ü Bruk ikke rengjøringsmidler, da disse vil forandre
kaffesmaken.

1. Åpne døren.

2. Skyv skyvelåsen framover til den stopper.

3. Ta opp og av bønne- og pulverbeholderen (om
aktuelt).

4. Tøm bønne- og pulverbeholderen (om aktuelt).

5. Fjern oljefilmen på innsiden av bønnebeholderen
med en klut.

6. Rengjør pulverbeholderen med en klut. Bruk
oppvaskmiddel ved behov. Tørk av pulverbehol-
deren med en tørr klut.

7. Sett på bønnebeholderen og pulverbeholderen
(om aktuelt).

8. Skyv skyvelåsen helt inn til den stopper.

9. Lukk døren.

Rengjøre skjermen

1. Trykk lett på symbolet Innstillinger oppe til ven-
stre.

2. Velg Rengjøring og Vedlikehold.

3. Velg Rengjøringssperre.

ð Brukergrensenittet er sperret i 20 sekunder.

4. Rengjør overflaten med en fuktig klut.
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