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WSTĘP
Idealny smak kawy wymaga idealnego czyszczenia ekspresu, modułu chłodzącego i Flavor Station (opcja). Warto po-
prawić jakość swoich napojów! Ekspres należy czyścić co najmniej raz dziennie, a w razie potrzeby częściej.

Automatyczne czyszczenie obejmuje czyszczenie ekspresu do kawy, modułu chłodzącego oraz Flavor Station (jeżeli
występuje).

Niezbędne akcesoria do czyszczenia
– Tabletki do czyszczenia
– Ściereczka z mikrofibry
– Zestaw szczoteczek
– Butelka ze środkiem do czyszczenia (do Flavor Station z EC)
– Miarka
– Element do czyszczenia wylewki

WSKAZÓWKA
Zanieczyszczone części
Zanieczyszczone części mogą negatywnie wpłynąć na działanie ekspresu i jakość napojów.

a) Wyjmowane części należy czyścić zgodnie z metodą 5 kroków.

Wyjmowanych części ekspresu, modułu chłodzącego, CleanMaster i Flavor Station (opcja) nie można myć w zmy-
warce.

Płukanie nie zastępuje codziennego czyszczenia! Jest ono konieczne do usunięcia pozostałości w systemie kawy
i mleka.

Ekspres jest płukany automatycznie w określonych odstępach czasu oraz po włączeniu i wyłączeniu.

Metoda 5 kroków
Wyczyścić wyjmowane komponenty Specialty Beverage Station metodą 5 kroków.

1. Większe zabrudzenia usunąć szczotką lub pędz-
lem.

2. Namoczyć części w gorącej wodzie z dodatkiem
łagodnego środka czyszczącego.

3. Przemyć części.

4. Dokładnie wypłukać części.

5. Osuszyć części.
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Wyjmowane części

Urządzenie Wyjmowane części
Ekspres do kawy – Zbiornik na fusy

– Mikser
– Zsuwnia proszku
– Kratka ociekowa

Moduł chłodzący – Pojemnik na mleko/na medium
– Pokrywa, wąż zasysania i króciec zasysania
– Adapter odwracany (SU12/UT12)

CleanMaster (UT40 CM/FSU60 CM) – Zbiornik do czyszczenia z pokrywą
Flavor Station – Wąż zasysania z króćcem zasysania

Elementy wyjmowane

Dodatkowo oczyścić ręcznie
– Stronę wewnętrzną drzwiczek oraz uszczelkę drzwiczek modułu chłodzącego
– Powierzchnie wewnętrzne i dno (jeśli występuje) w komorze chłodzenia
– Złączki modułu chłodzącego UT40 (na zbiornikach/pojemnikach i modułach pompy) oraz Flavor Station FSU60

CM (opcja)
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URUCHAMIANIE CZYSZCZENIA
Uruchamianie czyszczenia w menu Czyszczenie i konserwacja
W przypadku Beverage Station z modułem chłodzącym UT40 Flavor Station jest czyszczona w punkcie menu Czysz-
czenie systemu w zadanym cyklu. Jeśli Flavor Station ma zostać oczyszczona wcześniej, można to wykonać, korzy-
stając z funkcji Czyszczenie systemu z FSU.
Jeżeli system jest wyposażony w moduł chłodzący SU12 i Flavor Station, wybrać punkt menu Czyszczenie Flavor Sta-
tion, aby oczyścić Flavor Station.

Espresso Hazelnut Cappuccino

1. Nacisnąć logo Franke.

2. Wprowadzić kod PIN (1111).

3. Nacisnąć przycisk OK.

2020-03-02
10:54

Moje ustawienia

Personalizacja i przesyłanie danych

Licznik

Czyszczenie i konserwacja

4. Wybrać Czyszczenie i Konserwacja.

10:54
2020-03-02

Czyszczenie systemu

Czyszczenie systemu z FSU/Czyszczenie Flavor Station

Płukanie ekspresu do kawy

Przygotowanie zimnych mediów

Przygotowanie Flavor Station

Ilość wody filtra

Blokada do czyszczenia

Protokół błędów/zdarzeń

Czyszczenie i konserwacja

5. Wybrać Czyszczenie systemu.

6. Aby rozpocząć czyszczenie, potwierdzić komuni-
kat przyciskiem Tak.

7. Przygotować element do czyszczenia wylewki.
Umieścić go pod wysuniętą wylewką dopiero po
odpowiednim komunikacie.

8. Postępować zgodnie z wyświetlanymi polecenia-
mi i zatwierdzać wykonane czynności za pomocą
przycisku Dalej.

ð Ekspres wskazuje następny krok.
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CZYSZCZENIE CO TYDZIEŃ
Wymienione w tym rozdziale części Beverage Station należy czyścić przynajmniej raz w tygodniu, oprócz codzienne-
go czyszczenia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zabrudzeń należy natychmiast oczyścić Beverage Station.

Czyszczenie powierzchni ekspresu

1. Oczyścić powierzchnię ekspresu wilgotną ście-
reczką.

2. W razie porzeby użyć łagodnego środka czysz-
czącego. WSKAZÓWKA! Nie używać środków
do szorowania.

Czyszczenie pojemnika na kawę ziarnistą i proszek

ü Używać suchej ściereczki lub ściereczki zwilżo-
nej samą wodą.

ü Nie stosować środków czyszczących, ponieważ
mogą one zmieniać smak kawy.

1. Otworzyć drzwiczki.

2. Pociągnąć suwak blokady do oporu do przodu.

3. Wyjąć do góry pojemnik na kawę ziarnistą i w
proszku (jeśli występuje).

4. Opróżnić pojemnik na kawę ziarnistą i w proszku
(jeśli występuje).

5. Usunąć ściereczką warstwę oleju po wewnętrz-
nej stronie pojemnika na kawę ziarnistą.

6. Wyczyścić zbiornik na proszek ściereczką. W ra-
zie potrzeby użyć płynu do mycia naczyń. Wy-
trzeć zbiornik na proszek suchą ściereczką.

7. Założyć pojemnik na kawę ziarnistą i w proszku
(jeśli występuje).

8. Przesunąć suwak blokady do oporu do środka.

9. Zamknąć drzwiczki.

Czyszczenie ekranu

1. Nacisnąć symbol Ustawienia w lewym górnym
rogu.

2. Wybrać Czyszczenie i Konserwacja.

3. Wybrać Blokada do czyszczenia.

ð Interfejs użytkownika pozostaje zablokowany
przez 20 sekund.

4. Oczyścić powierzchnię wilgotną ściereczką.
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