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INTRODUÇÃO
A obtenção de cafés perfeitos pressupõe uma máquina de café perfeitamente limpa, uma unidade de refrigeração e
uma Flavor Station (opcional). Aumente a qualidade de seus produtos! Limpe sua máquina de café e seus aparelhos
complementares pelo menos uma vez ao dia e, caso necessário, com maior frequência.

A limpeza automática inclui a limpeza da máquina de café, da unidade de refrigeração e da Flavor Station (se
disponível).

Acessórios de limpeza necessários
– Pastilhas de limpeza
– Pano de microfibra
– Conjunto de escovas
– Frasco de limpador (para Flavor Station com EC)
– Copo de medida
– Dispositivo de limpeza da saída

AVISO
Componentes sujos
Componentes sujos podem influenciar negativamente o funcionamento da máquina e a qualidade das bebidas.

a) Limpe os componentes removíveis com o método de 5 passos.

Os componentes removíveis da máquina de café, unidade de resfriamento, CleanMaster e Flavor Station (Opcional)
não podem ser lavados na máquina de lavar.

O enxágue não substitui a limpeza diária! Um enxágue é necessário para remover resíduos dos sistemas de café e
de leite.

A máquina realiza automaticamente o enxágue depois de determinados intervalos de tempo, bem como ao ligar e
desligar.

Método de 5 passos
Limpe os componentes removíveis da sua Specialty Beverage Station usando o método de 5 passos.

1. Remover sujeiras mais grosseiras com um pincel
ou uma escova.

2. Deixe os componentes em água quente com um
produto de limpeza suave para amolecer
possíveis resíduos.

3. Lavar os componentes.

4. Enxaguar bem os componentes.

5. Secar os componentes.
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Componentes removíveis

Aparelho Componentes removíveis
Máquina de café – Recipiente de descarte

– Misturador
– Deslizador de pó
– Bandeja de gotejamento

Unidade de resfriamento – Recipiente de fluidos/leite
– Tampa, tubo de aspiração e bocal de admissão
– Adaptador reverso (SU12/UT12)

CleanMaster (UT40 CM/FSU60 CM) – Recipiente de limpeza com tampa
Flavor Station – Tubo de aspiração com bocal de admissão

Peças removíveis

Também deve ser limpo manualmente
– Lado interno da porta e a vedação da porta da unidade de resfriamento
– As superfícies internas e a prateleira (se disponível) no compartimento de resfriamento
– Acoplamentos de encaixe da unidade de resfriamento UT40 (nos reservatórios e módulos de bombas), assim

como a Flavor Station FSU60 CM (opcional)
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INICIAR A LIMPEZA
Iniciar a limpeza no menu Limpeza e manutenção
Na Beverage Station com unidade de resfriamento UT40, a Flavor Station também é limpa no ponto de menu
Limpar sistema em um ciclo pré-determinado. Se desejar uma limpeza antecipada da Flavor Station, ela pode ser
executada em Limpar o sistema com FSU
. Se o sistema dispor de uma unidade de resfriamento SU12 e uma Flavor Station, selecione o ponto de menu
Limpar Flavor Station, para limpar a Flavor Station.

Espresso Hazelnut Cappuccino

1. Tocar no logo da marca Franke.

2. Inserir o PIN (1111).

3. Pressionar Ok.

2020-03-02
10:54

Meus ajustes

Personalização e transferência de dados

Contador

Limpeza e manutenção

4. Selecionar Limpeza e Manutenção.

10:54
2020-03-02

Limpar o sistema

Limpar o sistema com FSU/Limpar a Flavor Station

Enxaguar a máquina de café

Preparar produtos frios

Preparar Flavor Station

Quantidade de água filtro

Bloqueio para limpeza

Protocolo de erros/eventos

Limpeza e manutenção

5. Selecionar Limpar o sistema.

6. Confirmar a mensagem com Sim para iniciar a
limpeza.

7. Manter o dispositivo de limpeza da saída pronto
e somente colocá-lo embaixo da saída abaixada
quando solicitado.

8. Seguir as instruções da interface de operação e
confirmar os passos de trabalho concluídos com
Continuar.

ð A máquina exibe o próximo passo.
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LIMPAR SEMANALMENTE
Limpe os componentes da Beverage Station listados pelo menos uma vez por semana, além do processo de
limpeza diária. Limpe a Beverage Station imediatamente se notar acúmulos de impurezas.

Limpar a superfície da máquina

1. Limpar a superfície da máquina com um pano
úmido.

2. Usar um produto de limpeza neutro, se
necessário. AVISO! Não usar abrasivos.

Limpar o recipiente de grãos e de pó

ü Utilizar um pano seco ou apenas umedecido
com água.

ü Não utilizar produtos de limpeza, pois estes
alteram o sabor do café.

1. Abrir a porta.

2. Puxar a válvula corrediça de bloqueio para a
frente até o encosto.

3. Remover por cima os recipientes de grãos e de
pó (se incluído).

4. Esvaziar os recipientes de grãos e de pó (se
incluído).

5. Eliminar a película de óleo da parte interna do
recipiente de grãos com um pano.

6. Limpar o recipiente de pós com um pano. Se
necessário, utilize detergente. Secar o
recipiente de pós com um pano seco.

7. Colocar o recipiente de grãos e o reservatório
de pó (se incluído).

8. Empurrar a válvula corrediça de bloqueio para
dentro até o batente.

9. Fechar a porta.

Limpar a tela

1. Tocar no ícone Configurações no canto superior
esquerdo.

2. Selecionar Limpeza  e Manutenção.

3. Selecionar Bloqueio para limpeza.

ð A interface de operação é bloqueada por 20
segundos.

4. Limpar a superfície com um pano úmido.
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