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ÚVOD
Predpokladom dokonalého pôžitku z kávy je perfektne vyčistený kávovar, chladiaca jednotka a Flavor Station (voli-
teľné). Zlepšite kvalitu vášho produktu! Čistite váš kávovar a ďalšie dodané zariadenia minimálne raz denne a v
prípade potreby častejšie.

Automatické čistenie zahŕňa čistenie kávovaru, čistenie chladiacej jednotky a Flavor Station (ak je k dispozícii).

Potrebné príslušenstvo na čistenie
– Čistiace tablety
– Handrička z mikrovlákien
– Súprava kief
– Fľaša s čistiacim prostriedkom (pre Flavor Station s EC)
– Odmerka
– Čistiaci prípravok výpustu

UPOZORNENIE
znečistené komponenty
Znečistené komponety môžu negatívne ovplyvniť funkčnosť prístroja a kvalitu nápojov.

a) Vyberateľné komponenty vyčistite pomocou metódy 5 krokov.

Odoberateľné diely kávovaru, chladiacej jednotky, CleanMaster a Flavor Station (opcia) nie sú vhodné do umývačky
riadu.

Preplachovanie nenahradí každodenné čistenie! Prepláchnutie je potrebné na odstránenie zvyškov z kávového alebo
mliečneho systému.

Kávovar vykonáva prepláchnutie automaticky po určitých časových intervaloch a taktiež pri zapnutí a vypnutí.

Metóda 5 krokov
Vyberateľné komponenty vašej špeciálnej nápojovej jednotky vyčistite pomocou metódy 5 krokov.

1. Hrubé nečistoty odstráňte štetcom alebo kefou.

2. Komponenty ponorte do horúcej vody s jemným
čistiacim prostriedkom.

3. Komponenty umyte.

4. Komponenty dôkladne opláchnite.

5. Komponenty vysušte.
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Vyberateľné komponenty

Prístroj Vyberateľné komponenty
Kávovar – Nádoba na zvyšky kávy

– Mixér
– Žliabok na prášo
– Odkvapkávacia mriežka

Chladiaca jednotka – Zásobník na mlieko/médium
– Veko, sacia hadica a sacie hrdlo
– Otočný adaptér (SU12/UT12)

CleanMaster (UT40 CM/FSU60 CM) – Nádoba na čistenie s vekom
Flavor Station – Sacia hadica so sacíme hrdlom

Demontovateľné diely

Navyše treba vyčistiť ručne
– Vnútorná strana dvierok a tesnenie dvierok chladiacej jednotky
– Vnútorné plochy a vkladacie dno v chladiacom priestore ak existujú
– Nástrčné spoje chladiacej jednotky UT40 (na zásobníkoch a moduloch čerpadla) ako aj Flavor Station FSU60

CM (voliteľné)
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SPUSTENIE ČISTENIA
Spustenie čistenia v ponuke Čistenie a údržba
Pri nápojovej stanici s chladiacou jednotkou UT 40 sa Flavor Station vyčistí spolu vo vopred nastavenom cykle v
bode menu Vyčistiť systém. Ak je žiaduce predčasné čistenie Flavor Station, môže sa toto vykonať cez Vyčistiť sys-
tém s FSU.
Ak je systém s chladaiacou jednotkou SU12 a Flavor Station, zvoľte v menu Vyčistiť Flavor Station, aby sa vyčistila
Flavor Station.

Espresso Hazelnut Cappuccino

1. Ťuknite na logo firmy Franke.

2. Vložte PIN-kód (1111).

3. Stlačte Ok.

2020-03-02
10:54

Meine Einstellungen

Individualizácia a prenos údajov

Počítadlo

Čistenie a údržba

4. Zvoľte Čistenie a Údržba.

10:54
2020-03-02

Vyčistite systém

Čistenie systému s FSU/stanice Flavor Station

Prepláchnuť kávovar

Pripravte studené médiá

Pripraviť Flavor Station

Filter množstva vody

Ochrana pri čistení

Protokol chýb / udalostí

Čistenie a údržba

5. Vyberte Vyčistite systém.

6. Hlásenie potvrďte pomocou Áno, aby ste spustili
čistenie.

7. Pripravte si čistiaci prípravok výpustu a podložte
ho pod vytekajúci výpust až po vyzvaní.

8. Postupujte podľa pokynov na ovládacej ploche a
potvrďte vykonané pracovné kroky tlačidlom
Ďalej.

ð Prístroj vám zobrazí ďalší krok.
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ČISTENIE TÝŽDENNE
Komponenty spotrebiča uvedené v tejto kapitole čistite popri dennom čistení aspoň raz týždenne. Čistite nápojovú
stanicu vyčistite ihneď po zistení znečistenia.

Čistenie povrchu spotrebiča

1. Vyčistite povrch spotrebiča vlhkou handričkou. 2. Ak treba, použite jemný čistiaci prostriedok.
UPOZORNENIE! Nepoužívajte žiadne pros-
triedky na mechanické drhnutie.

Vyčistite nádobu na zrnkovú kávu a nádobu na prášok

ü Použite len suchú handričku alebo navlhčenú
vodou.

ü Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, keďže
menia chuť kávy.

1. Otvorte dvierka.

2. Potiahnite blokovací posúvač dopredu až na
doraz.

3. Odonímte nádobu na zrnkovú kávu a nádobu na
prášok smerom nahor (ak tam je).

4. Vyprázdnite nádobu na zrnkovú kávu a nádobu
na prášok (ak tam je).

5. Odstráňte textíliou olejový film na vnútornej
strane nádoby na zrnkovú kávu a na prášok.

6. Vyčistite nádobu na prášok utierkou. V prípade
potreby použitie čistiaci prostriedok. Vytrite
nádobu na prášok suchou utierkou.

7. Nasaďte nádobu na zrnkovú kávu a nádobu na
prášok (ak tam je).

8. Zasuňte blokovací posúvač až na doraz.

9. Zatvorte dvierka.

Čistenie obrazovky

1. Kliknite na symbol Nastavenia hore vľavo.

2. Zvoľte Čistenie a Údržba.

3. Zvoľte Ochrana pri čistení.

ð Používateľské rozhranie je na 20 sekúnd za-
blokované.

4. Vyčistite povrch vlhkou handričkou.
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