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UVOD
Pogoj za popoln užitek ob kavi so popolno očiščeni avtomat za kavo, hladilna enota in Flavor Station (izbirno). Izbolj-
šajte kakovost izdelka! Avtomat za kavo in pomožne aparate očistite vsaj enkrat na dan, po potrebi pa še pogosteje.

Avtomatsko čiščenje vsebuje čiščenje avtomata za kavo, hladilne enote in postaje Flavor (če je na voljo).

Potrebni dodatki za čiščenje
– Čistilne tablete
– Krpa iz mikro vlaken
– Komplet ščetk
– Plastenka s čistilom (za Flavor Station z EC)
– Merilna posoda
– Naprava za čiščenje iztoka

OBVESTILO
Umazani sestavni deli
Umazani sestavni deli lahko negativno vplivajo na delovanje avtomata in kakovost napitkov.

a) Odstranljive sestavne dele avtomata za kavo očistite z metodo petih korakov.

Snemljivi sestavni deli avtomata za kavo, hladilne enote, enote CleanMaster in Flavor Station (dodatna oprema) niso
primerni za pomivanje v pomivalnem stroju.

Spiranje ne nadomešča dnevnega čiščenja! Spiranje je potrebno za odstranjevanje ostankov v sistemu za kavo in
sistemu za mleko.

Avtomat samodejno spira v določenih časovnih intervalih in ob vklopu ter izklopu.

Metoda petih korakov
Odstranljive sestavne dele avtomata Specialty Beverage Station očistite z metodo petih korakov.

1. Večje umazanije odstranite s čopičem ali ščet-
ko.

2. Sestavne dele namočite v vročo vodo z blagim
čistilom.

3. Sestavne dele operite.

4. Sestavne dele temeljito izperite.

5. Sestavne dele osušite.
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Odstranljivi sestavni deli

Aparat Odstranljivi sestavni deli
Avtomat za kavo – Posoda za vložke

– Mešalnik
– Žleb za prašek
– Rešetka za kapljice

Hladilna enota – Posoda za mleko/sredstva
– Pokrov, sesalna cev in sesalni nastavek
– Obračalni adapter (SU12/UT12)

CleanMaster (UT40 CM/FSU60 CM) – Posoda za čiščenje s pokrovom
Postaja Flavor – Sesalna cev s sesalnim nastavkom

Odstranljivi deli

Dodatno ročno čiščenje
– Notranjo stran vrat in vratno tesnilo hladilne enote
– Notranje površine in vložno dno (če obstaja) v hladilnem prostoru
– Vtične spojke hladilne enote UT40 (na posodah in modulih črpalk) ter Flavor Station FSU60 CM (opcijsko)
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ZAGON ČIŠČENJA
Zagon čiščenja v meniju Čiščenje in vzdrževanje
Pri Beverage Station s hladilno enoto UT40 se Flavor Station hkrati očisti v menijski točki Čiščenje sistema v vnaprej
določenem ciklu. Če želite predčasno očistiti Flavor Station, lahko to storite z menijskim ukazom Čiščenje sistema s
FSU.
Če ima sistem hladilno enoto SU12 in Flavor Station, izberite menijski ukaz Čiščenje Flavor Station, da očistite Flavor
Station.

Espresso Hazelnut Cappuccino

1. Dotaknite se logotipa Franke.

2. Vnesite kodo PIN (1111).

3. Pritisnite V redu.

2020-03-02
10:54

Moje nastavitve

Individualizacija in prenos podatkov

Števec

Čiščenje in vzdrževanje

4. Izberite Čiščenje in Vzdrževanje.

10:54
2020-03-02

Čiščenje sistema

Čiščenje sistema s FSU/Flavor Station

Izpiranje avtomata za kavo

Priprava hladnih sredstev

Pripravite postajo Flavor

Količina vode filtra

Zaščita pred brisanjem

Zapisnik napak/dogodkov

Čiščenje in vzdrževanje

5. Izberite Čiščenje sistema.

6. Za začetek čiščenja pritisnite Da.

7. Pripravite pripravo za čiščenje iztoka in jo šele
po pozivu postavite pod spuščeni iztok.

8. Upoštevajte navodila v uporabniškem vmesniku
in dokončane korake potrdite z Naprej.

ð Avtomat prikaže naslednji korak.
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TEDENSKO ČIŠČENJE
Sestavne dele Beverage Station, navedene v nadaljevanju, očistite najmanj enkrat tedensko. Ob tem upoštevajte
tudi načrt dnevnega čiščenja. Če opazite umazanijo, Beverage Station nemudoma očistite.

Čiščenje površine aparata

1. Očistite površino aparata z vlažno krpo. 2. Po potrebi uporabite blago čistilo. OBVESTI-
LO! Ne uporabljajte abrazivnih čistil.

Čiščenje posode za zrnje in prašek

ü Uporabite suho ali samo z vodo navlaženo krpo.

ü Ne uporabljajte nobenih čistil, saj ta spremenijo
okus kave.

1. Odprite vrata.

2. Drsnik zapaha povlecite naprej do prislona.

3. Posodo za zrnje in prašek (če obstaja) odstranite
navzgor.

4. Izpraznite posodo za zrnje in prašek (če obstaja).

5. Oljno plast na notranji strani posode za zrnje od-
stranite s krpo.

6. Posodo za prašek čistite s krpo. Po potrebi upo-
rabite čistilo. Posodo za prašek obrišite s suho
krpo.

7. Namestite posodo za zrnje in prašek (če obsta-
ja).

8. Drsnik zapaha potisnite do prislona.

9. Zaprite vrata.

Čiščenje zaslona

1. Dotaknite se simbola Nastavitve zgoraj levo.

2. Izberite Čiščenje in Vzdrževanje.

3. Izberite Zaščita med brisanjem.

ð Uporabniški vmesnik je zaklenjen za 20 se-
kund.

4. Očistite površino z vlažno krpo.
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