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INLEDNING
En förutsättning för ett välsmakande kaffe är en perfekt rengjord kaffemaskin, kylenhet och Flavor Station (tillval).
Öka din produktkvalitet! Rengör kaffemaskinen och sidomaskiner minst en gång om dagen och oftare vid behov.

Den automatiska rengöringen omfattar rengöring av kaffemaskinen, kylenheten och Flavor Station (om tillgänglig).

Rengöringsmaterial som behövs
– Rengöringstabletter
– Mikrofiberduk
– Borstset
– Rengöringsmedelsflaska (för Flavor Station med EC)
– Mätbägare
– Utloppsrengöringsutrustning

ANMÄRKNING
Smutsiga komponenter
Smutsiga komponenter kan påverka maskinens funktion och dryckernas kvalitet negativt.

a) Rengör uttagbara komponenter med 5-stegsmetoden.

Komponenterna som har tagits ut från kaffemaskinen, kylenheten, CleanMaster och Flavor Station (tillval) kan inte
diskas i diskmaskin.

Sköljningen ersätter inte daglig rengöring! Sköljningen krävs för att ta bort rester i kaffe- och mjölksystemet.

Maskinen sköljer automatiskt med bestämda tidsintervall samt när den startas och stängs av.

5-stegsmetoden
RRengör de uttagbara komponenterna i din Specialty Beverage Station med 5-stegsmetoden.

1. Ta bort grov smuts med en pensel eller borste.

2. Lös upp smutsen genom att lägga komponenter-
na i varmt vatten med ett milt rengöringsmedel.

3. Tvätta ur komponenterna.

4. Skölj komponenterna ordentligt.

5. Torka komponenterna.
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Uttagbara komponenter

Enhet Uttagbara komponenter
Kaffemaskin – Kaffesumpbehållare

– Mixer
– Pulverränna
– Droppsil

Kylenhet – Mjölk-/mediumbehållare
– Lock, sugslang och sugstuts
– Vändadapter (SU12/UT12)

CleanMaster (UT40 CM/FSU60 CM) – Rengöringsbehållare med lock
Flavor Station – Sugslang med sugstuts

Uttagbara delar

Dessutom måste följande rengöras för hand
– Insidan av dörren och dörrtätningen på kylenheten
– Insidan och hyllan (om sådan finns) i kylutrymmet
– Kopplingarna på kylenheten UT40 (på behållare och pumpmoduler) och Flavor Station FSU60 CM (tillval)
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STARTA RENGÖRINGEN
Starta rengöringen i menyn Rengöring och underhåll
Vid Beverage Station med kylenhet UT40 rengörs även Flavor Station i menypunkten Rengör system i en angiven cy-
kel. Om du vill rengöra Flavor Station tidigare kan du göra detta via Rengör system med FSU.
Om systemet är utrustat med kylenheten SU12 och en Flavor Station väljer du menypunkten Rengör Flavor Station
för att rengöra Flavor Station.

Espresso Hazelnut Cappuccino

1. Klicka på Franke-logotypen.

2. Ange PIN-koden (1111).

3. Tryck på OK.

2020-03-02
10:54

Mina inställningar

Kundanpassning och dataöverföring

Räknare

Rengöring och underhåll

4. Välj Rengöring och underhåll.

10:54
2020-03-02

Rengör systemet

Rengör system med FSU/Rengör Flavor Station

Skölj kaffemaskinen

Förbered kalla media

Förbered Flavor Station

Vattenmängd filter

Avtorkningsskydd

Fel/Händelse-protokoll

Rengöring och underhåll

5. Välj Rengör systemet.

6. Bekräfta meddelandet med Ja för att starta ren-
göringen.

7. Ha utloppsrengöringsutrustningen i beredskap
och ställ den under utloppet först på begäran.

8. Följ anvisningarna på användargränssnittet och
bekräfta avklarade arbetssteg med Fortsätt.

ð Maskinen indikerar nästa steg.
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RENGÖR VARJE VECKA
Rengör Beverage Station-komponenterna som anges nedan minst en gång i veckan, utöver den dagliga rengörings-
processen. Rengör omedelbart Beverage Station om du kan se föroreningar.

Rengör maskingränssnittet

1. Rengör maskingränssnittet med fuktig duk. 2. Använd ett milt rengöringsmedel vid behov. AN-
MÄRKNING! Använd inte slipmedel.

Rengör bön- och pulverbehållare

ü Använd en torr trasa eller en trasa som endast
har fuktats med vatten.

ü Använd inga rengöringsmedel eftersom de kan
ändra kaffesmaken.

1. Öppna dörren.

2. Dra fram låssliden ända till stoppet.

3. Ta av bön- och pulverbehållaren (om sådan
finns) uppåt.

4. Töm bön- och pulverbehållaren (om sådan finns).

5. Ta bort oljefilmen från bönbehållarens insida
med en trasa.

6. Rengör pulverbehållaren med en duk. Använd
diskmedel vid behov. Gnid ren pulverbehållaren
med en torr duk.

7. Sätt på bönbehållaren och pulverbehållaren (om
sådan finns).

8. Skjut in låssliden till stoppet.

9. Stäng dörren.

Rengöra bildskärmen

1. Klicka på symbolen Inställningar uppe till vän-
ster.

2. Välj Rengör och Underhåll.

3. Välj Avtorkningsskydd.

ð Användargränssnittet är spärrat i 20 sekun-
der.

4. Rengör ytan med fuktig duk.
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