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ข้อมูลเบื้องต้น
ประสบการณ์ในการทำกาแฟที่สมบูรณ์แบบนั้นขึ้นอยู่กับเครื่องชงกาแฟ หน่วยทำความเย็น และ Flavor Station
(อุปกรณ์เผื่อเลือก) ที่สะอาดอย่างหมดจด เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ของคุณ ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟของคุณ
และเพิ่มหน่วยเข้าไปอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง หรือบ่อยกว่านี้หากจำเป็น
กระบวนการทำความสะอาดอัตโนมัติประกอบด้วยการทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟ เครื่องทำความเย็น และ Flavor
Station (ถ้ามี)

อุปกรณ์เสริมสำหรับการทำความสะอาดที่จำเป็น
– ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเม็ด
– ผ้าไมโครไฟเบอร์
– ชุดแปรง
– ขวดตวงสารทำความสะอาด (สำหรับ Flavor Station ที่มี EC)
– แก้วตวง
– อุปกรณ์ทำความสะอาดหัวจ่าย

ข้อสังเกต
ส่วนประกอบที่สกปรก
ส่วนประกอบที่สกปรกอาจส่งผลเสียต่อการทำงานของเครื่องและคุณภาพของเครื่องดื่มได้

a) ใช้ 5 ขั้นตอนทำความสะอาด ในการทำความสะอาดส่วนประกอบที่สามารถถอดออกได้

ส่วนประกอบที่สามารถถอดออกได้ของเครื่องชงกาแฟ หน่วยทำความเย็น CleanMaster และ Flavor Station (อุปกรณ
เผื่อเลือก) นั้นไม่สามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้

ระบบล้างเครื่องไม่สามารถใช้แทนการทำความสะอาดในแต่ละวันได!้ ระบบล้างเครื่องใช้สำหรับกำจัดสิ่งตกค้างใน
ระบบจ่ายกาแฟและนม

เครื่องชงกาแฟจะได้รับการล้างด้วยระบบอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาหนึ่งและหลังจากที่เปิดหรือปิดเครื่อง

5 ขั้นตอนทำความสะอาด
ทำความสะอาดส่วนประกอบที่ถอดออกได้ของสถานีเครื่องดื่มพิเศษ (Specialty Beverage Station) โดยใช้ 5 ขั้นตอน
ทำความสะอาด

1. กำจัดสิ่งสกปรกแบบหยาบด้วยแปรงทำความ
สะอาดหรือแปรงทาสี

2. แช่ส่วนประกอบลงในน้ำร้อนด้วยน้ำยาทำความ
สะอาดแบบอ่อน

3. ล้างส่วนประกอบ

4. ชะล้างส่วนประกอบอย่างละเอียด

5. ทำส่วนประกอบให้แห้ง
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ส่วนประกอบที่สามารถถอดออกได้

เครื่อง ส่วนประกอบที่สามารถถอดออกได้
เครื่องชงกาแฟ – ภาชนะใส่กาแฟบด

– เครื่องผสม
– รางเทผงกาแฟ
– ตะแกรงกรองหยดกาแฟ

เครื่องทำความเย็น – ภาชนะใส่นม/ของเหลว
– ฝา ท่อดูด และหัวดูด
– อะแดปเตอร์ควบคุมการไหล (SU12/UT12)

CleanMaster (UT40 CM/FSU60 CM) – ภาชนะทำความสะอาดพร้อมฝา
Flavor Station – ท่อดูดพร้อมหัวดูด

ส่วนประกอบที่สามารถถอดออกได้

จะต้องทำความสะอาดส่วนอื่นๆ ด้วยมือ
– ด้านในของประตูและปะเก็นประตูบนเครื่องทำความเย็น
– พื้นผิวด้านในและชั้นวางของ (หากมี) ในห้องทำความเย็น
– เสียบข้อต่อประกับเพลาของเครื่องทำความเย็น UT40 (บนภาชนะและหน่วยปั๊ม) และ Flavor Station FSU60 CM

(อุปกรณ์เสริม)
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การเริ่มกระบวนการทำความสะอาด
เริ่มทำความสะอาดผ่านเมนู การทำความสะอาดและการดูแลรักษา
สำหรับสถานีเครื่องดื่ม (Beverage Station) พร้อมหน่วยทำความเย็น UT40 การทำความสะอาด Flavor Station จะรวม
อยู่ในรอบการตั้งค่าล่วงหน้าภายใต้รายการเมนู ทำความสะอาดระบบ หากคุณต้องการทำความ Flavor Station ก่อน
กำหนด ให้เลือกทำความสะอาดระบบด้วย FSU 
หากระบบประกอบด้วยเครื่องทำความเย็น SU12 และ Flavor Station ให้เลือกรายการเมนู ทำความสะอาด Flavor
Station เพื่อทำความสะอาด Flavor Station

Espresso Hazelnut Cappuccino

1. แตะที่โลโก้ Franke

2. ป้อน PIN (1111)

3. กด ตกลง

2/3/2563
10:54

การตั้งค่าของฉัน

การปรับแต่งเฉพาะบุคคลและการโอน
ย้ายข้อมูล

เคาน์เตอร์

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

4. เลือก การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

10:54
2/3/2563

ทำความสะอาดระบบ
ทำความสะอาดระบบและ FSU/
ทำความสะอาด Flavor Station

ล้างเครื่องชงกาแฟ

เตรียมสารเย็น

เตรียม Flavor Station

ปริมาณน้ำกรอง

การป้องกันการเช็ด

บันทึกข้อผิดพลาด/เหตุการณ์

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

5. เลือก ทำความสะอาดระบบ

6. กดยืนยันข้อความด้วย ใช่ เพื่อเริ่มกระบวนการ
ทำความสะอาด

7. เตรียมอุปกรณ์หัวจ่ายทำความสะอาดให้พร้อม
และวางไว้ในตำแหน่งใต้หัวจ่ายที่ลดระดับลงเมื่อ
มีการแจ้งเตือน

8. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนอินเทอร์เฟซผู้ใช้และ
ยืนยันแต่ละขั้นตอนโดยเลือก ถัดไป

ð เครื่องชงกาแฟแสดงขั้นตอนถัดไป
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การทำความสะอาดรายสัปดาห์
นอกเหนือจากขั้นตอนการทำความสะอาดแบบประจำวันแล้ว ควรทำความสะอาดสวนประกอบตัวจ่ายเครื่องดื่มตาม
ที่ได้ระบุไว้ด้านล่างอยางน้อยสัปดาหละครั้ง ทำความสะอาดตัวจ่ายเครื่องดื่มทันที หากพบว่าสกปรกหรือมีการอุดตัน

การทำความสะอาดพื้นผิวของเครื่องชงกาแฟ

1. ทำความสะอาดพื้นผิวของเครื่องด้วยผ้าชุบน้ำบิด
หมาด

2. หากจำเป็นให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ข้อ
สังเกต! อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

การทำความสะอาดกรวยใส่เมล็ดกาแฟและผงกาแฟ

ü ใช้ผ้าแห้งหรือผ้าชุบน้ำหมาดเท่านั้น
ü ห้ามใช้สารทำความสะอาดใดๆ เนื่องจากจะ

ทำให้รสชาติกาแฟผิดเพี้ยนไป
1. เปิดฝาหน้าเครื่อง

2. ดึงตัวเลื่อนล็อกมาข้างหน้าจนสุด

3. ยกกรวยใส่เมล็ดกาแฟและผงกาแฟขึ้น (ถ้ามีอยู่)

4. เทกาแฟออกจากกรวยใส่เมล็ดกาแฟและกรวย
ใส่ผงกาแฟให้หมด (ถ้ามีอยู่)

5. นำฟิล์มหล่อลื่นที่อยู่ด้านในของกรวยใส่เมล็ด
กาแฟออกโดยการใช้ผ้า

6. ทำความสะอาดกรวยใส่ผงกาแฟโดยใช้ผ้า ใช้
ผงซักฟอกหากจำเป็น เช็ดด้านในของกรวยใส่
ผงกาแฟด้วยผ้าแห้ง

7. ต่อกรวยใส่เมล็ดกาแฟและผงกาแฟกลับเข้าที่
(ถ้ามีอยู่)

8. ดันตัวเลื่อนล็อกกลับจนสุด

9. ปิดฝาหน้าเครื่อง

การทำความสะอาดหน้าจอ

1. แตะที่สัญลักษณ์ การตั้งค่า ที่ด้านซ้ายบน

2. เลือกการทำความสะอาดและการดูแลรักษา

3. เลือกการป้องกันการเช็ด

ð ระบบจะล็อกหน้าจอเป็นเวลา 20 วินาที

4. ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยผ้าชุบน้ำที่บิดหมาด
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