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GİRİŞ
Mükemmel kahve keyfi için temiz bir kahve makinesi, soğutma birimi ve Flavor Station'a (opsiyon) ihtiyaç duyarsınız.
Ürün kalitenize kalite katın! Kahve makinenizi ve ilave cihazları günde en az bir kez veya gerektiği durumlarda daha
sık aralıklarla temizleyin.

Otomatik temizleme işlemine kahve makinesi, soğutma birimi ve aroma bölümü (şayet varsa) temizliği dahildir.

Gerekli temizlik aksesuarları
– Temizlik tabletleri
– Mikro fiber bez
– Fırça seti
– Temizleme şişesi (EC'ye sahip Flavor Station için)
– Ölçüm kabı
– Çıkış temizleme tertibatı

NOT
Kirli bileşenler
Kirli bileşenler makine fonksiyonunu ve içeceğin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir.

a) Çıkarılabilir bileşenleri 5 adım yöntemi uyarınca temizleyin.

Kahve makinesinin, soğutma biriminin, CleanMaster'ın ve Flavor Station'ın (opsiyon) çıkarılabilir bileşenleri bulaşık
makinesine dayanıklı değildir.

Durulama, günlük temizleme işlemlerinin yerine geçmez! Durulama işlemi, kahve ve süt sistemindeki kalıntıları gider-
mek için gereklidir.

Makine, açma ve kapama gibi belirli durumlarda otomatik olarak durulama gerçekleştirir.

5 adım yöntemi
Special Beverage Station'ın çıkarılabilir bileşenlerini 5 adım yöntemi uyarınca temizleyin.

1. İnatçı kirleri fırça yardımıyla temizleyin.

2. Bileşenleri, yumuşak temizleme maddeli ılık su i-
çerisinde bekletin.

3. Bileşenleri yıkayın.

4. Bileşenleri iyice durulayın.

5. Bileşenleri kurutun.
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Çıkarılabilir bileşenler

Cihaz Çıkarılabilir bileşenler
Kahve makinesi – Tortu haznesi

– Mikser
– Toz oluğu
– Damlama ızgarası

Soğutma birimi – Süt/madde haznesi
– Kapak, emme hortumu ve emme manifoldu
– Dönme adaptörü (SU12/UT12)

CleanMaster (UT40 CM/FSU60 CM) – Kapaklı temizleme haznesi
Aroma bölümü – Emme manifoldlu emme hortumu

Çıkarılabilir parçalar

Ayrıca manuel temizleme
– Kapının iç tarafı ve soğutma biriminin kapı contası
– Soğutma biriminin iç bölmesi ve rafı (eğer varsa)
– UT40 soğutma biriminin (haznelerde ve pompa modüllerindeki) soket kaplinleri ve Flavor Station FSU60 CM

(opsiyon)
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TEMİZLEME İŞLEMİNİ BAŞLATMA
Temizlik ve bakım menüsünde temizlik işlemini başlatma
UT40 soğutma birimine sahip Beverage Station'da, Flavor Station Sistemi temizleme menü noktasında önceden be-
lirtilen döngüde birlikte temizlenir. Flavor Station'ın erken temizlenmesi tercih edilirse, bu işlem Sistemi FSU ile te-
mizleme üzerinden gerçekleştirilebilir.
Sistem SU12 soğutma birimi ve bir Flavor Station ile donatılmışsa, Flavor Station'ı temizlemek için Flavor Station'ı
temizleme menü noktasını seçin.

Espresso Hazelnut Cappuccino

1. Franke logosuna tıklayın.

2. PIN kodunu girin (1111).

3. Ok tuşuna basın.

2020-03-02
10:54

Ayarlarım

Kişiselleştirme ve veri transferi

Sayaç

Temizleme ve bakım

4. Temizleme ve Bakım seçeneğini seçin.

10:54
2020-03-02

Sistemi temizleme

Sistemi FSU ile temizleme/Aroma bölümünü temizleme

Kahve makinesini yıkama

Soğuk maddeleri hazırlama

Aroma bölümünü hazırlama

Su miktarı filtresi

Silme koruması

Hata/olay protokolü

Temizleme ve bakım

5. Sistemi temizleme seçilmelidir.

6. Temizleme işlemini başlatmak için Evet seçene-
ğine basın.

7. Çıkış temizleme tertibatını hazır tutun ve yalnızca
talep üzerine aşağı sürülen çıkışa yerleştirin.

8. Kullanıcı arayüzü talimatlarına uyun ve Diğer se-
çeneğini kullanarak işlemi onaylayın.

ð Makine size bir sonraki adımı gösterir.
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HAFTALIK TEMİZLEME
Aşağıda bahsedilen Beverage Station bileşenlerini günlük temizleme işlemlerinin yanı sıra en az haftada bir kez te-
mizleyin. Beverage Station'da kirlenme tespit ettiğinizde derhal temizleyin.

Makine yüzeyini temizleme

1. Makine yüzeyini nemli bir bezle temizleyin. 2. Gerekirse yumuşak bir temizleme maddesi kulla-
nın. NOT! Aşındırıcı madde kullanmayın.

Çekirdek ve toz haznesini temizleme

ü Kuru veya sadece suyla nemlendirilmiş bir bez
kullanın.

ü Kahve aromasını etkileyebileceği için herhangi
bir temizlik maddesi kullanmayın.

1. Kapağı açın.

2. Kilitleme sürgüsünü dayama noktasına kadar öne
doğru çekin.

3. Çekirdek ve toz haznesini (eğer varsa) yukarı
doğru çıkarın.

4. Çekirdek ve toz haznesini (eğer varsa) boşaltın.

5. Çekirdek haznesinin iç kısmında biriken yağ ta-
bakasını bir bezle temizleyin.

6. Toz haznesini bir bez yardımıyla temizleyin. Ge-
rektiğinde bulaşık deterjanı kullanın. Toz hazne-
sini kuru bir bezle ovarak kurutun.

7. Çekirdek haznesini ve toz haznesini (eğer varsa)
yerleştirin.

8. Kilitleme sürgüsünü dayama noktasına kadar içe-
ri doğru sürükleyin.

9. Kapağı kapatın.

Ekranı temizleme

1. Sol üstteki Ayarlar sembolüne dokunun.

2. Temizleme ve Bakım seçeneğini seçin.

3. Silme koruması seçimini yapın.

ð Kullanıcı arayüzü 20 saniye için kapalı.

4. Yüzeyi nemli bir bezle temizleyin.
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