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ВСТУП
Для приготування якісної кави кавова машина, холодильний блок і Flavor Station (опція) мають бути ідеально чи-
стими. Підвищте якість своїх напоїв! Очищайте кавову машину та додаткові прилади принаймні раз на добу, за
потреби — частіше.

Автоматичне очищення охоплює очищення кавової машини, холодильного блока та Flavor Station (за наявності).

Необхідне приладдя для очищення
– Таблетки для очищення
– Мікрофіброва серветка
– Набір щіток
– Пляшка із засобом для очищення (для Flavor Station із EC)
– Мірна посудина
– Пристрій для очищення дозатора

УКАЗІВКА
Забруднені компоненти
Забруднення компонентів може негативно впливати на роботу машини та якість напоїв.

a) Очищайте знімні компоненти за п’ятикроковим методом.

Знімні компоненти кавової машини, холодильний блок, CleanMaster і Flavor Station (опція) не можна мити в по-
судомийній машині.

Промивання не звільняє від потреби виконувати щоденне очищення! Промивання необхідне для видалення за-
лишків із системи подачі кави та молочної системи.

Машина через певні проміжки часу та під час кожного увімкнення та вимкнення виконує автоматичне проми-
вання.

П’ятикроковий метод
Знімні компоненти Specialty Beverage Station слід очищати за п'ятикроковим методом.

1. Видаліть сильні забруднення пензлем або щіт-
кою.

2. Замочіть компоненти в гарячій воді з м’яким
засобом для очищення.

3. Вимийте компоненти.

4. Ретельно прополощіть компоненти.

5. Висушіть компоненти.
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Знімні компоненти

Пристрій Знімні компоненти
Кавова машина – Збірний контейнер

– Міксер
– Лоток для порошку
– Решітка піддону для крапель

Холодильний блок – Молочний контейнер / контейнер для рідини
– Кришка, усмоктувальний шланг і усмоктувальний

штуцер
– Поворотний адаптер (SU12/UT12)

CleanMaster (UT40 CM/FSU60 CM) – Контейнер для очищення з кришкою
Flavor Station – Усмоктувальний шланг із усмоктувальним штуце-

ром

Знімні деталі

Додатково очистьте вручну:
– внутрішню сторону дверцят і ущільнення дверцят холодильного блока;
– внутрішні поверхні та вставну полицю (за наявності) в холодильній камері;
– конектори холодильного блока UT40 (на контейнерах і модулях помп) та Flavor Station FSU60 CM (опція).
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ЗАПУСК ОЧИЩЕННЯ
Запуск очищення в меню очищення й техобслуговування
Для станції Beverage Station із холодильним блоком UT40 очищення станції Flavor Station здійснюється разом із
очищенням машини відповідно до заданих параметрів циклу в пункті меню Очищення системи. Якщо виникне
потреба в достроковому очищенні Flavor Station, його можна виконати за допомогою опції Очищення системи з
FSU.
Якщо система оснащена холодильним блоком SU12 і станцією Flavor Station, виберіть пункт меню Очищення
Flavor Station, щоб очистити Flavor Station.

Espresso Hazelnut Cappuccino

1. Натисніть логотип Franke.

2. Уведіть PIN-код (1111).

3. Натисніть OK.

2020-03-02
10:54

Мої налаштування

Індивідуалізація та обмін даними

Лічильники

Очищення й техобслуговування

4. Виберіть Очищення й техобслуговування.

10:54
2020-03-02

Очищення системи

Очистити систему з модулем FSU/Очищення FlavorStation

Промивання кавової машини

Підготовка холодних рідин

Підготовка Flavor Station

Фільтр: кількість води

Блокування екрана

Протокол помилок/подій

Очищення й техобслуговування

5. Виберіть опцію Очищення системи.

6. Для запуску очищення натисніть Так.

7. Підготуйте пристрій для очищення дозатора;
коли з’явиться відповідний запит, поставте його
під опущений дозатор.

8. Виконуйте вказівки, які з’являються в інтерфей-
сі користувача; для підтвердження кожної опе-
рації натискайте кнопку Далі.

ð На дисплеї машини з’явиться інформація про
наступний крок.
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ЩОТИЖНЕВЕ ОЧИЩЕННЯ
Очищайте компоненти Beverage Station, зазначені далі, принаймні раз на тиждень додатково до щоденного
очищення. У разі виявлення забруднень негайно очистьте Beverage Station.

Очищення поверхонь машини

1. Очистьте поверхні машини вологою тканиною. 2. У разі потреби використовуйте м'який засіб
для очищення. УКАЗІВКА! Не використовуйте
абразивні засоби.

Очищення зернового та порошкового контейнерів

ü Використовуйте суху чи ледь зволожену водою
тканину.

ü Не використовуйте засоби для очищення, бо
вони змінюють смак кави.

1. Відчиніть дверцята.

2. До упору витягніть уперед блокувальний еле-
мент.

3. Зніміть зерновий і порошковий контейнери (за
наявності), спрямовуючи вгору.

4. Спорожніть зерновий і порошковий контейне-
ри (за наявності).

5. Видаліть тканиною масну плівку з внутрішнього
боку зернового контейнера.

6. Очистьте порошковий контейнер ганчіркою. У
разі потреби використовуйте мийний засіб. Ви-
тріть порошковий контейнер сухою серветкою.

7. Установіть зерновий контейнер і порошковий
контейнер (за наявності) на місце.

8. До упору вставте блокувальний елемент.

9. Закрийте дверцята.

Очищення екрана

1. Торкніться умовного знаку Параметри ліворуч
угорі.

2. Виберіть Очищення й Техобслуговування.

3. Виберіть пункт Блокування екрана.

ð Інтерфейс користувача буде заблокований
на 20 секунд.

4. Очистьте поверхню вологою тканиною.
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