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لسالمتك١

المقصود االستخدام١۔١

القهوة ماكينة١۔١۔١
 ماكينة تجارية مخصَّصة إلعداد المشروبات ومصمَّمة لالستخدام في خدمة األغذية وفي المكاتب وغيرها من البيئاتA300تُعد –

المشابهة.

 لمعالجة حبوب القهوة الكاملة والمسحوق المناسب لألجهزة األوتوماتيكية والحليب الطازج.A300تم تصميم ماكينة –

 مخصَّصة لتحضير المشروبات وفقًا للتعليمات والبيانات الفنية.A300إن ماكينة –

 لالستخدام في الداخل.A300صُمِّمت ماكينة –

:يلي ما مالحظة يُرجى

 في األماكن المفتوحة.A300ال يمكن استخدام ماكينة –

اإلضافية الوحدات٢۔١۔١

التبريد وحدة
تُستخدَم وحدة التبريد بشكلٍ حصري للحفاظ على برودة الحليب أثناء تحضير مشروبات القهوة باستخدام ماكينة القهوة. استخدم–

 °فهرنهيت).41–36 °م أو 5–2الحليب المبرد مسبقًا فقط (

.Frankeال تستخدم إال مادة تنظيف أجهزة الحليب المُقدَّمة من –

:يلي ما مالحظة يُرجى

قد تترك مواد التنظيف األخرى رواسب في جهاز الحليب.–

القهوة ماكينة الستخدام األساسية المتطلبات٢۔١
 لالستخدام من قِبَل عاملين مدرَّبين.A300صُمِّمت ماكينة –

. وهذا ال ينطبق على استخدام الماكينة فيA300وبالتالي، يجب قراءة دليل االستخدام وفهمه جيدًا من قِبَل كل عامل على ماكينة –
قطاع الخدمة الذاتية.

يجب مراقبة ماكينات الخدمة الذاتية دائمًا لحماية مستخدميها.–

 أو الوحدات اإلضافية قبل قراءة هذا الدليل بالكامل وفهمه تمامًا.A300ال تحاول تشغيل ماكينة –

 أو الوحدات اإلضافية إذا لم تكن ملّمًا بالوظائف المتنوّعة للماكينة والوحدات.A300ال تستخدم ماكينة –

 أو الوحدات اإلضافية.A300 في حالة تلف خطوط توصيل ماكينة A300ال تستخدم ماكينة –

 أو الوحدات اإلضافية أو ملئها على النحو المنشود.A300 ما لم يتم تنظيف ماكينة A300ال تستخدم ماكينة –

 والوحدات اإلضافية.A300 سنوات باستخدام ماكينة 8ال يُسمح لألطفال دون سن –

يجب أال يستخدم األطفال أو األشخاص ذوو القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية–
 والوحدات اإلضافية إال تحت إشراف، كما يجب عدم السماح لهمA300المحدودة ماكينة 

 والوحدات اإلضافية.A300بالعبث بماكينة 
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 والوحدات اإلضافية.A300ال يُسمَح لألطفال بتنظيف ماكينة –

)ANSI (للمعايير األمريكي القومي للمعهد وفقًا السالمة تعليمات تفسير٣۔١
يجب مراعاة تعليمات السالمة التالية لضمان السالمة الشخصية وحماية البضائع المادية.

يشير الرمز وكلمة التنبيه إلى شدة الخطورة.

تحذير
إصابة حدوث إلى يؤدي قد وشيك خطر وجود إلى" خطر "كلمة تشير. مُحتمَل خطر وجود إلى" تحذير "كلمة تشير

.تجنُّبه يتم لم إن الوفاة أو خطيرة

تنبيه
.تجنُّبه يتم لم إذا متوسطة أو بسيطة إصابة حدوث إلى يؤدي قد خطير موقف إلى" تنبيه "كلمة تشير

تنبيه
.للتلف الماكينة تعرُّض خطورة إلى انتباهك" مالحظة "كلمة تلفت

القهوة ماكينة استخدام عند السالمة بشأن مخاوف٤۔١

تحذير
حريق نشوب خطر

عند زيادة التحميل الكهربائي على سلك الكهرباء، قد تسبب الحرارة الناتجة حريق.

تجنب نهائيًا استخدام مخارج القدرة أو المقابس المتعددة أو أسالك التمديد لتوصيل ماكينة القهوة بمصدر التيار.)١

تحذير
الكهربائي الصعق نتيجة قاتلة إلصابة التعرُّض خطر

قد يؤدي تلف أسالك الكهرباء أو المواسير أو وصالت الضغط إلى الصعق الكهربائي.

تجنب توصيل أي أسالك كهرباء تالفة أو مواسير أو وصالت ضغط بشبكة الكهرباء.)١

استبدل أسالك الكهرباء التالفة أو المواسير أو وصالت الضغط. )٢
إذا كان سلك الطاقة مُركب بشكل دائم، اتصل بفني الخدمة. إذا كان سلك الطاقة غير مُركب بشكل دائم، فاطلب سلك كهرباء جديد

وأصلي واستخدمه.

تأكَّد من عدم قرب الماكينة وسلك الطاقة من أي أسطح ساخنة كأفران أو مواقد الغاز أو الكهرباء.)٣

تأكَّد من عدم التواء سلك الطاقة وال احتكاكه بحوافٍ حادة.)٤
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تحذير
الكهربائي الصعق نتيجة قاتلة إلصابة التعرُّض خطر

يمكن أن تؤدي السوائل/الرطوبة التي تدخل الماكينة أو التسريبات إلى الصعق الكهربائي.

ال توجِّه أبدًا أي سوائل أو نوافير بخار إلى الماكينة.)١

ال تسكب أي سوائل على الماكينة.)٢

ال تغمر الماكينة في أي سائل.)٣

افصل الماكينة عن مصدر اإلمداد بالتيار في حالة حدوث تسرُّب أو إذا وصلت السوائل/الرطوبة إلى الماكينة.)٤

تحذير
الكهربائي الصعق نتيجة قاتلة إلصابة التعرُّض خطر

قد يؤدي استخدام األنظمة الكهربائية أو إصالحها أو صيانتها بشكلٍ غير صحيح إلى الصعق الكهربائي.

يمكنك إصالح األجزاء الكهربائية باالستعانة بخبرات فنيي الصيانة وباستخدام قطع الغيار األصلية.)١

لتنفيذ أعمال صيانة الماكينة، استعِن باألشخاص المؤهَّلين والمصرَّح لهم بذلك فقط.)٢

تحذير
االختناق خطر

يمكن أن تتسبَّب مواد التغليف البالستيكية في اختناق األطفال.

احرص على عدم وصول األطفال إلى مواد التغليف البالستيكية.)١

تحذير
ساخن لسائل التعرُّض خطر

يتكرر خروج الماء الساخن أثناء عملية الشطف.

أبقِ يديك بعيدتين عن مزاريب الماكينة وفوّهاتها خالل هذه العملية.)١

ال تضع أي شيء على شبكة القطرات.)٢

في حالة التعرُّض النسكاب سوائل ساخنة: برِّد المنطقة المصابة على الفور، واستشِر طبيبًا إن اقتضت خطورة اإلصابة ذلك.)٣

تحذير
ساخن لسائل التعرُّض خطر

يمكن أن تؤدي المشروبات الساخنة إلى اإلصابة بحروق.

توخَّ الحذر من المشروبات الساخنة دائمًا.)١

ال تستخدم إال أواني الشرب المناسبة.)٢
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تحذير
ساخن لسائل التعرُّض خطر

تتسرَّب السوائل الساخنة والبخار أثناء عملية التنظيف ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اإلصابة بحروق.

أبقِ يديك بعيدتين عن مزاريب الماكينة وفوّهاتها خالل هذه العملية.)١

تحذير
اإلصابة خطر

إذا وصلت أجسام غريبة إلى قُمع حبوب القهوة أو المطحنة، فقد تتطاير شظايا منها مؤديةً إلى وقوع إصابات.

ال تضع أي أجسام غريبة في قُمع حبوب القهوة أو المطحنة.)١

تنبيه
القَطع بفعل السحجات/الجروح

يمكن أن تسبِّب آلية تغذية قُمع المسحوق جروحًا أو سحجات.

توخَّ الحذر عند تنظيف قُمع المسحوق.)١

تنبيه
المنظِّفات بسبب الجلد التهاب

قد تؤدي أقراص التنظيف ومواد تنظيف جهاز الحليب ومزيل الترسبات إلى حدوث التهابات بالجلد أو العينين.

انتبه لتحذيرات الخطر المكتوبة على مُلصَق المنظِّف المعني.)١

تجنَّب مالمسة المنظِّف لعينيك وجلدك.)٢

اغسل يديك بعد مالمسة المنظفات.)٣

يجب أال تتسرَّب المنظِّفات إلى المشروبات.)٤

تنبيه
الجراثيم تكوُّن بسبب الصحية المخاطر

يمكن أن يؤدي التنظيف غير الكافي إلى تراكم بقايا الطعام في الماكينة وفي المخارج، وبالتالي تلويث المنتجات.

ال تستخدم الماكينة إال إذا تم تنظيفها وفقًا للتعليمات.)١

نظِّف الماكينة يوميًا وفقًا للتعليمات.)٢

أبلِغ القائمين على تشغيل الماكينة بتدابير التنظيف الضرورية.)٣
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تنبيه
الجراثيم تكوُّن بسبب الصحية المخاطر

عندما ال تُستخدَم الماكينة لفترات طويلة، قد تتراكم بعض البقايا.

نظِّف الماكينة في حالة عدم استخدامها لفترات طويلة (أكثر من يومين).)١

تنبيه
العفن تكوُّن

يمكن أن يتكوَّن العفن على حبوب القهوة المطحونة.

أفرِغ وعاء الحبوب المطحونة ونظِّفه مرة يوميًا على األقل.)١

تنبيه
الكلسية الترسبات تراكم عن الناتج الماكينة تلف

إذا تم ضبط درجة عسر الماء بشكل غير صحيح، قد تتراكم الترسبات الكلسية عندئذ في ماكينة القهوة. قد تُسبب الترسبات الكلسية تلف
ماكينة القهوة.

تحديد درجة. Commissioningقم بقياس درجة عسر الماء أثناء التشغيل. ثم اضبط درجة عسر الماء التي تم قياسها في القائمة )١

.]26 |عُسر الماء بشريط القياس [

(. يضمن هذا نتائج موثوقة إلزالة560.0589.837)رقم البند Frankeإلزالة ترسبات الماكينة، استخدم فقط مزيل ترسبات مُركز من شركة 
الترسبات.

تأكد من طلب مزيل ترسبات مُركز في وقت مبكر حتى يتسنى لك إزالة ترسبات ماكينة القهوة على الفور بمجرد ظهور األمر بلوحة)١
مُشغل ماكينة القهوة.
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الرموز شرح٢

الدليل في المُستخدَمة الرموز١۔٢

االتجاه١۔١۔٢

الوصفالرمز

نظِّف المكوّنات باستخدام طريقة الخمس خطوات.

يشير هذا الرمز إلى تلميحات واختصارات ومعلومات إضافية

المتطلّبات األساسية للخطوات اإلضافية

مطحون جيدًا

غير مطحون جيدًا

معلومات لتحسين جودة المشروبات

النتيجة أو النتيجة الفورية للخطوات اإلضافية
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البرنامج في المُستخدَمة الرموز٢۔٢

المستخدم وبواجهة المعلومات بلوحة رموز١۔٢۔٢

.]59 |استكشاف األعطال وإصالحها [إذا حدث خطأ، سيومض الرمز الذي يمثل المكون المتعطل بلوحة المعلومات 

الوصفالداللةالرمز

طلب مستوى الصيانةFrankeشعار 

يجب تنظيف الماكينة و/أو صيانتهاالصيانة/التنظيف

قُمع حبوب القهوة فارغ أو غير مركَّب بشكل صحيححبوب القهوة

يجب إفراغ وعاء الحبوب المطحونةوعاء الحبوب المطحونة

يجب شطف الماكينة أو يجري شطفهاالشطف

المنتج

الدفع نشطالدفع

يجري نقل البياناتنقل البيانات

عدّاد المنتجات الفردية

تعديل المشروبات والصورالتفضيالت الفردية
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الوصفالداللةالرمز

معلومات

الماكينة غير نشطة

انقل الماكينة إلى وضع االستعدادالماكينة في وضع االستعداد

الباب مفتوح.الباب

الصيانة/التهيئة/اإلدارة

ضبط الماكينة

ضبط اللغةاللغة

ضبط المواردإعدادات الموارد

إدارة أذونات المستخدمحقوق الوصول

إزالة ترسبات ماكينة القهوةإزالة الترسبات

إعدادات التعديلتعديل
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الوصفالداللةالرمز

إعدادات المشروب

معلومات النظام

العدادات

فلتر المياه

صينية القطرات ممتلئة أو غير مركَّبة بشكل صحيحصينية القطرات

خزّان المياه فارغ أو غير موجودخزّان المياه

قُمع الحبوب فارغ أو لم يتم تركيبه بشكل صحيحمصدر المسحوق

وعاء الحليب فارغ أو غير مركَّب بشكل صحيحالحليب

الماكينة إعدادات بين للتنقُّل المُستخدَمة الرموز٢۔٢۔٢

الوصفالداللةالرمز

إللغاء التحضيرزر اإللغاء

للتنقُّل خالل القوائم متعددة الصفحاتاختيار الصفحة السابقة/التالية

لبدء التحضيرزر البدء
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الخطأ لرسائل التوضيحي الوصف٣۔٢۔٢
يتعذر إعداد المنتجات المظللة. الرمز المضيء على لوحة المعلومات ينقلك إلى رسالة الخطأ. 

إذا تأثَّر الجهاز بالكامل بخطأ ما، فستظهر رسالة الخطأ تلقائيًا.

Close

The door is open. Please close door.

2018-09-06
11:35

الخطأ لرسائل اللوني الترميز

التوقُّف المؤقت

ال يزال الجهاز يؤدي وظيفته على أكمل وجه

يؤدي الجهاز وظائف محدودة

بعض الموارد أو جميعها مُقفَل
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التسليم نطاق٣
قد يختلف نطاق التسليم باختالف تهيئة الجهاز. يمكن الحصول على الملحقات اإلضافية مباشرة من بائع التجزئة الخاص بك أو من

 في أريبورغ، سويسرا.Franke Kaffeemaschinen AGشركة

تم إجراء اختبار على ماكينة القهوة باستخدام القهوة والمسحوق قبل الخروج من المصنع. ولهذا قد توجد آثار قهوة أو مسحوق أو ماء
.A300بماكينة 

العنصر رقمالعنصر وصف

560.0589.837مُزيل ترسبات مُركز

567.0000.010 قطعة)100أقراص تنظيف (

567.0000.002أقراص التنظيف (الواليات المتحدة األمريكية/كندا)

567.0000.005مادة تنظيف جهاز الحليب (زجاجة الجرعات)

مادة تنظيف جهاز الحليب (زجاجة الجرعات) (الواليات المتحدة
األمريكية / كندا)

567.0000.006

560.0004.060أشرطة قياس درجة عٌسر الماء

560.0003.728فُرش تنظيف

فرشاة ذات خيوط مجدولة

)SU05(خيار 

560.0001.019

560.0003.716فرشاة تنظيف

560.0002.315قطعة قماش من األلياف الدقيقة

560.0612.966وعاء تجميع (فقط بالماكينات غير المزودة بوصلة مياه الصرف)

560.0595.405مجموعة األدلة
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العنصر رقمالعنصر وصف

صنبور حليب واحد

أنظر تعليمات التركيب المرفقة

560.0613.850
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العناصر تحديد٤

المُلصَقات لوحات موضع١۔٤

القهوة ماكينة١۔١۔٤

توجد لوحة المُلصق لماكينة القهوة بالجانب األيمن للجدار الداخلي.

SU05 التبريد وحدة٢۔١۔٤

توجد لوحة نوع وحدة التبريد على اليسار بالجدار الداخلي.

النوع أكواد٢۔٤

القهوة ماكينة١۔٢۔٤

الوصفالنوع كود

A300(جهاز آلي بالكامل) ماكينة القهوة

Aالسلسلة: 

300الحجم الكلي: 

1Gمطحنة واحدة

2Gمطحنتان

1Pوحدة واحدة لمعايرة المسحوق

2Pوحدتا معايرة المسحوق

S1عصا البخار
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الوصفالنوع كود

W3خزّان المياه الداخلي

W4وصلة المياه

اإلضافية الوحدات٢۔٢۔٤

الوصفالنوع كود

FM ECFoamMaster(حليب دافئ ورغوة حليب دافئ) 

MS EC جهاز الحليب مزود بجهاز تنظيفEasyClean
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الماكينة وصف٥

القهوة ماكينة١۔٥
مقدمة

 مع كثير من الخيارات. يُرجى العلم أنّ تهيئة ماكينة القهوة الخاصة بك قد تختلف عن تلك الموضحة هنا.A300تتوفّر ماكينة القهوة 

القهوة حبوب قُمع

اختياري (المسحوق قُمع )

الساخنة المياه صنبور

مقاس لمسية شاشة (المشغِّل لوحة
8 بوصات  )

بشبكة القطرات تجميع صينية
القطرات

القالّب اإلدخال غطاء

األكواب منصة

(اختياري)

الماء خزان

اختياري (البخار عصا )

الباب قفل

الطرازات١۔١۔٥

المنتج نوعبالماء اإلمداد

A300 NM مزودة بوصلة ماء رئيسيةA300ماكينة 

A300 MS EC

A300 FM EC

A300 NM بخزان ماءA300ماكينة 

A300 MS EC

A300 FM EC
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القياسية المكوّنات٢۔١۔٥
 بوصة8شاشة لمسية –

مطحنة واحدة (الجانب الخلفي األيسر)–

صنبور الماء الساخن (أيسر)–

وصلة المياه الرئيسية أو خزان الماء–

نظام إزالة الترسبات األوتوماتيكي–

االختيارية المكوّنات٣۔١۔٥
وحدة إضافية لقُمع الحبوب–

وحدة معايرة مسحوق واحدة–

وحدة معايرة مسحوق ثنائية–

)MS EC (فقط مع S1عصا البخار –

إخراج الحبوب المطحونة (باالرتباط فقط مع وصلة الماء الرئيسية)–

قفل الباب–

قُمع قابل للقفل لحبوب القهوة والمسحوق–

 الرقميةFrankeخدمات شركة –
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اإلضافية الوحدات٢۔٥

EasyClean نظام مع التبريد وحدة مكوّنات١۔٢۔٥

الحليب وعاء

الباب قفل

الحرارة درجة عرض شاشة

التنظيف وعاء

اإليقاف/التشغيل مفتاح
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المستخدم واجهة٣۔٥

1

2

17:11
08.03.2018

 للتحويل بين مستوىFrankeاستخدم شعار شركة 1
الصيانة واختيار المنتج

قم بالتمرير لألمام أو الخلف2

Quick Select التشغيل وضع٤۔٥

 اإلعداد القياسي للخدمة الذاتية. بمجرد اختيار زبونك ألحد المشروبات، يمكنه/يمكنها تعديله في الخطوةQuick Selectيُعد وضع التشغيل 
الثانية في حالة تنشيط خيارات المنتج.

المستخدم واجهة بنية
 لكل صفحة20 أو 12 أو 6 صفحات، يمكن عرض أزرار المنتج 5: اختيار المنتج، حتى 1المستوى –

: تعديل المشروب، اختر خيارات المنتج, ابدأ عملية تحضير المشروب2المستوى –

الفردية التعديالت
 منتجات بكل صفحة5×4 أو 4×3 أو 3×2العرض على الشاشة: –

الترتيب الفردي للمشروبات–
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التركيب٦

التحضيرات١۔٦
التركيب موقع

يجب أن يتوافق موقع التركيب بالكامل مع متطلبات الظروف المحيطة المسموح بها ويجب أن يكون بالخارج.–

يجب أن يكون السطح المقرر تركيب الماكينة عليه مسطح ومستوي.–

]A300] | 24أبعاد ماكينة يمكن إيجاد التفاصيل المتعلقة بمتطلبات الفراغ وأبعاد الفوهة في القسم المعنون–

الكهرباء وصلة
يجب تركيب المخرج دائمًا في موقع التركيب.–

يجب أن يتميز المخرج بحمل كهربائي متصل مناسب وفيوز. يمكن إيجاد قيم التوصيل الالزمة بلوحة النوع الخاصة بماكينة القهوة.–

).RCCBيجب أن تكون وصلة التيار الخاصة بماكينة القهوة محمية بقاطع دائرة يعمل بالتيار المتبقي (–

يجب أن يكون مخرج التيار ضمن حيز السلك الكهربائي.–

يجب أال يتم استخدام سلك تطويل للتوصيل بالمقبس.–

)اختياري (الصرف مياه وصلة

يجب أن تزود وصلة مياه الصرف بسيفون.–

يجب أن يكون السيفون ضمن حيز خرطوم مياه الصرف.–

يجب أن يكون موضع السيفون وخرطوم مياه الصرف منخفض عن ماكينة القهوة نفسها.–

يجب أن تستخدم وصلة السيفون جزء حر التدفق من الخرطوم.–

)اختياري (ثابتة مياه وصلة

يجب أن تكون وصلة المياه الرئيسية ضمن حيز خرطوم المياه.–

يجب أن تكون وصلة المياه الرئيسية نظيفة ومشطوفة.–
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A300 ماكينة أبعاد٢۔٦
جميع األبعاد محددة بالمليميتر.
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التغذية منضدة والخلفي العلوي بالجزء الخلوص مستويات

حبوب إخراج لخيار فقط
المطحونة القهوة

خلوص أدنى
مم 50ناحية الجدار الخلفي: –

 (لملء قُمع المسحوق وخلعه)مم 200باألعلى: –

 (لفتح الباب)مم 100ناحية اليمين: –

بالمياه اإلمداد مصدر متطلّبات٣۔٦

المياه وصلة١۔٣۔٦

)بار 8.0–0.8 (كيلوباسكال 800–80ضغط المياه

ثانية/لتر 0.1> معدّل التدفُّق

م °25< درجة حرارة المياه

متر l = 1.5 وخرطوم معدني G3/8صامولة وصل التوصيالت المرتبطة بوصلة المياه الرئيسية

قم بالتوصيل باستخدام مجموعة الخراطيم الموردة فقط

يجب أن تفي وصلة المياه الرئيسية بمتطلّبات البيانات الفنية وأن تمتثل للوائح الفيدرالية والحكومية والمحلية المعمول بها.–

يجب أن تتضمَّن وصلة المياه الرئيسية جهازًا لمنع االرتجاع.–

يجب تزويد وصلة المياه الرئيسية بصمام إغالق وصمام الرجعي مع فلتر يعمل عكس التيار ويسهُل الوصول إليه ألغراض الفحص–
والمعاينة. يلزم توفُّر إمكانية إزالة الفلتر للتنظيف.

يجب عدم استخدام المياه الناجمة عن نظام إزالة الكالسيوم.–

)UL حلقة لكل بوصة على األقل (100فلتر يحتوي على –
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المياه جودة٢۔٣۔٦

 (إجمالي عُسر الماء بالمقياس األلماني)dH GH °8–4إجمالي عُسر الماء:

7–14° fH GH(إجمالي عٌسر الماء بالمقياس الفرنسي) 

4.2–8.3 GPG

 جزءًا لكل مليون (ملليغرام/لتر)140 إلى 70من 

 جزء لكل مليون105–50° بالمقياس األلماني / 6 إلى 3من عُسر الكربونات
(ملليغرام/لتر)

 درجة الحموضة7.5 إلى 6.5من المحتوى الحمضي/قيمة الحموضة

 ملليغرام/لتر0.5أقل من محتوى الكلور

 ملليغرام/لتر30أقل من محتوى الكلوريد

 جزءًا لكل مليون (ملليغرام/لتر)150 إلى 30من )TDSإجمالي المواد الصلبة الذائبة (

 ميكرو سيمنز/سم (ميكرو سيمنز)200 إلى 50من قابلية التوصيل الكهربائي (المُقاسة)

 ملليغرام/لتر0.3أقل من محتوى الحديد

اللون: شفاف–

المذاق: مذاق عذب ونقي–

النكهة: بال نكهة محسوسة–

ال توجد جسيمات تشير إلى وجود صدأ في الماء–

القياس بشريط الماء عُسر درجة تحديد٣۔٣۔٦

تنبيه
الكلسية الترسبات تراكم عن الناتج الماكينة تلف

إذا تم ضبط درجة عسر الماء بشكل غير صحيح، قد تتراكم الترسبات الكلسية عندئذ في ماكينة القهوة. قد تُسبب الترسبات الكلسية تلف
ماكينة القهوة.

.Commissioningقم بقياس درجة عسر الماء أثناء التشغيل. ثم اضبط درجة عُسر الماء التي تم قياسها في القائمة )١

يحدد مستوى عُسر الماء المستخدم سعة فلتر الماء (باالرتباط فقط مع وصلة المياه الرئيسية) وكمية المياه بين دورات إزالة الترسبات.
بمجرد أن يتم ضبط مستوى عُسر المياه في برنامج الماكينة، ستوجهك الماكينة حينئذ تلقائيًا إلى إزالة الترسبات في الوقت الصحيح.

يحدد مستوى عُسر الماء المستخدم سعة فلتر الماء. عند معرفة مستوى عٌسر الماء في برنامج الماكينة، ستطلب أوتوماتيكيًا تغيير الفلتر
في الوقت الصحيح.

شريط قياس عُسر الماء المعُبأ

أزل شريط القياس من الغالف..1
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 ثانية.1قم بغمس شريط القياس داخل الماء لمدة .2

قم بإزالة أي مياه زائدة برفق..3

ï.سيتغير لون شريط القياس

بعد دقيقة واحدة، اقرأ مستوى عُسر الماء. تمثل الخانات.4
ذات اللون األحمر مستوى عُسر الماء.

أدخل النتيجة التي تم قياسها داخل قائمة صيانة الماكينة.5

.]38 |إعدادات المياه [

جدول التحويل، أوامر إزالة الترسبات في الماكينات غير المزودة بفلتر مياه

على الظاهرة النتيجةالمياه عُسر مستوى
القياس شريط

اإللزامي الترسبات إزالةبعد الترسبات إزالة أمرالماء عُسر
بعد

11 xالدرجة6 الدرجة األلمانية/>°5> أحمر °
° الدرجة الفرنسية9اإلنجليزية/>

 لتر125 لتر100

22 x13 الدرجة األلمانية/>°10> أحمر°
° الدرجة18الدرجة اإلنجليزية/>

الفرنسية

 لتر100 لتر80

33 x19 الدرجة األلمانية/>°15> أحمر°
° الدرجة27الدرجة اإلنجليزية/>

الفرنسية

 لتر75 لتر60

44 x25 الدرجة األلمانية/>°20> أحمر°
° الدرجة36الدرجة اإلنجليزية/>

الفرنسية

 لتر50 لتر40

55 x31 الدرجة األلمانية/>°25> أحمر°
° الدرجة45الدرجة اإلنجليزية/>

الفرنسية

 لتر25 لتر20

الماء عُسرالقياس شريط على الظاهرة النتيجةالمياه عُسر مستوى

11 xالدرجة اإلنجليزية/6 الدرجة األلمانية/>°5> أحمر °
° الدرجة الفرنسية9>

22 xالدرجة13 الدرجة األلمانية/>°10> أحمر °
° الدرجة الفرنسية18اإلنجليزية/>

33 xالدرجة19 الدرجة األلمانية/>°15> أحمر °
° الدرجة الفرنسية27اإلنجليزية/>

44 xالدرجة25 الدرجة األلمانية/>°20> أحمر °
° الدرجة الفرنسية36اإلنجليزية/>

55 xالدرجة31 الدرجة األلمانية/>°25> أحمر °
° الدرجة الفرنسية45اإلنجليزية/>
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وتحضيرها القهوة ماكينة إعداد٤۔٦

راجع العبوة بحثًا عن أي تلفيات جراء النقل..1

أزل أغلفة األجهزة..2

تأكد من اكتمال التسليم (راجع نطاق التسليم واطلب)..3

تنبيه
المفرطة السخونة ضرر

في حالة صِغَر المسافات الفاصلة فوق الماكينة وحولها، قد يؤدي ذلك إلى السخونة المفرطة للماكينة وحدوث أعطال بها.

يُرجى الحفاظ على أبعاد التركيب ومسافات الخلوص الموضّحة.)١

تأكّد من عدم حجب مسافات الخلوص.)٢

الماء مصدر توصيل٥۔٦

تنبيه
المياه تلف

إذا لم يتم تركيب وصلة المياه الرئيسية بشكل صحيح، قد ينتج عن هذا تلفيات المياه. شركة التشغيل هي المسؤولة عن ضمان تركيب
وصلة المياه الرئيسية بشكل صحيح.

.]25 |وصلة المياه [انتبه إلى التاريخ المدون بشأن )١

تأكد من خلو وصلة المياه الرئيسية من أي تسربات.)٢

 مم19مفتاح مفتوح األطراف 

مصفاة مزودة بمانع تسرب2ماكينة القهوة1

وصلة منظومة المياه4وصلة ماكينة القهوة3

خرطوم المياه6مانع التسرب5

اشطف خرطوم المياه وخط اإلمداد بالمياه بعناية إلزالة.1
أي اتساخ أو بقايا.

قم بتوصيل خرطوم المياه المزود بمصفاة بماكينة القهوة..2

قم بتوصيل خرطوم المياه المزود بمانع تسرب بمنظومة.3
المياه.

قم بإحكام تثبيت الوصلة اللولبية باليد..4
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افتح مصدر المياه..5

افحص وصلة المياه الرئيسية للتأكد من عدم وجود.6
تسربات.

الصرف مياه توصيل٦۔٦

ü.األجزاء الالزمة لتثبيت خرطوم مياه الصرف موجودة

قم بتوصيل خرطوم مياه الصرف بماكينة القهوة..1

أدخل خرطوم مياه الصرف داخل السيفون (حاجز النظافة.2
] على1الشخصية) حتى يتسنى وجود مسار تدفق حر [

. مازال يجب توفير تهوية للسيفون.mm 50األقل  

قم بتثبيت خرطوم مياه الصرف في هذا الوضع [السهم].3
لمنعه من االنزالق بعيدًا داخل السيفون أو من سحبه

للخارج بدون قصد.

قم بسكب المياه داخل صينية القطرات وتحقق من.4
التصريف.

الكهربائية الدائرة توصيل٧۔٦

تحذير
الكهربائي الصعق نتيجة قاتلة إلصابة التعرُّض خطر

قد يتسبب التوصيل بمصدر تيار بدون جهاز حماية من خطأ التأريض في إصابة خطيرة نتيجة الصعق الكهربائي.

تأكد من أن التوصيل بمصدر تيار محمي بواسطة جهاز حماية من خطأ التأريض.)١

تحذير
الكهربائي الصعق نتيجة قاتلة إلصابة التعرُّض خطر

قد يؤدي العمل غير المناسب الذي يتم باألنظمة الكهربائية إلى خطر الصعق الكهربائي.

يُسمح للفنيين المُدربين والمؤهلين بالعمل باألنظمة الكهربائية. يُسمح لألشخاص المُدربين بالعمل باألنظمة الكهربائية فقط تحت)١
التوجيه واإلشراف من قبل فني كهرباء مؤهل ومُدرب.
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تحذير
الكهربائي الصعق نتيجة قاتلة إلصابة التعرُّض خطر

قد يؤدي تلف أسالك الكهرباء أو المواسير أو وصالت الضغط إلى الصعق الكهربائي.

تجنب توصيل أي أسالك كهرباء تالفة أو مواسير أو وصالت ضغط بشبكة الكهرباء.)١

استبدل أسالك الكهرباء التالفة أو المواسير أو وصالت الضغط. )٢
إذا كان سلك الطاقة مُركب بشكل دائم، اتصل بفني الخدمة. إذا كان سلك الطاقة غير مُركب بشكل دائم، فاطلب سلك كهرباء جديد

وأصلي واستخدمه.

تأكَّد من عدم قرب الماكينة وسلك الطاقة من أي أسطح ساخنة كأفران أو مواقد الغاز أو الكهرباء.)٣

تأكَّد من عدم التواء سلك الطاقة وال احتكاكه بحوافٍ حادة.)٤

قم بتوصيل كل جهاز بشبكة التيار بشكل منفصل..2دمج الدائرة الكهربائية..1

قم بتشغيل الدائرة الكهربائية..3

الماكينة تشغيل٨۔٦

].1اضغط لبرهة على الزر [.1

ï.بدأ تشغيل الماكينة
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مرة ألول الماكينة تشغيل٧
بمجرد توصيل الماكينة بشبكة التيار، يتم تشغيلها تلقائيًا. عند تشغيل الماكينة ألول مرة، يعرض لك البرنامج اإلعدادات الرئيسية التي تحتاج

إلى تهيئة عندما تكون الماكينة مُشغلة. يمكن تغيير جميع اإلعدادات الرئيسية فيما بعد:

]34 |التهيئة [

قم بتوصيل الماكينة بشبكة التيار..1

ï.يتم تشغيل الماكينة وتصدر معالج التثبيت

أزل الغالف الواقي عن الشاشة..2

قم بتهيئة اإلعدادات األساسية بالتوافق مع تعليمات لوحة.3
المٌشغل – انظر الجدول أدناه.

إعداد اللغة والوقت والتاريخ

مالحظاتالقيمة نطاقالبارامتر

 (األلمانية)de–اللغة

–en(اإلنجليزية) 

–fr(الفرنسية) 

–...

متاح لديك ثالثة وثالثون لغة لالختيار

يتم تغيير اللغة على الفور

 ساعة12-ساعة12/24عرض 

 ساعة24

الوقت

ساعة–

دقيقة–

0 – 23/0 – 11

0 – 59

اضبط الساعات

اضبط الدقائق

التاريخ

اليوم–

الشهر–

العام–

0 – 31

0 – 12

2019 – 9999

اضبط اليوم

اضبط الشهر

اضبط العام

حدد منطقة زمنية من القائمةالمنطقة الزمنية

إعدادات مصدر اإلمداد بالماء

مالحظاتالقيمة نطاقالبارامتر

أدخل مستوى عُسر الماء الذي تم قياسه5 - 1مستويات عُسر الماء عُسر الماء
|تحديد درجة عُسر الماء بشريط القياس [

 26[

يجب ضبط درجة عُسر المياه بالماكينات
المزودة بخزان ماء والماكينات المتصلة
بمصدر رئيسي لإلمداد بالماء ولكن غير

مزودة بفلتر مياه
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مالحظاتالقيمة نطاقالبارامتر

نعم–فلتر المياه

ال–

باالرتباط مع وصلة المياه الرئيسية فقط

نوع فلتر الماءسعة الفلتر

قائمة االختيار

تعتمد على الفلتر المستخدم ومستوى عُسر
الماء

الترسبات إزالة خرطوشة إدخال١۔٧

أزِل وعاء الحبوب المطحونة..1

افتح قفل الباب بالمفتاح (خيار)..2

اضغط على ألية القفل بالداخل وافتح الباب..3

قم بفك الغطاء اللولبي من الخرطوشة..4

أزل مانع التسرب..5

أدخل خرطوشة إزالة الترسبات بزاوية من األسفل داخل.6
األنبوب األحمر المزدوج.

أغلق الباب..7

أدخل وعاء الحبوب المطحونة..8

بالموارد األوعية ملء إعادة٢۔٧
.A300هذه هي الموارد المتاحة فقط وفقًا للتهيئة التي يتم عرضها لماكينة 

تعتمد خشونة الطحن الالزمة على طريقة إعداد المشروبات ونوع القهوة المحمصة المستخدمة ومشروب القهوة. من األفضل استخدام
مطاحن منفصلة إلعداد اإلسبريسو وكريمة القهوة والقهوة منزوعة الكافيين. حيث يوفر هذا إمكانية ضبط مستوى خشونة طحن معين

]41 |ضبط درجة خشونة الطحن [لكل نوع مختلف من القهوة المحمصة المستخدمة. 
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بالموارد األوعية ملء
أيسر القهوة حبوب قُمع

أيمن قهوة حبوب قُمع

2 الوضع المسحوق قُمع

الحليب

التحميص متوسط إسبريسو

التحميص متوسط

الشوكوالتة مسحوق

الدسم كامل حليب

الحليب مسحوق
4 الوضع الحبوب قُمع

الخلف التالي

امأل األوعية بالمواد الخام المحددة..1

.Continueاضغط على .2

ïقد قمت اآلن بتهيئة اإلعدادات األكثر أهمية وعلى
استعداد لتحضير مشروبك األول.

|تعيين المشروبات [ بالجانب األيسر العلوي. راجع أيضًا الجزء المعنون Frankeلضبط المشروبات القياسية، اضغط على شعار شركة 

 35[.

]34 |التهيئة [يمكنك تغيير أي من اإلعدادات التي قمت بتهيئتها عند تشغيل الماكينة في أي وقت من خالل االنتقال إلى قائمة الصيانة. 
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التهيئة٨

الصيانة مستوى طلب١۔٨

 بالجانب األيسر العلوي.Frankeاضغط على شعار شركة .1

.PINأدخل رمز .2

.OKاضغط على .3

PIN رموز٢۔٨
 االفتراضية في المصنع:PINيتم تعيين رموز 

المُشغِّلاالختصاصيالمالك

111122227777 االفتراضيPINرمز 

 ... ... ... الخاص بيPINرمز 

.My settings >Access rights وتغييرها من خالل المالك في القائمة On/Off Machine للمنتجات المشفرة و PINيمكن عرض رموز 

إعداداتي٣۔٨

Set machine

Resources

Set Drinks

Access rights
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المشروبات تعيين١۔٣۔٨

Espresso Caffè Latte Cappuccino Milchkaffee

Café Crème Latte macchiato Schokolade Chococcino

Teewasser Milch Espresso Dampf

استيراد/تصدير المشروبات تصنيف

تعديل إخفاء نسخ للضبط قابل تشغيل

مالحظاتوظيفة/إدخالاإلجراء

نسخ حزمة عرض المنتجات–تصدير/استيراد
)POP(

تحميل نسخة احتياطية–

، على سبيل المثالUSBنسخ إعدادات المشروب إلى عصا –
قبل تحديث البرمجيات

 إلى ماكينة القهوةUSBتحميل إعدادات المشروب من عصا –

تغيير مواضع المشروبات–تصنيف المشروبات

)x 5 4 أو 2x 3, 3 x 4ضبط عدد المشروبات المقرر عرضها (–

.Sort drinksاضغط على زر ١

اضغط على المشروب الذي ترغب في تحريكه.٢

اضغط على الوضع الذي تريده للمشروب.٣

تعديل المشروب المُظللتعديل

عرض المشروبات المتاحة أو إخفاؤهاعرض/إخفاء

نسخ المشروبات الموجودة لالستخدام كقاعدة لمتغيرنسخ

نعم–قابل للضبط

ال–

تفعيل/إيقاف. عندما يتم تفعيل هذه الوظيفة، يمكن تعديل
المشروب بالطرق التالية بعد اختياره:

حجم الكوب–

نوع الحبوب، إذا تم ضبط أكثر من نوع حبوب–

تركيز النكهة–

]Quick Select] | 22وضع التشغيل 
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مشروب تعديل

قهوة
األول الحبوب نوع

الحبوب كمية

الماء كمية

المياه حرارة درجة

أيسر (بالك إسبريسو مزيج )

التحضير وضع
المسبق

إيقاف قصيرمتوسطة طويل

1

2

3
4

كابوتشينو

المورد (قهوة، حليب، إلخ)2مشروب نشط تم اختياره1

متحكم المستوى4بارامترات التهيئة3

الموارد ضبط٢۔٣۔٨

( في أي وقت.]32 |إعادة ملء األوعية بالموارد [يمكنك تغيير اإلعدادات التي قمت بتهيئتها عند بدء تشغيل الماكينة)

لكل وعاء، تم تسجيل قائمة من الموارد المتاحة يمكنك االختيار منها.

الموارد تخصيص

الموارد ضبط

أيسر القهوة حبوب قُمع

أيمن قهوة حبوب قُمع

3 الوضع المسحوق قُمع

الحليب

التحميص متوسط إسبريسو

التحميص متوسط

الشوكوالتة مسحوق

الدسم كامل حليب

الحليب مسحوق
4 الوضع الحبوب قُمع

1 نوع الحليب إعداد الرغوة أوضاع ضبط

لتخصيص مورد بوعاء، اضغط على نوع المورد مسبق.1
الضبط.

اختر نوع المورد المناسب من القائمة..2

كرر هذه العملية لجميع األوعية..3

. Prepare milk type 1 لملء أنابيب الحليب، اختر .4
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الرغوة أوضاع ضبط

%35% هواء، رغوة ثابتة 10، يمكنك تهيئة أوضاع الرغوة للرغوة الثابتة والسائلة)إعدادات قياسية: رغوة ثابتة A300 FM ECبماكينة 
هواء(.

الرغوة أوضاع ضبط

دافئة ثابتة، رغوة الدسم، كامل حليب

دافئة سائلة، رغوة الدسم، كامل حليب

المئوية الهواء نسبة

المئوية الهواء نسبة

الحليب رغوة إعدادات

الحليب رغوة إعدادات

اختبار

اختبار

.Set foam profilesاضغط على .1

استخدم متحكم المستوى لضبط نسبة الهواء المئوية في.2
الرغوة الثابتة والسائلة.

انقر على لتتأكد من أن الرغوة تتميز بالجودة التي تريدها..3

كرر هذه العملية إذا لزم األمر..4

الماكينة ضبط٣۔٣۔٨

اللغة

مالحظاتالقيمة نطاقالبارامتر

 (األلمانية)de–اللغة

–en(اإلنجليزية) 

–fr(الفرنسية) 

–...

متاح لديك ثالثة وثالثون لغة لالختيار

يتم تغيير اللغة على الفور

والوقت التاريخ

مالحظاتالقيمة نطاقالبارامتر

 ساعة12-ساعة12/24عرض 

 ساعة24

التاريخ

اليوم–

الشهر–

العام–

0 – 31

0 – 12

2019 – 9999

اضبط اليوم

اضبط الشهر

اضبط العام
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مالحظاتالقيمة نطاقالبارامتر

الوقت

ساعة–

دقيقة–

0 – 23/0 – 11

0 – 59

اضبط الساعات

اضبط الدقائق

حدد منطقة زمنية من القائمةالمنطقة الزمنية

المؤقتات

اإلعدادات

مالحظاتالقيمة نطاقالبارامتر

نشط–توفير الطاقة

إيقاف–

، يمكن حينئذ ضبط وقت االنتظارنشطإذا كان 

 دقيقة120 - 15النطاق: 

التشغيل/اإليقاف
األوتوماتيكي

نشط–

إيقاف–

يمكنك تشغيل المؤقِّت أو إيقافه–

 لضبط الميقاتيpinاستخدم رمز –

ضبط المؤقتات

مالحظاتالقيمة نطاقالبارامتر

التشغيل أوتوماتيكيًا–اإلجراء

اإليقاف أوتوماتيكيًا–

اختر تشغيل الميقاتي

اضبط وقت التشغيل/اإليقاف23 ‑ 0ساعة

59 ‑ 0دقيقة

نعم–التكرار كل يوم اثنين

ال–

تفعيل/إيقاف المؤقت تبعًا لليوم

...

التكرار كل يوم سبت

المياه إعدادات

إعدادات مصدر اإلمداد بالماء

مالحظاتالقيمة نطاقالبارامتر

نعم–فلتر المياه مفعل

ال–

نعم: •يظهر متحكم المستوى إلدخال مدة االستخدام/كمية–
المياه لفلتر المياه (تبعًا للفلتر المستخدم)

ال: ضبط درجة عُسر الماء–

استخدم متحكم المستوى لضبط مستوى عُسر الماء الذي تم قياسه5 - 1مستويات عُسر الماء عُسر الماء

]26 |تحديد درجة عُسر الماء بشريط القياس [

يجب ضبط درجة عُسر المياه بالماكينات المزودة بخزان ماء
والماكينات المتصلة بمصدر رئيسي لإلمداد بالماء ولكن غير مزودة

بفلتر مياه
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المصنع إعدادات

مالحظاتالقيمة نطاقالبارامتر

إعادة الضبط إلعدادات
المصنع

جميع اإلعدادات، بما في ذلك منتجاتك، سيتم فقدها!

إعادة ضبط المنتجات
إلعدادات المصنع

سيتم فقد إعدادات منتجك!

النظام معلومات

القيمةالفئة

إصدار برامج الماكينة الذي تم تثبيته حاليًااإلصدار بالكامل

إصدارات النظام الفرعي

نوع الماكينةالماكينة

[رقم التسلسل]رقم التسلسل

FPC إصدار دليل منتج شركةFrankeالذي تم تركيبه حاليًا 

POP(حزمة عرض المنتجات) /إصدار حزمة عرض المنتجات التي تم تركيبها حاليًا (وضع المنتج
تصنيفه)

، عند وجودهاFrankeترخيص نشط للخدمات الرقيمة لشركة الترخيص

Aجهاز اإليثرنت 

IPعنوان 

MACعنوان 

الوصول حقوق٤۔٣۔٨
تم تنظيم األدوار بالتدرج التالي: فني الصيانة > المالك > المٌشغل > طاقم الصيانة.

األدوار والحقوق

المُشغِّلاالختصاصيالمالكالصيانة فنياإلجراء

 وتفعيلPINتغيير رمز 
منتجات االختبار

نعم (لألدوار منخفضةنعم (لجميع األدوار)
المستوى)

الال

إضافة/تغيير/إزالة/تهيئة
المنتجات

الالنعم (نطاق منخفض)نعم

النعمنعمنعمإظهار العداد

نعمنعمنعمنعمإجراء التنظيف

النعمالنعم)USBتحديث البرنامج (
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واإلفراغ الملء٩

الماكينة ملء١۔٩

تنبيه
لألقماع صحيح غير ملء

يمكن أن يؤدي الملء غير الصحيح لألقماع لتعطيل المنتجات ويمكن أن تتلف الماكينة جراء ذلك.

امأل قُمع حبوب القهوة بالحبوب.)١

امأل قُمع المسحوق بالمسحوق المناسب ألجهزة تحضير القهوة تلقائيًا.)٢

أوضاع الوعاء

2قُمع حبوب القهوة الوضع 12قُمع حبوب القهوة الوضع 1

4قُمع المسحوق الوضع 34قُمع المسحوق الوضع 3

وتخزينها المحمصة القهوة حبوب استخدام٢۔٩
يعتبر العامل الرئيسي فيما يتعلق بأفضل جودة للكوب هو حداثة حبوب القهوة المستخدمة.

تجنب سكب حبوب قهوة محمصة داخل أقماع الحبوب إذا لم تكن على وشك إجراء مشروب. يضمن لك هذا االحتفاظ بالنكهة قدر–
المستطاع. قم بسكب حبوب قهوة بالمقدار الالزم إلعداد مشروبات خالل الساعات القليلة القادمة في اليوم نفسه. أقماع حبوب

القهوة ليست أوعية تخزين.

أغلق دائمًا أقماع الحبوب بشكل صحيح. تأكد من إحكام غلق عبوات القهوة المفتوحة بعد االستخدام.–

قم بتخزين القهوة المحمصة في مكان بارد وجاف بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر. تجنب تخزينها في وحدة التبريد.–

اطلب قهوة محمصة على قدر حاجتك – طلب كميات صغيرة بانتظام يضمن لك تناول قهوة طازجة دائمًا.–

 كجم. وبهذه الطريقة تتفادى تخزين عبوات مفتوحة أو بقاء1 جم بدالً من 500 أو 250خيارات للعبوات الصغيرة، على سبيل المثال. –
العديد من حبوب القهوة في أقماع حبوب ماكينتك.

الحظ الكمية التي تستخدمها خالل فترة معينة، على سبيل المثال على مدار أسبوع. قم بتدوين وقت الحاجة إلى إعادة الملء والكمية
الالزمة، واستخدم هذه المعلومات لضمان وجود حبوب طازجة لديك للساعات القليلة القادمة. قم بتمييز أقصى مستوى للملء على كل

قُمع حبوب، على سبيل المثال. باستخدام ملصق.
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القهوة حبوب ملء٣۔٩

تحذير
اإلصابة خطر

إذا وصلت أجسام غريبة إلى قُمع حبوب القهوة أو المطحنة، فقد تتطاير شظايا منها مؤديةً إلى وقوع إصابات.

ال تضع أي أجسام غريبة في قُمع حبوب القهوة أو المطحنة.)١

ارفع غطاء قُمع الحبوب..1

أضِف حبوب القهوة..2

قم بتركيب الغطاء..3

الطحن خشونة درجة ضبط٤۔٩
يمكن ضبط درجة خشونة الطحن بشكل منفرد لكل مطحنة. إعداد افتراضي: المركز.

ألفضل طحن، ادفع الذراع جهة اليمين.–

للطحن الخشن، ادفع الذراع جهة اليسار.–
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المسحوق ملء٥۔٩

ارفع غطاء قُمع حبوب المسحوق..1

امأل قُمع المسحوق بالمسحوق المناسب ألجهزة تحضير.2
القهوة تلقائيًا.

قم بتركيب الغطاء..3

المياه خزّان ملء٦۔٩

تنبيه
القهوة ماكينة تلف

قد يؤدي سكب الحليب داخل خزان المياه إلى تلف الماكينة.

امأل خزّان المياه بالماء فقط.)١

افصل الماكينة عن مصدر اإلمداد بالتيار واتصل بقسم الصيانة في حالة ملء خزّان المياه بالحليب عن غير قصد.)٢

، تكون ضرورية لجودة المشروبات، وأيضًا ألفضل عُمر تشغيلي وتشغيل معتمد للماكينة.]26 |جودة المياه [وظيفة أفضل 
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افتح الغطاء..1

ارفع خزان المياه واخلعه..2

نظف خزان المياه إذا لزم األمر..3

max.

|جودة المياه [امأل خزان المياه بمياه عذبة حتى العالمة. .4

 26[

ضع خزان الماء بالكامل في مكانه وأغلق الغطاء..5

الحليب ملء٧۔٩

تنبيه
المُبستَر غير الحليب في الجراثيم

قد تشكِّل الجراثيم الموجودة في الحليب غير المُبستَر خطورة صحية.

ال تستخدم أي حليب غير مُبستَر.)١

استخدم الحليب المُبستَر أو الحليب الذي يدوم طويالً فقط.)٢

تنبيه
القهوة ماكينة تلف

يمكن أن يؤدي استخدام السوائل الخاطئة إلى تلف الماكينة.

ال تضع الحليب إال في الوعاء المخصَّص له.)١

استخدم المياه ومنظِّف معتدل التركيز لتنظيف وعاء الحليب.)٢
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تنبيه
للمشروب الضعيفة الجودة

يمكن أن يؤدي التعامل الخاطئ مع الحليب إلى حدوث مشكالت في الجودة.

يجب ملء األوعية النظيفة فقط بالحليب.)١

 درجات مئوية).5ال تستخدم إال حليب مبرَّد مُسبقًا (تتراوح درجة حرارته بين درجتين مئويتين و)٢

ال تلمس الجزء الداخلي من وعاء الحليب وخراطيم الحليب وغطاء الحليب إال بعد تعقيم يديك أو ارتداء قفازين مخصَّصين)٣
لالستعمال لمرة واحدة.

يتم تحضير جهاز الحليب شبه آليًا بعد أي إجراء تنظيف أو ملء. الرجاء مراعاة التعليمات الموضّحة في رسائل األحداث. يجري الوصول
إلى رسائل األحداث من خالل لوحة المعلومات.

SU05 لوحدة الحليب ملء١۔٧۔٩

افتح الباب..1

قم بتشغيل وحدة التبريد..2

ï.تظهر درجة الحرارة الحالية لحجرة التبريد

أزل غطاء وعاء الحليب مع خرطوم الشفط وضعه على.3
سطح نظيف.

 لتر من الحليب المثلج.5امأل الوعاء بما يقرب من .4

ضع غطاء وعاء الحليب مكانه..5

ادفع وعاء الحليب لداخل حجرة التبريد بالكامل..6

أغلق الباب..7
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المطحونة الحبوب وعاء إفراغ٨۔٩

تنبيه
العفن تكوُّن

يمكن أن تؤدي بقايا القهوة إلى تكوُّن العفن.

أفرِغ وعاء الحبوب المطحونة ونظِّفه مرة يوميًا على األقل.)١

أزِل وعاء الحبوب المطحونة..1

أفرغ وعاء الحبوب المطحونة..2

قم بتنظيف وعاء الحبوب المطحونة وتجفيفه..3

أدخل وعاء الحبوب المطحونة..4

المسحوق قُمع أفرغ٩۔٩

تنبيه
المسحوق من التلوُّث

يمكن أن يسقط المسحوق من قُمع المسحوق.

انقل قُمع المسحوق في وضع مستقيم متجهٍ ألعلى دائمًا مع التأكُّد من إغالقه.)١
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أزِل وعاء الحبوب المطحونة..1

افتح قفل الباب بالمفتاح (خيار)..2

اضغط على ألية القفل بالداخل وافتح الباب..3

اسحب شريحة القفل المنزلقة..4

ارفع قُمع المسحوق واخلعه..5

أفرغ قُمع المسحوق..6

بعد وضع قُمع المسحوق الفارغ في مكانه، ادفعه داخل.7
شريحة القفل المنزلقة.

أغلق الباب..8

تنبيه
الوظيفة تعطُّل

إذا تعذر تثبيت قُمع المسحوق بشكل صحيح، قد يعيق هذا تشغيل ماكينة القهوة ويؤثر على جودة المنتج.

ادفع شريحة القفل المنزلقة بالكامل للداخل.)١

التبريد وحدة إفراغ١٠۔٩

تنبيه
الجراثيم تكوُّن بسبب الصحية المخاطر

يمكن أن يؤدي التنظيف غير الكافي إلى تراكم بقايا الطعام في الماكينة وفي المخارج، وبالتالي تلويث المنتجات.

ال تستخدم الماكينة إال إذا تم تنظيفها وفقًا للتعليمات.)١

نظِّف الماكينة يوميًا وفقًا للتعليمات.)٢

أبلِغ القائمين على تشغيل الماكينة بتدابير التنظيف الضرورية.)٣
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تنبيه
الفاسد الحليب

قد يؤدي التبريد غير الكافي أو سوء النظافة إلى فساد الحليب.

).م °5.0–2.0ال تستخدم إال حليب مبرَّد مُسبقًا ()١

ال تخزِّن الحليب في وحدة التبريد إال في حالة عمل وحدة التبريد. خارج ساعات العمل، على سبيل المثال. أثناء الليل، قم بتخزين)٢
الحليب في وحدة التبريد.

نظِّف ماكينة القهوة ووحدة التبريد مرة يوميًا.)٣

ال تلمس خرطوم الشفط والجزء الداخلي من وعاء الحليب وغطاء الحليب إال بعد تعقيم يديك أو ارتداء قفازين مخصَّصين)٤
لالستعمال لمرة واحدة.

ضع غطاء وعاء الحليب المُثبَّت به خرطوم الشفط على سطح نظيف فقط.)٥

تنبيه
الحليب بجهاز انسداد

يمكن أن تدخل أنسجة أقمشة التنظيف غير المناسبة داخل الجهاز وتسبب انسداد. قد يسبب هذا تلف الماكينة.

استخدم قطعة قماش من األلياف الدقيقة لتنظيف وعاء الحليب.)١

افتح الباب..1

أخرِج وعاء الحليب..2

قم بتخزين الحليب في وحدة تبريد أو تخلص منه إذا لزم.3
األمر.

نظِّف وعاء الحليب واألجزاء المالمسة للحليب وحجرة.4
التبريد.

أدخِل وعاء الحليب النظيف..5

أوقِف تشغيل وحدة التبريد إذا لم تعُد مطلوبة. بعد إيقاف.6
التشغيل، ال تُغلق باب وحدة التبريد بالكامل، وإنما دعه

مفتوحًا قليالً لمنع تكوُّن الروائح الكريهة.
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المشروبات تحضير١٠

تحذير
ساخن لسائل التعرُّض خطر

يمكن أن تؤدي المشروبات الساخنة إلى اإلصابة بحروق.

توخَّ الحذر من المشروبات الساخنة دائمًا.)١

ال تستخدم إال أواني الشرب المناسبة.)٢

Quick Select باستخدام المشروبات تجهيز١۔١٠

ضع إناءً للشرب مناسبًا تحت الصنبور..1

CappuccinoCappuccino

11:35
2020-05-27

حدِّد منتجًا..2

ï.سيظهر استعراض المنتج

حدِّد خيارات المنتج..3

اضغط على الزر األخضر لبدء عملية التحضير..4

ï.تم تحضير المشروب

CappuccinoCappuccino

11:35
2020-05-27

ï.تظهر شاشة تحديد المنتج عندما يكون جاهزًا



Franke Kaffeemaschinen AG ١١ | التنظيف

A300 دليل المستخدم 49

التنظيف١١

مقدمة١۔١١
يعتمد مدى االستمتاع التام بالقهوة على التنظيف التام لماكينة القهوة. نظِّف ماكينة القهوة مرة يوميًا على األقل أو أكثر إن اقتضت الحاجة.

تتضمَّن عملية التنظيف اآللي تنظيف ماكينة القهوة ووحدة التبريد.

الالزمة المُلحقات
أقراص التنظيف–

قطعة قماش من األلياف الدقيقة–

مجموعة فُرَش–

وعاء تجميع (فقط بالماكينات غير المزودة بوصلة مياه الصرف)–

للماكينات المزودة بجهاز حليبمُلحقات إضافية الزمة 

مادة تنظيف جهاز الحليب–

: وعاء التنظيفSU05مزودة بـ –

تنبيه
المتسّخة المُلحقات

يمكن أن تؤثر المُلحقات المتسّخة بشكلٍ سلبي على وظائف الماكينة وجودة المشروبات التي يتم إنتاجها.

نظِّف المُلحقات باستخدام طريقة الخمس خطوات.)١

اتبع التعليمات المخصَّصة للمُلحقات.)٢

أجزاء ماكينة القهوة القابلة للفك ليس آمنة لغسلها في غسالة األطباق.

يدويًا تنظيفها يلزم أخرى أجزاء
األسطح الداخلية لحجرة التبريد–

داخل الباب، مانع تسرب بشفة–

وعاء الحليب، غطاء وعاء الحليب–

خرطوم الشفط، فوهة الشفط–

قُمع المسحوق–

]51 |التنظيف أسبوعيًا [

خطوات 5 من المكوَّنة الطريقة١۔١۔١١

أزِل األوساخ الصعبة بفرشاة أو فرشاة طالء..1

انقع األجزاء في ماء ساخن ومنظِّف معتدل التركيز..2

اغسل األجزاء..3

اشطف األجزاء جيدًا..4

جفِّف األجزاء..5
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Removable parts

التنظيف عملية بدء٢۔١١

تحذير
ساخن لسائل التعرُّض خطر

تتسرَّب السوائل الساخنة والبخار أثناء عملية التنظيف ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اإلصابة بحروق.

أبقِ يديك بعيدتين عن مزاريب الماكينة وفوّهاتها خالل هذه العملية.)١

عند اكتمال دورة التنظيف، ستعود الماكينة إلى مستوى الصيانة أو وضع توفير الطاقة. يمكن أن يضبط لك فني الصيانة الخيار الذي تريده.

 بالجانب األيسر العلوي.Frankeاضغط على شعار شركة .1

]PIN] | 34رموز . PINأدخِل رمز .2

.OKاضغط على .3
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My settings

Counters

Cleaning and maintenance

.Cleaning and maintenanceاختر .4

القهوة ماكينة تنظيف

القهوة ماكينة ترسبات إزالة

القهوة ماكينة شطف

المسح من الحماية

.Clean Coffee Machine اضغط على .5

 لبدء عملية التنظيف.YESأكِّد الرسالة بالضغط على .6

اتبع تعليمات واجهة المستخدم وأكِّد الخطوات الفردية من.7
.Nextخالل الضغط على 

ï.تعرض الماكينة الخطوة التالية

للماكينات غير المزودة بوصلة مياه الصرف، قم بتجهيز وعاء التجميع وضعه على شبكة القطرات عندما يظهر األمر المطابق على الشاشة.

أسبوعيًا التنظيف٣۔١١
باإلضافة إلى عملية التنظيف اليومية، قم بتنظيف مكونات الماكينة الواردة في هذا الجزء على األقل مرة أسبوعيًا. قم بتنظيف الماكينة

على الفور إذا كانت متسخة أو بها انسداد. اتبع تعليمات التنظيف عند التنظيف.

)موجود كان إذا (الماء خزان تنظيف١۔٣۔١١

افحص خزان الماء يوميًا بحثًا عن االتساخات أو الترسبات الكلسية. في حالة وجود أي اتساخات أو ترسبات كلسية، قم بتنظيفها على
الفور.
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أزل خزان الماء وافرغه..1

نظِّف خزَّان المياه باستخدام طريقة الخمس خطوات..2

)موجود كان إذا (المسحوق قٌمع تنظيف٢۔٣۔١١

أزِل وعاء الحبوب المطحونة..1

افتح قفل الباب بالمفتاح (خيار)..2

اضغط على ألية القفل بالداخل وافتح الباب..3

اسحب شريحة القفل المنزلقة..4

ارفع قُمع المسحوق واخلعه..5

أفرغ قُمع المسحوق..6

نظِّف قُمع المسحوق بقطعة قماش. استخدم مادة.7
تنظيف إذا لزم األمر. امسح داخل القُمع باستخدام قطعة

قماش جافة.

ركِّب قُمع المسحوق..8

ادفعه داخل شريحة القفل المنزلقة..9

أغلق الباب وأدخل قُمع المسحوق..10

القطرات وشبكة القطرات صينية تنظيف٣۔٣۔١١

تنبيه
السائل تصريف

تستخدم بالماكينات المزودة بوصلة مياه الصرف! في الماكينات المزودة بوصلة مياه الصرف، إذا ظلت المياه في صينية تجميع القطرات،
يمكن تصريفها عند خلع صينية تجميع القطرات.

قبل خلع صينية تجميع القطرات، تأكد من تصريف الماء المتبقي.)١
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قم بتنظيف صينية القطرات وشبكة القطرات باستخدام.1
الطريقة المكونة من خمس خطوات.

نظف بعناية المعالم البارزة بالجانب السفلي من غطاء.2
صينية القطرات.

[ من صينية القطرات وتجفيفه، من الداخل والخارج. إذا لم يتم تنظيفها، قد يتسبب هذا في جعل مستشعر1يجب تنظيف الجانب الخلفي ]
المستوى المستمر يصدر تنبيه بوجود خطأ.

[. يجب ترطيبهم بالماء حتى2إذا تم توصيل ماكينة القهوة بجهاز مياه الصرف، يوجد حلقتين دائرتين بالجانب الخلفي من صينية القطرات ]
يتسنى تثبيت صينية القطرات في موضعها بشكل صحيح. وإال، سيتعذر على مستشعر السعة رصد صينية القطرات.

الشاشة تنظيف٤۔٣۔١١

 بالجانب األيسر العلوي.Settingsاضغط على رمز .1

.Cleaning and maintenanceحدِّد .2

.Wipe Protectionحدد .3

ï ثانية.20يتم قفل واجهة التشغيل لمدة 

نظف السطح باستخدام قماشة مبللة..4

الماكينة سطح تنظيف٥۔٣۔١١

تنبيه! ال تستخدمإذا لزم األمر، استخدم منظف معتدل. .2نظف سطح الماكينة باستخدام قماشة مبللة..1
منظفات كاشطة.
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القهوة ماكينة شطف٤۔١١

تحذير
ساخن لسائل التعرُّض خطر

يتكرر خروج الماء الساخن أثناء عملية الشطف.

أبقِ يديك بعيدتين عن مزاريب الماكينة وفوّهاتها خالل هذه العملية.)١

ال تضع أي شيء على شبكة القطرات.)٢

في حالة التعرُّض النسكاب سوائل ساخنة: برِّد المنطقة المصابة على الفور، واستشِر طبيبًا إن اقتضت خطورة اإلصابة ذلك.)٣

الشطف ليس بديالً عن عملية التنظيف اليومي! الشطف ضروري إلزالة الرواسب المتراكمة في جهازي إعداد القهوة والحليب.

تُجري الماكينة عملية شطف آلية بعد فترات زمنية معينة، وكذلك عند تشغيلها أو إيقاف تشغيلها.

 بالجانب األيسر العلوي.Frankeاضغط على شعار شركة .1

]PIN] | 34رموز . PINأدخِل رمز .2

.OKاضغط على .3

My settings

Counters

Cleaning and maintenance

.Cleaning and maintenanceاختر .4

القهوة ماكينة تنظيف

القهوة ماكينة ترسبات إزالة

القهوة ماكينة شطف

المسح من الحماية

 وقم بالتأكيد.Rinse Coffee Machineاضغط على .5

ï.يتم شطف ماكينة القهوة
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العناية طقم٥۔١١
مع مرور الوقت قد تخضع بعض مكونات ماكينة القهوة إلى التآكل أو تصبح متسخة للغاية، وستحتاج إلى استبدالها. قد يصبح هذا وضع

ماكينة القهوة حتى قبل قيام فني الصيانة بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية. قد قمنا بتجميع قائمة من األجزاء المعنية لتسهيل إعادة طلبهم.
يمكنك استبدال المكونات التالية بنفسك.

مالحظاتالعنصر وصفالعنصر رقمالكميةالصورة

مخطط وحدة تحضير1560.0001.696
 بفوهة43القهوة. 

 مم0.6

يمكن إيجاد رقم العنصر بالملصق بجانب وحدة
تحضير القهوة. يوضح الجزء التالي الخطوات

الضرورية.

]56 |استبدال وحدة تحضير القهوة [

مخطط وحدة تحضير1560.0001.697
 بفوهة50Eالقهوة. 

 مم0.6

يمكن إيجاد رقم العنصر بالملصق بجانب وحدة
تحضير القهوة. يوضح الجزء التالي الخطوات

الضرورية.

]56 |استبدال وحدة تحضير القهوة [

FCS4070صانعة رغوة 1560.0593.645
FM EC

 أوFMراجع لوحة النوع لمعرفة أي موديل (
MS.توجد لوحة النوع داخل الماكينة .(

]17 |ماكينة القهوة [

MS ECصانعة الرغوة 1560.0594.309
FCS4070

 أوFMراجع لوحة النوع لمعرفة أي موديل (
MS.توجد لوحة النوع داخل الماكينة .(

]17 |ماكينة القهوة [

صنبور حليب مزدوج1560.0589.901
FCS4070

 متطابقةMS و FMكال الموديالت 

صنبور حليب واحد1560.0613.850

خرطوم الشفط، مُجمع،1560.0001.074
 مم300

SU05مجرى شفط الحليب لوحدة التبريد 

| [EasyCleanمكوّنات وحدة التبريد مع نظام 

 21[

مخطط الخرطوم.1560.0486.469
9/5x1000 MVQ

 مم لجميع أجهزة الحليب1000خرطوم شفط 
األخرى. إمكانية تقصير الخرطوم حسب

 خرطومKE200الحاجة. تتطلب وحدة التبريد 
 مم.400بطول 

لنظام المسحوقحجرة خلط1560.0001.187

لنظام المسحوقغطاء حجرة الخلط1560.0580.820
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مالحظاتالعنصر وصفالعنصر رقمالكميةالصورة

13x1.5حلقة دائرية 2560.0578.001
EPDM

مانع تسرب لصينية القطرات بمنفذ

فقط للموديالت المزودة بوصلة مياه رئيسية

القهوة تحضير وحدة استبدال١۔٥۔١١

أفرغ الماكينة وافصلها من مصدر التيار الرئيسي..1

أزل وعاء الحبوب المطحونة من الماكينة..2

افتح باب الماكينة..3

 

قم بتحرير قفل موديول تحضير القهوة في اتجاه عكس.4
عقارب الساعة.

انزع موديول تحضير القهوة من خالل سحبه لألمام..5

أدخل موديول تحضير القهوة الجديد..6

قم بتثبيت آلية قفل موديول تحضير القهوة في اتجاه.7
عقارب الساعة.

أغلق باب الماكينة..8

أعد وضع وعاء حبوب القهوة المطحونة داخل الماكينة..9

قم بتوصيل الماكينة بمصدر التيار الرئيسي..10
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الترسبات إزالة١٢
للحفاظ على استمرارية الجودة العالية ألكواب الشرب والتأكد أن ماكينة القهوة تعمل بشكل موثوق به، يجب عندئذ إزالة ترسبات الماكينة

 بجهاز إزالة ترسبات أوتوماتيكي. عند ضرورة إزالة الترسبات، يظهر هذا بلوحة مٌشغلA300بشكل دوري. ولهذا الغرض، تتميز ماكينة 
ماكينة القهوة. تميل الترسبات الكلسية إلى التراكم في خرطوشة التدفئة الجديدة لتوفير الطاقة.

(. يضمن هذا نتائج موثوقة إلزالة560.0589.837)رقم البند Frankeإلزالة ترسبات الماكينة، استخدم فقط مزيل ترسبات مُركز من شركة 
الترسبات.

تأكد من طلب مزيل ترسبات مُركز في وقت مبكر حتى يتسنى لك إزالة ترسبات ماكينة القهوة على الفور بمجرد ظهور األمر بلوحة)١
مُشغل ماكينة القهوة.

الترسبات إزالة عملية تكرار فترة١۔١٢
.]26 |تحديد درجة عُسر الماء بشريط القياس [، سيطلب منك قياس درجة عُسر الماء وإدخالها في البرنامج A300عند بدء تشغيل ماكينة 

تستخدم هذه القيمة الحتساب كمية الماء إلى أن تحتاج الماكينة إلزالة الترسبات مجددًا.

ماء بفلتر المزودة غير الماكينات
 لمدةA300 يوم من التشغيل على األقل. يمكن استخدام ماكينة 12يتم عرض أمر إزالة الترسبات عند بلوغ كمية المياه المحتسبة أو بعد 

يومين إضافيين بعد ظهور أمر إزالة الترسبات أول مرة. بعد هذه الفترة، يتم إيقاف الماكينة إلى أن تتم عملية إزالة الترسبات.

مياه وفلتر رئيسية مياه بوصلة المزودة الماكينات
 حتى انتهاءA300 يوم من التشغيل. بعد أول ظهور ألمر إزالة الترسبات، يمكن مواصلة استخدام ماكينة 12يظهر أمر إزالة الترسبات بعد 

المياه المتبقية. بعد هذه الفترة، يتم إيقاف الماكينة إلى أن تتم عملية إزالة الترسبات.

الترسبات إزالة٢۔١٢
عند ضرورة إزالة الترسبات، يتم عرض رسالة بلوحة المٌشغل. يمكن غلق الرسالة حتى ال يتعطل التشغيل. الخيارات التالية متاحة لبدء

عملية إزالة الترسبات:

إزالة الترسبات عندما يكون إجراء التنظيف هو الخطوة التالية (إعداد افتراضي)–

إزالة الترسبات عملية مستقلة عن التنظيف – قد بدأت عملية إزالة الترسبات في وقت محدد تلقائيًا–

بدء عملية إزالة الترسبات يدويًا–

تنبيه
متواصل غير بشكل الترسبات إزالة

تنطبق على الماكينات المزودة بخزان مياه: في حالة فراغ خزان المياه أو امتالء صينية القطرات، يتعذر حينئذ إجراء عملية إزالة الترسبات
األوتوماتيكية.

أفرغ صينية القطرات قبل التنظيف/إزالة الترسبات.)١

امأل خزان المياه قبل التنظيف/إزالة الترسبات.)٢

ضع وعاء التنظيف بشبكة القطرات وفقًا للتعليمات بلوحة المُشغل.)٣
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التنظيف بعد الترسبات إزالة١۔٢۔١٢
من خالل اإلعداد االفتراضي، عندما يلزم إزالة الترسبات تبدأ مباشرة بعد تنفيذ إجراء التنظيف التالي بدون الحاجة إلى تأكيد. ال يلزم القيام

 دقيقة وفقًا لموديل الماكينة. في حالة لزوم إزالة25 - 15بأي أشياء إضافية من جانب المُشغل. تستغرق إزالة الترسبات ما يقرب من 
الترسبات، يتحقق النظام مما إذا كان تركيز مزيل الترسبات كافي قبل بدء عملية التنظيف. إذا كان تركيز مزيل الترسبات غير كافي، يظهر

]32 |إدخال خرطوشة إزالة الترسبات [أمر باستبدال خرطوشة إزالة الترسبات. 

التنظيف عن مستقل بشكل الترسبات إزالة٢۔٢۔١٢

لمنع عملية إزالة الترسبات من تعطيل التشغيل، يمكن حينئذ لفني الصيانة الخاص بك ضبط وقت لتشغيل عملية إزالة الترسبات بعيدًا عن
ساعات التشغيل.

يدويًا الترسبات إزالة عملية بدء٣۔٢۔١٢

تحذير
ساخن لسائل التعرُّض خطر

قد تؤدي السوائل الساخنة والبخار الناتج أثناء عملية إزالة الترسبات إلى الحرق.

أبقِ يديك بعيدتين عن صنابير الماكينة وفوّهاتها خالل هذه العملية.)١

 بالجانب األيسر العلوي.Frankeاضغط على شعار شركة .1

]PIN] | 34رموز . PINأدخِل رمز .2

.OKاضغط على .3

My settings

Counters

Cleaning and maintenance

.Cleaning and maintenanceاختر .4

القهوة ماكينة تنظيف

القهوة ماكينة ترسبات إزالة

القهوة ماكينة شطف

المسح من الحماية

.Descalingاختر .5

ïتبدأ عملية إزالة الترسبات األوتوماتيكية وتظهر التعليمات
ذات الصلة بالخطوات التالية المقرر إجراؤها.
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وإصالحها األعطال استكشاف١٣

الخطأ رسائل١۔١٣
إذا حدث خطأ، يتم بروز الرمز بلوحة المعلومات بلون خاص، تبعًا لنوع الخطأ. يستطيع المستخدم الضغط على الرمز لعرض نافذة بها

مزيد من المعلومات وتعليمات تحري األعطال وإصالحها.

Close

Your coffee bean store is empty. Please

fill coffee beans

2020-05-27
11:35

رسالة مع تعليمات

يجب إعادة تشغيل الماكينة في حالة وقوع أخطاء خطيرة.

.]61 |إعادة تشغيل الماكينة [)١

تحقَّق من مصدر اإلمداد بالتيار إذا لم يتم تشغيل الماكينة.)٢

اتصل بفني الصيانة إذا تعذَّر تشغيل الماكينة أو إذا لم تتمكن من تصحيح الخطأ.)٣

الخطأ لرسائل اللوني الترميز١۔١۔١٣

التوقُّف المؤقت

ال يزال الجهاز يؤدي وظيفته على أكمل وجه

يؤدي الجهاز وظائف محدودة

بعض الموارد أو جميعها مُقفَل

القهوة بماكينة وإصالحها األعطال تحري٢۔١٣
اإلجراءالمحتمل السببمشكلة/خطأ رسالة

E663 Dripتظهر رسالة الخطأ 
tray fullحتى إذا تم تفريغ صينية 

تجميع القطرات

إشارة المستشعر متعطلة بسبب المواد المتبقية
في صينية القطرات

قم بتنظيف الجزء الداخلي من صينية القطرات
وتجفيفه. وأيضًا قم بتنظيف مبيت تركيب صينية

القطرات وتجفيفه

تعطلت إشارة المستشعر جراء الرطوبة
بالجانب الخلفي من صينية القطرات

قم بتنظيف الجانب الخلفي من صينية القطرات وجففه
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اإلجراءالمحتمل السببمشكلة/خطأ رسالة

تم ضبط درجة الحرارة المستهدفة لوحدةتم تجميد الحليب
التبريد على مستوى منخفض للغاية

 °م2 - 1اضبط درجة الحرارة المستهدفة بمقدار 
أعلى

: اضغط مع االستمرار علىSU05وحدة التبريد –
زر الضبط بمتحكم درجة الحرارة إلى أن تومض
درجة الحرارة المستهدفة. استخدم أزرار التنقل

لزيادة درجة الحرارة المستهدفة. استخدم زر
الضبط لتأكيد درجة الحرارة المستهدفة الجديدة.

–KE200يوجد متحكم درجة الحرارة بالجانب :
. استخدمه لضبط درجةKE200الخلفي من 

الحرارة المرغوبة

تم تجميد الحليب (الماء في
حجرة التبريد)

تأكد من تركيب مانع التسرب بشكل صحيح ومنمانع تسرب باب وحدة التبريد ليس مُحكم
إحكام غلق الباب

لم يتم بلوغ درجة حرارة حليب
وحدة التبريد

تأكد من أن أقل نسبة خلوص الزمة توجد بين وحدةدوران الهواء حول وحدة التبريد غير كافي
 مم)50التبريد والجدار (على األقل 

لم يتم تحضير تركيز مزيل
)E409الترسبات (رسالة الخطأ 

مانع تسرب خرطوشة إزالة الترسبات تالف أو
به انسداد أو خرطوشة إزالة الترسبات فارغة

راجع مستوى ملء خرطوشة إزالة الترسبات. راجع
المهايئ األحمر المزود بحلقة مانع التسرب وقم بإزالة

أي بلورات لمزيل الترسبات. قم بتشغيل عملية إزالة
الترسبات مرة أخرى

تحتاج خرطوشة إزالة الترسبات
إلى االستبدال برغم انها ليست

فارغة

مانع تسرب خرطوشة إزالة الترسبات تالف أو
به انسداد

أدخل خرطوشة إزالة ترسبات جديدة، راجع المهايئ
األحمر المزود بحلقة مانع تسرب وأزل أي بلورات

لمزيل الترسبات

Flowmeter error 1رسالة) 
)E79الخطأ 

راجع خزان المياه/قارنة وصلة المياه الرئيسيةتعطل تدفق المياه

إذا ظهرت رسالة الخطأ بينما يتم إعداد المنتج، فقد
تكون مصفاة وحدة تحضير القهوة بها انسداد

قم بزيادة مستوى خشونة الطحن و/أو اخفض–
كمية الطحن

أزل موديول تحضير القهوة واشطفه في الخارج–

ابدأ عملية تنظيف ماكينة القهوة–

ال تستجيب الشاشة اللمسية
بشكل صحيح

يوجد طريقتين مختلفتين لتحري األعطال وإصالحها:إفراط في تحميل برنامج الماكينة

: اضغط مع االستمرار على الزر األحمر1طريقة –
 ثوان10بالجانب األيمن من لوحة المٌشغل لمدة 

إلعادة التشغيل.

: افصل ماكينة القهوة من مصدر التيار.2طريقة –
انتظر دقيقة واحدة قبل إعادة توصيل ماكينة
القهوة بمصدر التيار. اضغط لوهلة على الزر

األحمر بالجانب األيمن من لوحة المٌشغل
لتشغيل الماكينة

لم يتم رصد مستوى المياه في
خزان المياه

المواد المتبقية أو الرواسب بالجدار الداخلي
لخزان المياه

نظف خزان المياه واشطفه بعناية
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اإلجراءالمحتمل السببمشكلة/خطأ رسالة

ال يوجد حليب أو رغوة حليب
فقط

راجع وضع فتحة الصنبور وقم بتنظيفها إذا لزم األمر.يوجد تسريب بمجرى الحليب/خرطوم الشفط
: افحص الحلقة الدائرية بقارنةSU05وحدة التبريد 

خرطوم الشفط. افحص خرطوم الشفط وقم
باستبداله إذا لزم األمر

ال يتدفق الحليب بشكل صحيح
من صنبور الحليب

لم يتم تركيب صنبور الحليب بشكل صحيح في
أخر مره تم تنظيفه

ابدأ عملية تنظيف ماكينة القهوة، وقم بتركيب صنبور
الحليب تبعًا للتعليمات بالشاشة اللمسية. يعتبر أيضًا

طقمصنبور الحليب جزء من مجموعة العناية – راجع 

]55 |العناية [

الماكينة تشغيل إعادة١۔٢۔١٣

 ثوان.10] لمدة 1اضغط مع االستمرار على الزر [.1

ï.سيتم إعادة تشغيل الماكينة

ï.تظهر شاشة البدء

المحضَّر المشروب بجودة المتعلقة المشكالت في المساعدة٣۔١٣
المحتمل الحلالمُحتمَلة األسبابالمشكلة

اختر درجة أنعم للطحنالطحن خشن للغايةالقهوة عديمة المذاق

]35 |تعيين المشروبات [قم بزيادة كمية القهوة القهوة قليلة للغاية

]35 |تعيين المشروبات [ارفع درجة الحرارة درجة الحرارة منخفضة للغاية

استخدم حبوب بُن طازجةللقهوة مذاق يدّل على أنها قديمة

ملء حبوب القهوةراجع آليه قفل قُمع حبوب القهوة لم يتم إغالق قُمع حبوب القهوة كما ينبغي

]| 41[

اتصل بخدمة العمالءالطحن سيئطعم القهوة غريب

ضع كمية بُن صغيرة في قُمع حبوب القهوةاستخدام الحد األدنى من البُن

استبدل البُن الموجودالبُن فاسد

اشطف الماكينةبقايا المُنظف

افحص غسالة األطباقالفنجان متسخ

جودة المياه رديئة (بسبب الكلور والعُسر وما
إلى ذلك)

]26 |جودة المياه [افحص جودة المياه 

]35 |تعيين المشروبات [اخفض درجة حرارة القهوة درجة الحرارة مرتفعة للغايةطعم القهوة الذع
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المحتمل الحلالمُحتمَلة األسبابالمشكلة

اختر درجة طحن أكثر خشونة إعداد درجة خشونةالطحن ناعم للغاية
الطحن

]35 |تعيين المشروبات [قم بزيادة كمية القهوة القهوة قليلة للغاية

استخدم تحميصًا أفتحالتحميص داكن للغاية

|تعيين المشروبات [قم بزيادة درجة حرارة القهوة درجة الحرارة منخفضة للغايةطعم القهوة حامض

 35[

استخدم تحميصًا أغمقالتحميص فاتح للغاية

اختر درجة طحن أكثر نعومة إعداد درجة خشونةالطحن خشن للغاية
الطحن

استخدم مسحوقًا أقل وماءً أكثرالقوام غليظاتساق الحبوب المطحونة

استخدم مسحوقًا أكثر وماءً أقلالقوام خفيف

نظِّف جهاز المسحوق وجفِّفهتكتُّل المسحوق أو رطوبته

استخدم مسحوقًا أقل وماءً أكثرالمشروب حلو للغايةمذاق الحبوب المطحونة

استخدم مسحوقًا أكثر وماءً أقلالمشروب ليس حلوًا بما يكفي

نظِّف جهاز المسحوقالمشروب طعمه غريب
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الفنية البيانات١٤

DIN 18873-2:2016-02 المعيار وفق السعات١۔١٤
 فلط.230تفترض هذه البيانات مقدار الجهد الكهربائي الرئيسي 

واحد مشروب تحضيرالساعة في السعة

)ساعة لكل الفناجين عدد(

مشروبين تحضير

)ساعة لكل الفناجين عدد(

124163إسبريسو

8092قهوة/كريمة القهوة

-96 مل)200مياه ساخنة (

91130كابوتشينو

96116التيه مكياتو

93113قهوة بالحليب

-102مشروب الشوكوالتة الساخن

القهوة لماكينة الفنية البيانات٢۔١٤
، وفقًا للمعداتكجم 25ما يقرب من. الوزن

x 0.25 2 أو كجم x 0.5 1بدون تطويلة قُمع حبوب القهوة: –سعة قُمع حبوب القهوة

كجم

كجم x 0.55 2 أو كجم x 1.1 1بتطويلة قُمع حبوب القهوة: –

كجم 0.5قُمع المسحوق: سعة قُمع المسحوق

كجم x 0.5 2وعاء مسحوق مزدوج: 

لتر 4.8خزّان المياه

%80أقصى مستوى رطوبة: الظروف المحيطة

م °32–5درجة الحرارة المحيطة: 

)A ديسيبل (70أقل من انبعاث الضجيج

القهوة لماكينة الكهربائية التوصيالت٣۔١٤
الترددالمصهرالتيار شدةالوصلةالكهربائي الجهدالنوع

A300 (FCS4070(220–2401 فولتL N PE 2400 إلى 2100من
وات

 هرتز60–50 أمبير10

 هرتز60–50 أمبير15 وات1L N PE1400 فلط100

127 إلى 110من 
فولت

1L N PE 1500 إلى 1200من
وات

 هرتز60 أمبير15
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الفهرس

أ
57 إزالة الترسبات

57 إجراء

57 مستحق

61 استكشاف األعطال وإصالحها

15 أقراص التنظيف

5 االستخدام المقصود

31 اإلعدادات األساسية

9 الترسبات الكلسية

51 التنظيف

49 المُلحقات

التوصيل

63 كهربائية

25 الحد األدنى من مسافات الخلوص

الحليب

44 ملء

10 الرموز

11 البرنامج

11 التعليمات

11 لوحة المعلومات

63 السعات

6 السالمة

10  خطوات5الطريقة المكوَّنة من 

63, 23 الظروف المحيطة

24 القياسات

الكهربائي

30 التوصيل

الماء

28 وصلة

الماكينة

61 إعادة تشغيل

31 التشغيل ألول مرة

30 تشغيل

10 المتطلّبات

المسحوق

42 ملء

المشروبات

48 تحضير

الموارد

36 إعداد

33 ملء

63 انبعاث الضجيج

أوضاع الرغوة

37 إعداد

ت
26 تحديد درجة عٌسر الماء

35 تعيين المشروبات

10 تلميحات

28 توصيل مصدر المياه

ج
62 جودة المنتج

26 جودة المياه

ح
حبوب القهوة

40 التخزين

41 ملء

39 حقوق الوصول

خ
خرطوشة إزالة الترسبات

32 إدخال

63 خزان الماء

43 إدخال

43 ملء
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19 اإلصدار

د
درجة خشونة الطحن

41 إعداد

15 دليل المستخدم

ر
رسالة الخطأ

14 الترميز اللوني

14 وصف توضيحي

PIN 34رموز 

ز
13 زر اإللغاء

13 زر البدء

ط
56 طقم العناية

ق
63 قُمع المسحوق

63 قُمع حبوب القهوة

ك
18 كود النوع

ل
11 لوحة المعلومات

17 لوحة النوع

م
مادة تنظيف جهاز الحليب

15 زجاجة الجرعات

ماكينة القهوة

28 اإلخراج من العبوة

51 التنظيف

15 مجموعة األدلة

000 مخرج الحليب

29 مياه الصرف

ن
نطاق التسليم

15 مجموعة األدلة

و
63 وصلة التيار

وصلة المياه الرئيسية

25 المتطلّبات

19 اإلصدار

وضع التشغيل

22 االختيار السريع







Franke Coffee Systems GmbH
Franke Strasse 1

97947 Grünsfeld
Deutschland

Tel.: +49 9346 9278 0
Fax: +49 9346 9278 100

www.franke.de

Franke Coffee Systems UK
Limited

6A Handley Page Way,
Old Parkbury Lane,

Colney Street,
St Albans,

Hertfordshire, AL2 2DQ
England

Tel.: +44 1923 635700
Fax: +44 1923 635701

www.franke.com

Franke Coffee Systems
Americas

800 Aviation Parkway
Smyrna, TN 37167

USA
Tel.: +1 615 462 4265
Fax: +1 615 462 4400

www.franke.com

Franke Kaffeemaschinen AG
Franke-Str. 9

CH-4663 Aarburg
Switzerland

Tel. +41 62 787 31 31
www.franke.com

coffee.franke.com
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