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Прочетете инструкцията за употреба, преди да работи-
те по машината.

Съхранявайте инструкцията в близост до машината и
при продажба или предоставяне на машината я предай-
те на следващия потребител.
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1 ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ

1.1 Употреба по предназначение

1.1.1 Кафемашина
– A300 е професионална машина за приготвяне на напитки, предназначена за заведения, офиси или подоб-

на обстановка.
– A300 е подходяща за използване на кафе на зърна, мляно кафе, прахообразни продукти за автоматични

кафемашини и на прясно мляко.
– A300 е предназначена за приготвяне на напитки при спазване на тази инструкция и техническите данни.
– A300 е предназначена за работа в закрити помещения.

Внимание
– A300 не е подходяща за употреба на открито.

1.1.2 Приставки

Охлаждащ блок
– Охлаждащият блок е предназначен единствено за охлаждането на мляко във връзка с приготвянето на кафе

с една кафемашина. Използвайте само предварително охладено мляко (2 –  5° C).
– Използвайте само почистващия препарат за системи за мляко на Franke.

Внимание
– Другите почистващи препарати могат да оставят непочистени остатъци в системата за мляко.

1.2 Условия за използване на кафемашината
– A300 е предназначена за използване от обучен персонал.
– Всеки потребител на A300 трябва да е прочел и разбрал инструкцията. Това не важи, в случай че машината

се ползва на самообслужване.
– Машините на самообслужване трябва да бъдат под постоянно наблюдение, за да бъде осигурена безопас-

ността на потребителите.
– Започнете употребата на A300 и приставките към нея едва когато сте прочели и разбрали изцяло тази ин-

струкция.
– Не използвайте A300 и приставките, ако не сте запознати с функциите им.
– Не използвайте A300, ако свързващите кабели на A300 или на приставките са повредени.
– Не използвайте A300, ако A300 или приставките не са почистени или заредени според изискванията.

– Деца под 8 години не трябва да използват A300 и приставките.
– Деца и лица с ограничени физически, сензорни или умстмени способности

трябва да използват A300 и приставките само под наблюдение и не трябва
да играят с A300 и приставките.

– Деца не трябва да извършват почистване на A300 и приставките.



1 | За Вашата безопасност Franke Kaffeemaschinen AG

6 Инструкция за употреба A300

1.3 Обяснение на указанията за безопасност съгласно ANSI
(Американски институт за стандартизация)
С цел защита на хора и материални ценности трябва да спазвате указанията за безопасност.

Символът и сигналната дума указват степента на опасността.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ означава наличие на възможна опасност. Ако тя не бъде предотвратена,
може да последват смърт или тежки наранявания.

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ означава наличие на възможна опасност. Ако тя не бъде предотвратена, може да
последват леки или минимални наранявания.

УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ насочва вниманието към рискове за щети по машината.

1.4 Опасности при използването на кафемашината

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от пожар
При електрическо претоварване на мрежовия кабел вследствие на образуване на топлина може да се получи
пожар.

a) Не използвайте за свързване на кафемашината към електрозахранването разклонители или удължители.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност за живота вследствие на токов удар!
Повредени захранващи и свързващи кабели или щепсели могат да доведат до токов удар.

a) Не свързвайте към електрическата мрежа повредени захранващи и свързващи кабели или щепсели.

b) Сменете повредените захранващи и свързващи кабели или щепсели. Когато захранващият кабел е монти-
ран, свържете се с техника по поддръжката. Когато захранващият кабел не е монтиран, поръчайте и из-
ползвайте нов, оригинален захранващ кабел.

c) Уверете се, че машината и захранващият кабел не се намират в близост до горещи повърхности, напр. га-
зова или електрическа печка или фурна!

d) Уверете се, че захранващият кабел не е притиснат или протъркан на остри ръбове.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност за живота вследствие на токов удар!
Проникнала в машината течност/влага или течове могат да доведат до токов удар.

a) Никога не насочвайте струя вода или пара към машината.

b) Не разливайте течности върху машината.

c) Не потапяйте машината в течност.

d) При теч или проникнала течност/влага изключете машината от електрическата мрежа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност за живота вследствие на токов удар!
Неправилно извършени работни операции, ремонти или обслужване по електрическите инсталации могат да
доведат до токов удар.

a) Ремонтът на електрически части с оригинални резервни части трябва да се извършва от техника по под-
дръжката.

b) Ремонтните дейности трябва да се извършват само от оторизирани лица със съответната квалификация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от задушаване!
Пластмасови опаковки могат да причинят задушаване при деца.

a) Внимавайте пластмасови опаковки да не попадат в ръцете на деца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от опарване!
По време на промиването изтича гореща вода.

a) Избягвайте близостта на чучурите, докато извършвате операцията.

b) Не поставяйте нищо върху решетката на капкоуловителя.

c) ПРИ ОПАРВАНЕ: незабавно охладете изгореното място и в зависимост от степента на изгаряне се консул-
тирайте с лекар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от опарване!
Горещи напитки могат да доведат до опарване.

a) Бъдете внимателни с горещи напитки.

b) За пиене използвайте само подходящи съдове.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от опарване!
При почистването се отделят горещи течности и пара, които могат да доведат до опарване.

a) Избягвайте близостта на чучурите, докато извършвате операцията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване!
Ако в съда за зърна или в мелницата попаднат предмети, това може да доведе до изхвърчане на парчета и да
предизвика наранявания или повреда на машината.

a) Не поставяйте предмети в съда за зърна или в мелницата.

ВНИМАНИЕ
Порязвания/прищипвания
Задвижващият механизъм на съда за прахообразен продукт може да причини порезни рани и прищипвания.

a) Почиствайте внимателно съда за прахообразен продукт.

ВНИМАНИЕ
Раздразнения вследствие на почистващи средства
Почистващи таблетки, препарати за почистване на системи за мляко и за премахване на варовик могат да
предизвикат раздразнения на очите или кожата.

a) Спазвайте указанията относно опасностите върху етикетите на почистващите средства.

b) Избягвайте контакт с очите и кожата.

c) След контакт с почистващи средства мийте ръцете си.

d) Почистващи средства не бива да попадат в напитките.

ВНИМАНИЕ
Опасност за здравето вследствие на развитие на микроорганизми
В резултат на недостатъчно почистване по машината и нейните накрайници могат да се отложат остатъци от
храна, които да замърсят продуктите.

a) Не използвайте машината, когато тя не е почистена според инструкцията.

b) Ежедневно почиствайте машината съгласно инструкцията.

c) Информирайте обслужващия персонал относно мерките за почистване.
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ВНИМАНИЕ
Опасност за здравето вследствие на развитие на микроорганизми
При продължителен период на неизползване могат да се отложат остатъци в машината.

a) Почиствайте машината след по-дълъг период на неизползване (повече от 2 дни).

ВНИМАНИЕ
Образуване на мухъл
Върху утайката от кафе може да се образува мухъл.

a) Изпразвайте и почиствайте касетата за утайка най-малко веднъж дневно.

УКАЗАНИЕ
Повреди по машината от котлен камък
Ако твърдостта на водата е грешно настроена, в кафемашината може да се образува котлен камък. Отлаганията
на котлен камък могат да повредят кафемашината.

a) Измерете твърдостта на водата при въвеждането в експлоатация. Настройте измерената твърдост на водата
след това в менюто Пускане в експлоатация. Установяване на твърдост на водата с измервателна лента
[} 25].

За отстраняване на котлен камък можете да използвате само концентрат за премахване на котлен камък на
Franke (артикулен номер 560.0589.837). Така се гарантира надеждно отстраняване на котлен камък.

a) Поръчвайте своевременно концентрат за премахване на котлен камък, за да можете да извършвате отстра-
няването на котлен камък незабавно след като на блока за управление на кафемашината се покаже подка-
на за това.
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2 ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

2.1 Символи от инструкцията

2.1.1 Ориентация

Символ Описание

Почистване на компонентите по метода на 5-те стъпки

При този символ ще откриете съвети и идеи, както и допълнителна информация

Условия за отделни действия

Степен на смилане фина

Степен на смилане груба

Информация за оптимизиране на качеството на напитките

Резултат или междинен резултат при отделни действия
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2.2 Символи на софтуера

2.2.1 Символи на екрана и върху контролния панел

Ако възникне грешка, на екрана свети символ, който посочва засегнатите компоненти Отстраняване на грешки
[} 57].

Символ Наименование Описание

Лого на Franke Извикване на режим на поддръжка

Поддръжка/почистване Машината трябва да бъде почистена или трябва да бъде извърше-
на поддръжка

Зърно на кафе Съдът за кафе на зърна е празен или не е поставен правилно

Касета за утайка Касетата за утайка трябва да бъде изпразнена

Плакнене Машината трябва да бъде изплакната или машината изплаква

Продукт

Изчисляване при плащане Активен отчет

Трансфер на данни Прехвърлят се данни

Брояч на отделени проду-
кти

Индивидуализиране Адаптиране на напитките и представянето
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Символ Наименование Описание

Информация

Неактивно

Готовност Превключване на машината в режим на готовност

Врата Вратата е отворена.

Поддръжка/Настройки/
Администриране

Настройване на машината

Език Настройка на език

Настройки на ресурсите Настройка на ресурсите

Управление на правата Управление на потребителските права

Отстраняване котлен ка-
мък

Отстраняване на котлен камък от кафемашината

Обработка Обработка на настройките

Настройки на напитки
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Символ Наименование Описание

Системна информация

Брояч

Воден филтър

Капкоуловител Капкоуловителят е пълен или е поставен неправилно

Резервоар за вода Резервоарът за вода е празен или липсва

Ресурс на прах Съдът за прахообразен продукт е празен или не е правилно по-
ставен

Мляко Съдът за мляко е празен или не е поставен правилно

2.2.2 Символи за навигация и обслужване

Символ Наименование Описание

Бутон за прекъсване Прекъсва приготвянето на продукт

Страница напред/назад Прелистване в меню от няколко страници

Бутон за стартиране Стартиране на приготвянето на продукт
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2.2.3 Изобразяване на съобщения за грешки
Маркираните продукти не могат да бъдат приготвени. От светещия символ на екрана се вижда грешката.

Ако грешката засяга цялата система, съобщението за нея се появява автоматично.

Затваряне

Вратата е отворена. Моля, затворете
вратата.

2018-09-06
11:35

Цветова схема за грешките

Временно прекъсване

Системата продължава да функционира неограничено

Системата функционира ограничено

Отделни или всички ресурси са блокирани
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3 ОБХВАТ НА ДОСТАВКА
Обхватът на доставката зависи от конфигурацията на уреда. Допълнителни аксесоари можете да си набавите от
Вашия дистрибутор или от Franke Kaffeemaschinen AG в Арбург.

Кафемашините преди напускане на завода са проверени с кафе и прах. Ето защо Вашата A300 може да има
следи от кафе, прах или вода.

Наименование на артикула Номер на артикула

Концентрат за премахване на котлен камък 560.0589.837

Почистващи таблетки (100 бр.) 567.0000.010

Почистващи таблетки (САЩ/Канада) 567.0000.002

Почистващ препарат за системи за мляко (дозиращ
флакон)

567.0000.005

Почистващ препарат за системи за мляко (дозиращ
флакон) (САЩ/Канада)

567.0000.006

Измервателна лента за твърдост на водата 560.0004.060

Почистващи четки 560.0003.728

Вътрешна четка

(Опция SU05)

560.0001.019

Почистваща четчица 560.0003.716

Микрофибърна кърпа 560.0002.315

Уловителен съд (само при машина без свързване за
мръсна вода)

560.0612.966

Комплект инструкция и декларация за съответствие 560.0595.406
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Наименование на артикула Номер на артикула

Чучур за мляко 1-ен

Вж. приложеното монтажно ръководство

560.0613.850
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4 ИДЕНТИФИКАЦИЯ

4.1 Позиция типова табелка

4.1.1 Кафемашина

Типовата табелка за кафемашината се намира на вътрешната дясна стена.

4.1.2 Охлаждащ блок SU05

Типовата табелка за охлаждащия блок се намира върху лявата вътрешна стена.

4.2 Код на типа

4.2.1 Кафемашина

Код на типа Описание

A300 Кафемашина (напълно автоматична)

Серия: А

Конструктивен размер: 300

1G 1 мелница

2G 2 мелници

1P 1 дозатор за прахообразен продукт

2P 2 дозатор за прахообразен продукт

S1 Дюза за пара

W3 Вътрешен резервоар за вода



4 | Идентификация Franke Kaffeemaschinen AG

18 Инструкция за употреба A300

Код на типа Описание

W4 Връзка за вода

4.2.2 Приставки

Код на типа Описание

FM EC FoamMaster (топло мляко и топла млечна пяна)

MS EC Система за мляко с EasyClean почистваща система
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5 ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

5.1 Кафемашина
Въведение
Кафемашината A300 се предлага с множество опции. Обърнете внимание, че в зависимост от конфигурацията
Вашата кафемашина може да изглежда различно.

Съд за кафе на зърна

Съд за прахообразен продукт
(опция)

Чучур за гореща вода

Блок за управление (8-инчов
сензорен дисплей)

Капкоуловител с решетка

Капак на контейнера за
продукт

Поставка за чаша

(Опция)

Резервоар за вода

Дюза за пара (опция)

Ключалка на вратата

5.1.1 Модели

Водоснабдителна уредба Продуктов тип

A300 с връзка за вода A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC

А300 с резервоар за вода A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC
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5.1.2 Стандартно
– 8" сензорен екран
– Мелница (отзад вляво)
– Чучур за гореща вода (вляво)
– Връзка за вода или резервоар за вода
– Автоматична система за отстраняване на котлен камък

5.1.3 Опции
– Разширение за съд за кафе на зърна
– Единичен дозатор за прахообразен продукт
– Двоен дозатор за прахообразен продукт
– Дюза за пара S1 (само при MS EC)
– Изхвърляне на сол (само в комбинация с връзка за вода)
– Ключалка на вратата
– Заключващи се съдове за зърна и за прахообразен продукт
– Franke Digital Services

5.2 Приставки

5.2.1 Компоненти на охлаждащия блок с EasyClean

Контейнер за мляко

Ключалка на вратата

Индикатор за температурата

Контейнер за почистване

Превключвател вкл/изкл
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5.3 Контролен панел

1

2

17:11
08.03.2018

1 Чрез логото на Franke можете да превключва-
те между режим на поддръжка и режим на из-
бор на продукти

2 Прелистване напред или назад

5.4 Режим на работа Quick Select

Режимът на управление Quick Select е стандартната настройка при самообслужване. След като Вашият клиент
избере напитка, той може да я промени индивидуално във втората стъпка, ако продуктовите опции са активира-
ни.

Структура на контролния панел
– Ниво 1: избор на продукт, до 5 страници, показване на 6, 12 или 20 бутона за продукт на страница
– Ниво 2: адаптиране на напитка, избор на продуктови опции, стартиране на приготвяне

Индивидуални настройки
– Екран: 2x3, 3x4 или 4x5 продукта на страница
– Индивидуално подреждане на напитките
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6 ИНСТАЛАЦИЯ

6.1 Предварителни стъпки
Място на поставяне

– Мястото на поставяне трябва да отговаря на допустимите условията за околна среда и не трябва да е на от-
крито.

– Повърхността трябва да е равна и водоравна.
– Данните за нуждата от място и за размерите на отворите ще откриете в раздел Размери на А300 [} 23]

Електрическо свързване
– Контактът трябва да се инсталира фиксирано на мястото на монтаж.
– Контактът трябва да има подходяща присъединителна мощност и предпазител. Необходимите стойности на

свързване можете да видите върху типовата табелка на кафемашината.
– Свързването на кафемашината с електрическата мрежа трябва да бъде подсигурено със защитен прекъс-

вач.
– Контактът трябва да е в обсега на кабела.
– Контактът не бива да е свързан с удължителен кабел.

Връзка за отпадъчна вода (опция)
– Връзката за отпадъчна вода трябва да има сифон.
– Сифонът трябва да е в обсега на маркуча за отпадъчна вода.
– Сифонът и водачът на маркуча за отпадъчна вода трябва да са по-ниско от кафемашината.
– Свързването към сифона трябва да стане чрез свободна проточна линия.

Връзка за вода (опция)
– Връзката за вода трябва да е в обсега на маркуча за вода.
– Връзката за вода трябва да е чиста и изплакната.



Franke Kaffeemaschinen AG Инсталация | 6

Инструкция за употреба A300 23

6.2 Размери на А300
Всички размери са показани в мм.
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A300 с връзка за вода
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Прекарване за щанд Разстояния отгоре и от задната страна

Само при опция
изхвърляне на утайката

Минимални разстояния
– До задната стена: 50 мм
– Отгоре: 200 мм (за пълнене и изваждане на съда за кафе на зърна)
– Вдясно: 100 мм (за отваряне на вратата)

6.3 Изисквания към водоснабдителна уредба

6.3.1 Връзка за вода

Налягане на водата 80–800 kPa (0,8–8,0 bar)

Дебит > 0,1 л/сек

Температура на водата < 25 °C

Свързване към водопроводна мрежа Шарнирна гайка G3/8 метален маркуч l = 1,5 м

Свързвайте само с включения в доставката комплект
маркучи

– Свързването към водопроводната мрежа трябва да отговаря на техническите данни, местните и национал-
ните предписания.

– Свързването към водопроводната мрежа трябва да е извършено така, че да гарантира защита от обратен
поток.

– Свързването към водопроводната мрежа трябва да е снабдено със спирателен вентил и контролируем въз-
вратен клапан с поставен пред него филтър. Филтърът трябва да може да се сваля, за да се почиства.

– Водата не трябва да се взима от домашната инсталация за декалцифициране на вода.
– Филтър с минимум 100 отвора/цол (UL)
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6.3.2 Качество на водата

Обща твърдост: 4 – 8° dH GH (немски градус)

7 – 14° fH GH (френски градус)

4,2-8,3 GPG

70–140 ppm (мг/л)

Карбонатна твърдост 3 – 6° dH KH/50 – 105 ppm (mg/l)

Киселинност/pH стойност 6,5 – 7,5 pH

Съдържание на хлор < 0,5 mg/l

Съдържание на хлорид < 30 mg/l

TDS (total desolved solids) 30–150 ppm (мг/л)

Електрическа проводимост (измерена) 50–200 μS/cm (микросименс)

Съдържание на желязо < 0,3 mg/l

– Цвят: прозрачен
– Вкус: свеж и чист вкус
– Мирис: без доловим мирис
– Без частици ръжда във водата

6.3.3 Установяване на твърдост на водата с измервателна лента

УКАЗАНИЕ
Повреди по машината от котлен камък
Ако твърдостта на водата е грешно настроена, в кафемашината може да се образува котлен камък. Отлаганията
на котлен камък могат да повредят кафемашината.

a) Измерете твърдостта на водата при въвеждането в експлоатация. Настройте измерената твърдост на водата
след това в менюто Пускане в експлоатация.

Степента на твърдост на използваната вода определя капацитета на водния филтър (само в комбинация с връз-
ка за вода) и количеството вода между процесите по отстраняване на котлен камък. Ако степента на твърдост е
въведена в програмата на машината, автоматично се извършва правилната подкана за oтстраняване на котлен
камък.

Степента на твърдост на използваната вода определя капацитета на водния филтър. Ако степента на твърдост е
известна в програмата на машината, автоматично се извършва правилно подканване за смяна на филтъра.

Опаковани измервателни ленти за твърдост на водата

1. Разопаковайте измервателната лента.
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2. Потопете измервателната лента за 1 сек във
вода.

3. Леко разтърсете измервателната лента.

ð Измервателната лента се оцветява.

4. След една минута отчетете степента на твър-
дост. Степента на твърдост отговаря на броя на
оцветените в червено полета.

5. Въведете резултата от измерването в менюто
за поддръжка на машината Настройки на вода-
та [} 36].

Таблица за изчисляване; съобщения за oтстраняване на котлен камък при машини без филтър
за вода

Степен на твър-
дост

Резултат върху из-
мервателната лента

Твърдост на водата Подканване за oт-
страняване на кот-
лен камък след

Принудително oт-
страняване на кот-
лен камък след

1 1 х червено >5° dH/>6°e/>9°fH 100 l 125 l

2 2 х червено >10° dH/>13°e/>18°fH 80 l 100 l

3 3 х червено >15° dH/>19°e/>27°fH 60 l 75 l

4 4 х червено >20° dH/>25°e/>36°fH 40 l 50 l

5 5 х червено >25° dH/>31°e/>45°fH 20 l 25 l

Степен на твърдост Резултат върху измервателната
лента

Твърдост на водата

1 1 х червено >5° dH/>6°e/>9°fH

2 2 х червено >10° dH/>13°e/>18°fH

3 3 х червено >15° dH/>19°e/>27°fH

4 4 х червено >20° dH/>25°e/>36°fH

5 5 х червено >25° dH/>31°e/>45°fH

6.4 Поставяне и подготовка на кафемашината

1. Проверете опаковката за транспортни щети.

2. Разопаковайте уредите.

3. Проверете доставката за пълнота (вж. Обхват
на доставка и поръчката).

УКАЗАНИЕ
Повреда поради прегряване
Твърде малкото отстояние от стената и нагоре може да доведе до задържане на топлина в машината, а следова-
телно и до повреди.

a) Спазвайте препоръчаните монтажни размери и свободни пространства.

b) Следете за това свободните пространства да не са блокирани.
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6.5 Свързване за вода

УКАЗАНИЕ
Щета от вода
Ако връзката за вода е извършена неправилно, може да се получи щета от вода. Безупречното извършване на
връзката за вода е отговорност на оператора.

a) Съблюдавайте данните за Връзка за вода [} 24].

b) Проверете уплътнението на връзката за вода.

Гаечен ключ 19 мм

1 Кафемашина 2 Цедка с уплътнение

3 Присъединяване кафемашина 4 Свързване система за вода

5 Уплътнение 6 Маркуч за вода

1. Промийте маркуча за вода и тръбата за вода,
за да отстраните замърсяванията.

2. Свържете маркуча за вода с цедката към кафе-
машината.

3. Свържете маркуча за вода с уплътнението към
системата за вода.

4. Затегнете на ръка винтовите съединения.

 

5. Отворете крана за вода.

6. Проверете уплътнението на връзката за вода.

6.6 Свързване на отпадъчна вода

ü Налични са компоненти за фиксиране на мар-
куча за отпадъчна вода.

1. Свържете маркуча за отпадъчна вода към ка-
фемашината.
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2. Вкарайте маркуча за отпадъчна вода в сифона
(хигиенна преграда) така, че да има свободно
протичане [1] от минимум 50 mm. Сифонът
трябва да продължи да се проветрява.

3. Фиксирайте маркуча за отпадъчна вода в тази
позиция [стрелка], за да не попада по-дълбоко
в сифона или по погрешка да се измъкне.

4. Излейте водата в капкоуловителя и проверете
оттичането.

6.7 Свързване на електрическата верига

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност за живота вследствие на токов удар!
Свързването към електрическа мрежа без устройство за защита срещу остатъчен ток може да доведе до смърт
при токов удар.

a) При свързването се уверете, че електрическата мрежа е с устройство за защита срещу остатъчен ток.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност за живота вследствие на токов удар!
Неправилно извършени работни операции по електрически инсталации могат да доведат до токов удар.

a) По електрически инсталации могат да работят квалифицирани електротехници. Инструктирани за работа
лица могат да работят по електрически инсталации само под ръководството и надзора на квалифициран
електротехник.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност за живота вследствие на токов удар!
Повредени захранващи и свързващи кабели или щепсели могат да доведат до токов удар.

a) Не свързвайте към електрическата мрежа повредени захранващи и свързващи кабели или щепсели.

b) Сменете повредените захранващи и свързващи кабели или щепсели. Когато захранващият кабел е монти-
ран, свържете се с техника по поддръжката. Когато захранващият кабел не е монтиран, поръчайте и из-
ползвайте нов, оригинален захранващ кабел.

c) Уверете се, че машината и захранващият кабел не се намират в близост до горещи повърхности, напр. га-
зова или електрическа печка или фурна!

d) Уверете се, че захранващият кабел не е притиснат или протъркан на остри ръбове.

1. Обезопасяване на електрическата верига. 2. Свържете всеки уред отделно към захранване-
то.

3. Включете електрическата верига.
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6.8 Включване на машината

1. Натиснете за кратко бутона [1].

ð Машината се стартира.
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7 ПЪРВО ВКЛЮЧВАНЕ НА МАШИНАТА
Когато машината е свързана с мрежата, тя се включва. При първоначално включване софтуерът ще Ви преведе
през основните настройки, които трябва да извършите при въвеждането в експлоатация. Всички основни на-
стройки могат допълнително да се променят:

Конфигуриране [} 32]

1. Свържете машината към захранването.

ð Машината стартира и отваря инсталацион-
ния асистент.

2. Отстранете защитното фолио от екрана.

3. Извършете основните настройки съгласно ин-
струкциите върху блока за управление - вж.
таблицата по-долу.

Настройка на език, час и дата

Параметри Възможни стойности Бележки

Език – de (немски)
– en (английски)
– fr (френски)
– ...

Има 33 езика на разположение

Езикът се превключва веднага

Показване 12/24 часа 12 часа

24 часа

Време

– Час
– Минута

0 – 23/0 – 11

0 – 59

Настройване на часа

Настройване на минутите

Дата

– Ден
– Месец
– Година

0 – 31

0 – 12

2019 – 9999

Настройване на деня

Настройване на месеца

Настройване на годината

Часова зона Избор на времева зона от списъка
за избор

Настройки за захранване с вода

Параметри Възможни стойности Бележки

Твърдост на водата Степени на твърдост 1 – 5 Въведете измерената твърдост на
водата Установяване на твърдост на
водата с измервателна лента [} 25]

Настройката на твърдостта на вода-
та става при машини с резервоар за
вода и при машини с връзка за во-
да, но без филтър за вода

Воден филтър – Да
– Не

Само в комбинация с връзка за вода

Филтърно количество Тип филтър за вода

Списък за избор

В зависимост от използвания фил-
тър и твърдостта на водата
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7.1 Използване на патрон с препарат

1. Извадете касетата за утайка.

2. Отворете ключалката (опция) с ключа.

3. Задействайте заключването от вътрешната
страна и отворете вратата.

4. Отвийте винтовото затваряне от патрона.

5. Отстранете пломбата.

6. Поставете патрона за отстраняване на котлен
камък скосено отдолу в червената поставка.

7. Затворете вратата.

8. Поставете касетата за утайка.

7.2 Напълване на ресурси
Показват се само ресурсите, които са налични съгласно конфигурацията на A300.

Според метода на приготвяне, използваното печено кафе и напитката е нужна подходяща степен на смилане.
За приготвянето на еспресо кафе с пяна или безкофеиново кафе е препоръчително използването на отделни
мелници. Така степента на смилане може да се настройва за всеки използван сорт печено кафе индивидуално.
Настройване на степента на смилане [} 39]

Пълнене на ресурси

Съд за кафе на зърна вляво

Съд за кафе на зърна вдясно

Съд за прахообразен продукт
позиция 2

Мляко

Средно изпичане еспресо

Средно изпичане

Инстантна напитка с
шоколад

Пълномаслено мляко

Мляко на прах
Съд за прахообразен продукт
позиция 4

Назад Напред

1. Напълнете съда с определените суровини.

2. Докоснете Напред .

ð Извършили сте най-важните настройки и сега
можете да направите първата си напитка.

За да адаптирате стандартните напитки, натиснете горе вляво върху логото на Franke. Съблюдавайте и глава
Настройване на напитките [} 33].

Всички настройки, които сте извършили по време на въвеждането в експлоатация, можете да адаптирате по
всяко време в менюто за поддръжка. Конфигуриране [} 32]
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8 КОНФИГУРИРАНЕ

8.1 Извиква режим на поддръжка

1. Докоснете логото на Frankе отгоре вляво.

2. Въведете PIN.

3. Натиснете ОК.

8.2 PIN код
Фабричните PIN кодове по подразбиране са следните:

Собственик Специалист Оператор

PIN код по подразбиране 1111 2222 7777

Собствен PIN код
 ...  ...  ...

PIN кодовете за продукти със заключване и Машина Вкл./Изкл. може да видите и промените с роля на собстве-
ник в меню Моите настройки > Управление на правата.

8.3 Моите настройки

Настройване на машината

Ресурси

Настройване на напитките

Управление на правата
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8.3.1 Настройване на напитките

Espresso Caffè Latte Cappuccino Milchkaffee

Café Crème Latte macchiato Schokolade Chococcino

Teewasser Milch Espresso Dampf

Експорт/импорт Сортиране на
напитки

Обработка Скриване Копиране Настройване Вкл.

Действие Въвеждане/функция Бележки

Експорт/импорт – Запазване на POP (продук-
тов пакет)

– Зареждане на запазени дан-
ни

– Запазване на настройките за напитки на USB па-
мет, напр. преди софтуерна актуализация

– Заредете настройките за напитки от USB памет в
кафемашината

Сортиране на напит-
ки

– Промяна на позицията на напитките
– Настройте броя на показваните напитки (2x3, 3x4,

4x5)

1. Докоснете екранния бутон Сортиране на напитки.

2. Докоснете напитката, която трябва да се измести.

3. Докоснете целевата позиция за напитката.

Обработка Обработка на маркирана напитка

Показване/скриване Показване или скриване на налични напитки

Копиране Копиране на наличните напитки като база за вариант

Настройване – Да
– Не

Активиране/деактивиране. Ако функцията е активира-
на, напитка по избор може да се адаптира в следните
точки:

– Размер на чашата
– Вид зърна при положение че са конфигурирани

няколко
– Сила на аромата

Режим на работа Quick Select [} 21]
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Обработка на напитката

Кафе

Първи вид зърна

Количество зърна

Количество вода

Температура на
водата

Тъмно еспресо смес (вляво)

Профил
предварително
варене

Изкл. СредноКъсо Дълго

1

2

3
4

Капучино

1 Активна напитка 2 Ресурс (кафе, мляко и др.)

3 Параметър за настройка 4 Избутващ регулатор

8.3.2 Настройка на ресурсите

Настройките, които сте извършили по време на въвеждането в експлоатация (Напълване на ресурси [} 31]), мо-
жете да адаптирате по всяко време.

За всеки съд за кафе на зърна е заложен списък с налични ресурси, от които можете да избирате подходящи-
те.

Задаване на ресурси

Настройка на ресурсите

Съд за кафе на зърна вляво

Съд за кафе на зърна вдясно

Съд за прахообразен продукт
позиция 3

Мляко

Средно изпичане еспресо

Средно изпичане

Инстантна напитка с
шоколад

Пълномаслено мляко

Мляко на прах
Съд за прахообразен продукт
позиция 4

Подготовка на вид
мляко 1

Настройка на
профили

1. За да зададете към съд за кафе на зърна ре-
сурс, докоснете предварително настроения
сорт.

2. От списъка изберете подходящия сорт.

3. Повторете за всички съдове.

4. За да напълните тръбите за мляко, изберете
приготвяне на сорт мляко 1.
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Настройка на профили

При A300 FM EC можете да настройвате профили на пяна за твърда и течна пяна (стандартни настройки: течна
пяна 10 % дял на въздуха, твърда пяна 35 % дял на въздуха).

Настройка на профили

Пълномаслено мляко твърда пяна топла

Пълномаслено мляко течна пяна топла

Дял въздух

Дял въздух

Настройка на пяната

Настройка на пяната

Тестване

Тестване

1. Докоснете Настройка на профили за пяна.

2. Настройте дела на въздух за твърда и течна пя-
на с регулатора.

3. Щракнете върху , за да проверите дали пяната
е с желаното качество.

4. Ако е нужно, повторете процеса.

8.3.3 Настройване на машината

Език

Параметри Възможни стойности Бележки

Език – de (немски)
– en (английски)
– fr (френски)
– ...

Има 33 езика на разположение

Езикът се превключва веднага

Дата и час

Параметри Възможни стойности Бележки

Показване 12/24 ча-
са

12 часа

24 часа

Дата

– Ден
– Месец
– Година

0 – 31

0 – 12

2019 – 9999

Настройване на деня

Настройване на месеца

Настройване на годината

Време

– Час
– Минута

0 – 23/0 – 11

0 – 59

Настройване на часа

Настройване на минутите
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Параметри Възможни стойности Бележки

Часова зона Избор на времева зона от списъка за избор

Таймери

Основни настройки

Параметри Възможни стойности Бележки

Пестене на енергия – Активен
– Изкл.

Ако е активно, може да се настрои времето на изчак-
ване

Диапазон: 15 ‒ 120 мин.

Автоматично включ-
ване и изключване

– Активен
– Изкл.

– Включване и изключване на таймера
– Обработка на таймера с щифта

Обработка таймери

Параметри Възможни стойности Бележки

Акция – Автоматично включване
– Автоматично изключване

Изберете функция на таймера

Час 0 ‑ 23 Настройте времето на включване/изключване

Минута 0 ‑ 59

Повторете всеки по-
неделник

– Да
– Не

Активиране/деактивиране на таймера през деня

...

Повторете всяка не-
деля

Настройки на водата

Настройки за захранване с вода

Параметри Възможни стойности Бележки

Воден филтър акти-
вен

– Да
– Не

– Да: Показва се регулаторът за въвеждане на вре-
мето на използване, респ. количеството вода за
водния филтър (според използвания филтър)

– Не: настройте твърдост на водата

Твърдост на водата Степени на твърдост 1 – 5 Настройте измерената твърдост на водата върху регу-
латора Установяване на твърдост на водата с измерва-
телна лента [} 25]

Настройката на твърдостта на водата става при маши-
ни с резервоар за вода и при машини с връзка за во-
да, но без филтър за вода

Работни настройки

Параметри Възможни стойности Бележки

Нулирайте до фаб-
ричните настройки

Всички настройки включително собствените продукти
се губят!
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Параметри Възможни стойности Бележки

Нулирайте продукти-
те до фабричните на-
стройки

Собствените продуктови настройки ще се загубят!

Системна информация

Категория Стойност

Обща версия Инсталирана версия на софтуера на машината

Версии на подсистемата
Машина Тип машина

Сериен номер [сериен номер]

FPC Инсталирана версия на продуктовия каталог на Franke

POP (продуктов пакет) Инсталирана версия на продуктовия пакет (разположе-
ние/сортиране на продукта)

Лиценз Ако е наличен, активен лиценз за Franke Digital
Services

Етернет уред А
IP адрес

MAC адрес

8.3.4 Управление на правата
Ролите са категоризирани в следната йерархия: сервизен техник > собственик > оператор > поддържащ персо-
нал.

Роли и права

Акция Сервизен техник Собственик Специалист Оператор

Промяна на PIN и ак-
тивиране на тестови
продукти

Да (за всички роли) Да (за подчинени ро-
ли)

Не Не

Добавяне/промяна/
отстраняване/адап-
тиране на продукти

Да Да (редуциран обхват
на функции)

Не Не

Разглеждане на броя-
чите

Да Да Да Не

Извършване на по-
чистване

Да Да Да Да

Извършване на соф-
туерна актуализация
(USB)

Да Не Да Не



9 | Зареждане и изпразване Franke Kaffeemaschinen AG

38 Инструкция за употреба A300

9 ЗАРЕЖДАНЕ И ИЗПРАЗВАНЕ

9.1 Пълнене на машината

УКАЗАНИЕ
Грешно пълнене на съдовете
При грешно пълнене се приготвят лоши продукти и машината може да се повреди.

a) Напълнете съда за кафе на зърна с кафе на зърна.

b) Напълнете в съда за прахообразен продукт подходящ за автомати прах.

Позиции на съда

1 Съд за кафе на зърна позиция 1 2 Съд за кафе на зърна позиция 2

3 Съд за прахообразен продукт позиция 3 4 Съд за прахообразен продукт позиция 4

9.2 Боравене със и съхранение на печено кафе на зърна
Решаващ фактор за оптималното качество на напитката е свежестта на използваните зърна кафе.

– Печеното кафе на зърна винаги трябва да се пълни непосредствено преди употреба в съдовете за кафе на
зърна. Така възможно най-много аромати попадат в чашата. Напълнете само толкова, колкото ще използ-
вате през следващите часове на деня. Съдовете за кафе на зърна не са съдове за запаси!

– Винаги затваряйте добре съдовете за кафе на зърна. Винаги затваряйте добре отворените опаковки с кафе
– Съхранявайте печеното кафе на хладно, сухо и защитено от светлина място, но не и в хладилник.
– Поръчвайте печено кафе според консумацията - редовно по-малки количества за повече свежест.
– Изберете по-малки размери опаковки, напр. 250 или 500 г вместо 1 кг. Така избягвате складиране на за-

почнати опаковки или твърде пълни съдове за кафе на зърна.
Наблюдавайте по време на определен период, напр. за седмица, каква е консумацията. Отбележете кога и кол-
ко е напълнено и установете количеството, така че винаги да има свежи зърна за следващите часове. Марки-
райте максималното количество на напълване на съда за кафе на зърна, напр. със стикер.
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9.3 Зареждане със зърна

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване!
Ако в съда за зърна или в мелницата попаднат предмети, това може да доведе до изхвърчане на парчета и да
предизвика наранявания или повреда на машината.

a) Не поставяйте предмети в съда за зърна или в мелницата.

1. Отворете капака на съда за кафе на зърна.

2. Напълнете с кафе на зърна.

3. Поставете капака.

9.4 Настройване на степента на смилане
Степента на смилане може да се настрои поотделно за всяка мелница. Фабрична настройка: среда.

– За фино смилане избутайте лоста надясно.
– За грубо смилане избутайте лоста наляво.
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9.5 Зареждане с прахообразен продукт

1. Отворете капака на съда за прахообразен про-
дукт.

2. Напълнете прахообразен продукт за автомати.

3. Поставете капака.

9.6 Пълнене на резервоар за вода

УКАЗАНИЕ
Повреди по машината
Ако се пълни мляко в резервоара за вода, това може да причини щети по машината.

a) Пълнете резервоара за вода само с вода.

b) Изключете машината от захранването и се свържете със сервиза, в случай че по невнимание резервоарът
за вода е бил напълнен с мляко.

Оптималното Качество на водата [} 25] е от голяма важност както за качеството на напитките, така и за на-
деждното функциониране и дългата експлоатация на машината.

1. Затворете капака. 2. Повдигнете и свалете резервоара за вода.
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3. При нужда почистете резервоара за вода.

max.

4. Напълнете резервоара с прясна вода до мар-
кировката. Качество на водата [} 25]

5. Поставете напълнения резервоар за вода и за-
творете капака.

9.7 Зареждане с мляко

ВНИМАНИЕ
Бактерии в млякото
Бактериите в млякото може да застрашат здравето.

a) Не използвайте сурово мляко.

b) Използвайте само пастьоризирано мляко или Н мляко.

УКАЗАНИЕ
Повреди по машината
Неправилното използване на течности може да повреди машината.

a) Пълнете само мляко в контейнера за мляко.

b) За почистване на контейнера за мляко използвайте вода и мек почистващ препарат.

УКАЗАНИЕ
Влошено качество на напитките
Неправилното боравене с млякото може да доведе до проблеми с качеството.

a) Зареждайте мляко само в чисти съдове.

b) Използвайте само предварително охладено мляко (2 –  5° C).

c) Докосвайте вътрешната част на контейнера за мляко, маркучите за мляко и капака на контейнера само с
чисти ръце или използвайте ръкавици за еднократна употреба.

След почистване или зареждане с мляко системата за мляко се подготвя полуавтоматично. Следвайте инструк-
циите в съобщенията за събития. Достъпът до съобщенията за събития се осъществява чрез контролния панел.
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9.7.1 Зареждане с мляко на SU05

1. Отворете вратата.

2. Включете охлаждащия блок.

ð Извежда се актуалната температура на охла-
дителната камера.

3. Отстранете капака на съда за мляко заедно с
маркуча за всмукване и го поставете върху
чиста повърхност.

4. Заредете контейнера с максимум 5 л охладе-
но мляко.

5. Поставете капака на съда за мляко.

6. Бутнете докрай контейнера за мляко в охлади-
телната камера.

7. Затворете вратата.

9.8 Изпразнете касетата за утайка

УКАЗАНИЕ
Образуване на мухъл
Остатъците от кафе могат да доведат до образуване на мухъл.

a) Изпразвайте и почиствайте касетата за утайка най-малко веднъж дневно.
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1. Извадете касетата за утайка.

2. Изпразнете касетата за утайка.

3. Почистете и подсушете касетата за утайка.

4. Поставете касетата за утайка.

9.9 Изпразване на съда за прахообразен продукт

УКАЗАНИЕ
Замърсяване с прахообразен продукт
От съда за прахообразен продукт може да изпадне прах.

a) Премествайте съда за прахообразен продукт винаги в затворено и изправено положение.

1. Извадете касетата за утайка.

2. Отворете ключалката (опция) с ключа.

3. Задействайте заключването от вътрешната
страна и отворете вратата.

4. Изтеглете блокиращия щифт.
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5. Повдигнете съда за прахообразен продукт и го
отстранете.

6. Изпразнете съда за прахообразен продукт.

7. След поставянето на празен съд за прахообра-
зен продукт вкарайте навътре блокиращия
щифт.

8. Затворете вратата.

УКАЗАНИЕ
Възпрепятстване работата на машината
Недобре затвореният съд за прахообразен продукт може да възпрепятстват работата на кафемашината и да до-
веде до влошено качество на напитките.

a) Натиснете докрай навътре блокиращия щифт.

9.10 Изпразване на охладителния блок

ВНИМАНИЕ
Опасност за здравето вследствие на развитие на микроорганизми
В резултат на недостатъчно почистване по машината и нейните накрайници могат да се отложат остатъци от
храна, които да замърсят продуктите.

a) Не използвайте машината, когато тя не е почистена според инструкцията.

b) Ежедневно почиствайте машината съгласно инструкцията.

c) Информирайте обслужващия персонал относно мерките за почистване.

УКАЗАНИЕ
Развалено мляко
Вследствие на недостатъчно охлаждане или хигиена млякото може да се развали.

a) Използвайте само предварително охладено мляко (2,0−5,0 °C).

b) Съхранявайте млякото в охлаждащия блок само докато охлаждащият блок работи. Когато охлаждащият блок
не работи, като например нощем, съхранявайте млякото в хладилник.

c) Почиствайте машината и охладителния блок веднъж дневно.

d) Докосвайте маркуча за всмукване, вътрешната част на контейнера за мляко и капака му само с чисти ръце
или използвайте ръкавици за еднократна употреба.

e) Слагайте капака на контейнера за мляко с маркуча за всмукване само върху чиста повърхност.
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УКАЗАНИЕ
Запушване на системата за мляко
Влакната от неподходящи кърпи за почистване могат да попаднат в системата и там да причинят запушване. То-
ва може да доведе до щета по машината.

a) Използвайте за почистване на контейнера за мляко микрофибърна кърпа.

1. Отворете вратата.

2. Извадете контейнера за мляко.

3. Съхранявайте млякото в хладилник или го из-
хвърлете при необходимост.

4. Почистете контейнера за мляко, подаващите
мляко части и охладителната камера.

5. Поставете почистения контейнер за мляко.

6. Изключете охлаждащия блок, когато повече не
Ви трябва. Оставете вратата на охлаждащия
блок леко отворена, за да предотвратите обра-
зуване на миризма във вътрешността му.
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10 ИЗБОР НА НАПИТКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от опарване!
Горещи напитки могат да доведат до опарване.

a) Бъдете внимателни с горещи напитки.

b) За пиене използвайте само подходящи съдове.

10.1 Избор на напитка с Quick Select

1. Поставете под чучура подходящ съд за напит-
ка.

Cappuccino

11:35
2020-05-27

2. Изберете продукт.

ð Появява се прегледът на продукти.

3. Изберете продуктови опции.

4. Стартирайте приготвянето със зеления бутон.

ð Напитката се приготвя.

Cappuccino

11:35
2020-05-27

ð Изборът на продукт се показва, щом продук-
тът бъде приготвен.
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11 ПОЧИСТВАНЕ

11.1 Въведение
Перфектно почистената кафемашина е предпоставка за перфектната наслада от кафето. Почиствайте Вашата
кафемашина най-малко веднъж дневно, а при необходимост и по-често.

Автоматичното почистване включва почистване на кафемашината и почистване на охладителния блок.

Необходими аксесоари
– Почистващи таблетки
– Микрофибърна кърпа
– Комплект четки
– Уловителен съд (при машини без свързване за мръсна вода)

Допълнително необходими аксесоари при машини със система за мляко

– Почистващ препарат за системи за мляко
– При SU05 съд за почистване

УКАЗАНИЕ
Замърсени аксесоари
Замърсените аксесоари могат да нарушат функционирането на машината и качеството на напитките.

a) Почистете аксесоарите по метода на 5-те стъпки.

b) Съобразете се с наличните инструкции за аксесоарите.

Свалящите се части на кафемашината не могат да се почистват в съдомиялна машина.

Допълнително почиствайте ръчно
– Вътрешни повърхности в охладителната камера
– Вътрешна страна на вратата, уплътнение на вратата
– Съд за мляко, капак на съда за мляко
– Смукателен маркуч, засмукващ отвор
– Съд за прахообразен продукт

Ежеседмично почистване [} 49]

11.1.1 Метод на 5-те стъпки

1. Отстранете грубите замърсявания с почиства-
ща четчица или четка.

2. Накиснете частите в гореща вода и нежно по-
чистващо средство.

3. Измийте частите.

4. Изплакнете добре частите.

5. Изсушете частите.
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Свалящи се части

11.2 Стартиране на почистването

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от опарване!
При почистването се отделят горещи течности и пара, които могат да доведат до опарване.

a) Избягвайте близостта на чучурите, докато извършвате операцията.

След почистване машината се връща сама в режим за поддръжка или в енергоспестяващ режим. Вашият техник
по поддръжката може да зададе желаната от Вас опция.

1. Докоснете логото на Frankе отгоре вляво.

2. Въведете PIN. PIN код [} 32]

3. Натиснете ОК.
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Моите настройки

Брояч

Почистване и поддръжка

4. Изберете Почистване и поддръжка.

Почистване на кафемашината

Отстраняване на котлен камък от
кафемашината

Промиване на кафемашината

Защита при бърсане

5. Докоснете  Почистване на кафемашината.

6. Натиснете Да, за да стартирате почистването.

7. Следвайте указанията от контролния панел и
потвърдете извършените стъпки потвърдете с
Напред.

ð Машината показва следващата стъпка.

При машини без свързване за мръсна вода дръжте уловителния съд готов и го поставете в решетката за оттича-
не, когато получите подкана на екрана.

11.3 Ежеседмично почистване
Почиствайт посочените в тази глава компоненти на машината минимум веднъж седмично, допълнително към
ежедневния процес на почистване. Незабавно почиствайте машината, ако установите замърсявания. За целта
спазвайте указанието за почистване.

11.3.1 Почистване на резервоара за вода (ако има)

Преглеждайте резервоара за вода ежедневно за замърсяване или котлен камък. При замърсяване или отстра-
няване на котлен камък незабавно извършвайте почистване.
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1. Извадете и изпразнете резервоара за вода.

2. Почистете резервоара за вода по метода на 5-
те стъпки.

11.3.2 Почистване на съда за прахообразен продукт (ако има)

1. Извадете касетата за утайка.

2. Отворете ключалката (опция) с ключа.

3. Задействайте заключването от вътрешната
страна и отворете вратата.

4. Изтеглете блокиращия щифт.

5. Повдигнете съда за прахообразен продукт и го
отстранете.

6. Изпразнете съда за прахообразен продукт.

7. Почистете съда за прахообразен продукт с
кърпа. При необходимост използвайте детер-
гент. Подсушете съда за прахообразен про-
дукт със суха кърпа.

8. Поставете съда за прахообразен продукт.

9. Натиснете докрай навътре блокиращия щифт.

10. Затворете вратата и поставете съда за прахо-
образен продукт.

11.3.3 Почистване на капкоуловителя и решетката

УКАЗАНИЕ
Изтичаща течност
Важи за машини със свързване за мръсна вода! Ако има още остатъчна вода в капкоуловителя, тя може да изте-
че при машини със свързване за мръсна вода след изтегляне на капкоуловителя.

a) Преди сваляне на капкоуловителя се уверете, че остатъчната вода е изтекла.
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1. Почистете капкоуловителя и решетката с мето-
да на 5-те стъпки.

2. Основно почистете ламелите от долната стра-
на на капака на капкоуловителя.

Задната страна [1] на капкоуловителя трябва да е чиста и суха отвътре и отвън. Ако това не е така, сензорът за
ниво на пълнене на капкоуловителя може да генерира грено съобщение.

Ако кафемаината е свързана към системата за отпадъчна вода, от задната страна на капкоуловителя има два О-
пръстена [2]. Те трябва да се навлажнят с вода, за да може капкоуловителят да се фиксира докрай. В противен
случай капацитивният сензор може да не открие капкоуловителя.

11.3.4 Почистване на екрана

1. Докоснете символа Настройки горе вляво.

2. Изберете Почистване и поддръжка .

3. Изберете Защита при бърсане.

ð Контролният панел се заключва за 20 се-
кунди.

4. Почиствайте повърхността с влажна кърпа.

11.3.5 Почистване на повърхността на машината

1. Почиствайте повърхността на машината с
влажна кърпа.

2. При нужда използвайте мек почистващ препа-
рат. УКАЗАНИЕ! Не използвайте абразивно
средство.
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11.4 Промиване на кафемашината

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от опарване!
По време на промиването изтича гореща вода.

a) Избягвайте близостта на чучурите, докато извършвате операцията.

b) Не поставяйте нищо върху решетката на капкоуловителя.

c) ПРИ ОПАРВАНЕ: незабавно охладете изгореното място и в зависимост от степента на изгаряне се консул-
тирайте с лекар.

Промиването не заменя ежедневното почистване! Промиването е необходимо за отстраняване на остатъци от
системите за кафе и мляко.

Машината промива автоматично след определен период от време, както и при включване и изключване.

1. Докоснете логото на Frankе отгоре вляво.

2. Въведете PIN. PIN код [} 32]

3. Натиснете ОК.

Моите настройки

Брояч

Почистване и поддръжка

4. Изберете Почистване и поддръжка.

Почистване на кафемашината

Отстраняване на котлен камък от
кафемашината

Промиване на кафемашината

Защита при бърсане

5. Докоснете Промиване на кафемашината и по-
твърдете.

ð Кафемашината се промива.



Franke Kaffeemaschinen AG Почистване | 11

Инструкция за употреба A300 53

11.5 Комплект за поддръжка
Някои компоненти на кафемашината могат да се износят с времето или да се замърсят силно, така че да е
нужна смяна. Това може да е нужно преди поддръжка от сервизен техник. За да можете лесно да поръчате съ-
ответните части, ние сме ги включили в списък. Долните компоненти можете да заменяте сами.

Изображение Количе-
ство

Номер на артикула Наименование на
артикула

Бележки

1 560.0001.696 Модул за запарване
Ø 43 с дросел 0,6 мм

Артикулният номер върху етикета се
вижда странично от модула за запар-
ване. Следващата глава обяснява не-
обходимите действия.

Заместване на модула за запарване
[} 54]

1 560.0001.697 Модул за запарване
Ø 50Е с дросел
0,6 мм

Артикулният номер върху етикета се
вижда странично от модула за запар-
ване. Следващата глава обяснява не-
обходимите действия.

Заместване на модула за запарване
[} 54]

1 560.0593.645 Разпенваща глава
FCS4070 FM EC

Изпълнението FM или MS се вижда
върху типовата табелка. Типовата та-
белка се намира във вътрешността на
машината.

Кафемашина [} 17]
1 560.0594.309 Разпенваща глава

MS EC FCS4070
Изпълнението FM или MS се вижда
върху типовата табелка. Типовата та-
белка се намира във вътрешността на
машината.

Кафемашина [} 17]
1 560.0589.901 Чучур за мляко 2-ен

FCS4070
Изпълнението е идентично при FM и
MS

1 560.0613.850 Чучур за мляко 1-ен

1 560.0001.074 Смукателен маркуч
монтиран 300 мм

Засмукващ маркучопоровод за мляко
за охлаждащ блок SU05

Компоненти на охлаждащия блок с
EasyClean [} 20]

1 560.0486.469 Маркуч Ø 9/5x1000
MVQ

Смукателен маркуч 1000 мм за всич-
ки други системи за мляко. Дължината
на маркуча да се скъси съответно. Ох-
лаждащият блок KE200 се нуждае от
дължина на маркуча от 400 мм.

1 560.0001.187 Камера на миксера За система за прах
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Изображение Количе-
ство

Номер на артикула Наименование на
артикула

Бележки

1 560.0580.820 Капак на камерата на
миксера

За система за прах

2 560.0578.001 O-пръстен 13x1,5
EPDM

Уплътнение за капкоуловител с източ-
ване

Налично само при изпълнение с връз-
ка за вода

11.5.1 Заместване на модула за запарване

1. Изпразнете машината и я разкачете от захран-
ването.

2. Извадете от машината касетата за утайка.

3. Отворете вратата на машината.

 

4. Разкачете модула за запарване, като го върти-
те обратно на часовниковата стрелка.

5. Изтеглете напред модула за запарване.

6. Поставете новия модул за запарване.

7. Фиксирайте модула за запарване, като го вър-
тите по часовниковата стрелка.

8. Затворете вратата на машината.

9. Поставете касетата за утайка в машината.

10. Свържете машината към захранването.
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12 ОТСТРАНЯВАНЕ КОТЛЕН КАМЪК
За равномерно високо качество на напитките и надеждно функциониране на кафемашината последната трябва
да се подлага редовно на отстраняване на котлен камък. A300 разполага за целта с автоматична система за от-
страняване на котлен камък. Ако е нужно oтстраняване на котлен камък, това се показва на блока за управле-
ние на кафемашината. Отлаганията на котлен камък могат да се образуват най-вече в новоразработения енер-
госпестяващ нагревателен патрон.

За отстраняване на котлен камък можете да използвате само концентрат за премахване на котлен камък на
Franke (артикулен номер 560.0589.837). Така се гарантира надеждно отстраняване на котлен камък.

a) Поръчвайте своевременно концентрат за премахване на котлен камък, за да можете да извършвате отстра-
няването на котлен камък незабавно след като на блока за управление на кафемашината се покаже подка-
на за това.

12.1 Срок за отстраняване на котлен камък
По време на въвеждането в експлоатация на A300 ще бъдете подканени да установите твърдостта на водата и
да я въведете в софтуера Установяване на твърдост на водата с измервателна лента [} 25]. На базата на тази
стойност се изчислява количеството вода до следващото отстраняване на котлен камък.

Машини без воден филтър
Подканването за oтстраняване на котлен камък се показва след достигане на изчисленото количество вода или
най-късно след дванадесет дни. След подканването за oтстраняване на котлен камък A300 може да продължи
да се използва още два дни. След това тя се блокира до извършването на oтстраняване на котлен камък.

Машини с връзка за вода и филтър за вода
Подканването за oтстраняване на котлен камък се показват след дванадесет работни етапа. След подканването
за oтстраняване на котлен камък A300 може да продължи да се използва до изразходване на оставащото коли-
чество вода. След това тя се блокира до извършването на oтстраняване на котлен камък.

12.2 Извършване на отстраняване на котлен камък
Ако е нужно oтстраняване на котлен камък, на блока за управление се показва съобщение. За да не се наруши
работата, съобщението може да се затвори. За стартиране на отстраняването на котлен камък са налице след-
ните възможности:

– Отстраняване на котлен камък заедно със следващото почистване (настройка по подразбиране)
– Отстраняване на котлен камък независимо от почистването - автоматичен старт на oтстраняването на кот-

лен камък в определен час
– Ръчен старт на oтстраняване на котлен камък

УКАЗАНИЕ
Прекъсване на oтстраняване на котлен камък
Важи за машини с резервоар за вода: Ако резервоарът за вода е празен или капкоуловителят е пълен, автома-
тичното отстраняване на котлен камък не се извършва.

a) Преди почистване/отстраняване на котлен камък изпразнете капкоуловителя.

b) Напълнете преди почистване/отстраняване на котлен камък резервоара за вода.

c) Позиционирайте съгласно инструкцията в блока за управление съда за почистване върху решетката.
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12.2.1 Отстраняване на котлен камък след почистването
В настройката по подразбиране предстоящото oтстраняване на котлен камък се стартира директно след след-
ващото почистване, без допълнително запитване. За целта не е нужно допълнително действие от потребителя.
Отстраняването на котлен камък трае ок. 15 - 25 мин според изпълнението на машината. Преди стартиране на
почистването при предстоящо отстраняване на котлен камък се проверява дали има достатъчно концентрат за
премахване на котлен камък. Ако концентратът за премахване на котлен камък вече не е достатъчен, се показ-
ва подканване за смяна на патрона с препарат. Използване на патрон с препарат [} 31]

12.2.2 Отстраняване на котлен камък независимо от почистването

За да не попречи отстраняването на котлен камък на Вашата работа, Вашият сервизен техник може да уговори
за извършване на отстраняването на котлен камък час извън работното Ви време.

12.2.3 Ръчно стартиране на отстраняването на котлен камък

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от опарване
При oтстраняване на котлен камък се отделят горещи течности и пара, които могат да доведат до опарване.

a) Избягвайте близостта на чучурите, докато извършвате операцията.

1. Докоснете логото на Frankе отгоре вляво.

2. Въведете PIN. PIN код [} 32]

3. Натиснете ОК.

Моите настройки

Брояч

Почистване и поддръжка

4. Изберете Почистване и поддръжка.

Почистване на кафемашината

Отстраняване на котлен камък от
кафемашината

Промиване на кафемашината

Защита при бърсане

5. Изберете Отстраняване котлен камък.

ð Автоматичният процес по отстраняване на
котлен камък стартира и Ви дава инструкции
за следващите стъпки.
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13 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГРЕШКИ

13.1 Съобщения за грешки
Ако възникне грешка, на екрана се показва в цвят символ съгласно категорията грешка. Ако той се натисне, се
показва прозорец с още информация и указания за отстраняване на грешката.

Затваряне

Запасът от кафе на зърна е

изчерпан. Моля, допълнете кафе на

зърна.

2020-05-27
11:35

Съобщение с указания за действия

При сериозни грешки системата трябва да бъде рестартирана.

a) Рестартирайте машината [} 59].

b) Проверете електрозахранването, когато машината не стартира.

c) Свържете се с Вашия техник по поддръжката, ако не можете да стартирате машината отново или ако не мо-
жете да отстраните грешката.

13.1.1 Цветова схема за грешките

Временно прекъсване

Системата продължава да функционира неограничено

Системата функционира ограничено

Отделни или всички ресурси са блокирани

13.2 Отстраняване на грешки по кафемашината
Съобщение за грешка/
проблем

Възможна причина Мярка

Съобщение за грешка
E663 Капкоуловителят е
пълен се показва, въпреки
че капкоуловителят е из-
празнен

Сензорният сигнал е смутен от оста-
тъци във вътрешността на капкоулови-
теля

Почистете и подсушете вътрешната страна
на капкоуловителя. Допълнително почисте-
те и подсушете монтажния отвор на капко-
уловителя

Сензорният сигнал е смутен от влаж-
ната задна страна на капкоуловителя

Почистте и подсушете задната страна на
капкоуловителя
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Съобщение за грешка/
проблем

Възможна причина Мярка

Млякото замръзва Номиналната температура на охлаж-
дащия блок е твърде ниско настроена

Настройте номиналната температура с
1-2 °C по-високо

– Охлаждащ блок SU05: Задръжте натис-
нат бутона за настройка върху темпера-
турния регулатор докато номиналната
температура започне да мига. С буто-
ните за навигация увеличете номинал-
ната температура. Потвърдете новата
номинална температура с бутона Set.

– KE200: От задната страна на KE200 се
намира ограничител на температурата.
С него настройте желаната температу-
ра

Млякото замръзване (вода
в охладителната камера)

Уплътнението за вратата на охлажда-
щия блок не е добро

Уверете се, че уплътнението е правилно по-
ставено и вратата се затваря докрай

Температурата на млякото
на охлаждащия блок не се
достига

Недостатъчна циркулация на въздуха
на охлаждащия блок

Спазвайте минималното разстояние на ох-
лаждащия блок до стената (мин. 50 мм)

Концентратът за премахва-
не на котлен камък не мо-
же да се дозира (съобще-
ние за грешка Е409)

Повредено или замърсено уплътнение
на патрона с препарат или празен па-
трон

Проверете количеството на напълване на
патрона с препарат. Проверете червения
адаптер с уплътнителния пръстен и при
нужда освободете от кристалите на препа-
рата. Още веднъж извършете отстраняване
на котлен камък

Патронът с препарат тряб-
ва да се смени, въпреки че
още не е празен

Повредено или замърсено уплътнение
на патрона с препарат

Поставете нов патрон с препарат и прове-
рете червения адаптер с уплътнителния
пръстен, при нужда освободете от криста-
лите на препарата

Грешка на разходомер 1
(съобщение за грешка
E79)

Повреда в протичането на вода Проверете съединението при резервоара
за вода, респ. връзката за вода

Ако по време на изкарването на продукт се
появи съобщение за грешка, вероятно цед-
ката на модула за запарване е запушена

– Настройте степента на смилане на по-
едро и/или редуцирайте смляното ко-
личество

– Демонтирайте и промийте модула за
запарване

– Стартирайте почистването на кафема-
шината
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Съобщение за грешка/
проблем

Възможна причина Мярка

Сензорният дисплей вече
не реагира правилно

Претоварен софтуер на машината Има два различни варианта за отстранява-
не на грешки:

– Вариант 1: За рестартиране задръжте
натиснат червения бутон от дясната
страна на блока за управление за
10 сек

– Вариант 2: Разкачете кафемашината от
електрическата мрежа. След 1 минута
отново свържете кафемашината с елек-
трическата мрежа. За включване на-
тиснете за кратко червения бутон от
дясната страна на блока за управление

Нивото на водата в резер-
воара за вода не се раз-
познава

Остатъци или утайки върху вътрешната
стена на резервоара за вода

Основно почистете и промийте резервоара
за вода

Няма мляко или само
млечна пяна

Неуплътнен засмукващ маркуч, респ.
тръба за мляко

Проверете позицията на комплекта на чучу-
ра и при нужда почистете. Охлаждащ блок
SU05: Проверете О-пръстена върху съеди-
нението на смукателния маркуч. Проверете
и при нужда сменете смукателния маркуч

От чучура за мляко вече не
тече мляко

Чучурът за мляко не е бил правилно
монтиран при почистването

Стартирайте почистването на кафемашина-
та и монтирайте чучура за мляко съгласно
указанията върху сензорния дисплей.
Чучурът за мляко освен това е част от ком-
плекта за поддръжка, вж. Комплект за под-
дръжка [} 53]

13.2.1 Рестартиране на машината

1. Задръжте бутона [1] натиснат за 10 секунди.

ð Машината се рестартира.

ð Стартовият екран се показва.

13.3 Помощ при проблеми с качеството на продукта
Проблем Възможни причини Възможно отстраняване

Кафето има блудкав вкус Кафето е смляно твърде едро Настройте степента на смилане на по-фино
смилане Настройване на степента на сми-
лане
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Проблем Възможни причини Възможно отстраняване

Твърде малко кафе Увеличете количеството кафе Настройване
на напитките [} 33]

Температурата е твърде ниска Увеличете температурата Настройване на
напитките [} 33]

Кафето е старо Използвайте прясно кафе

Съдът с кафе на зърна не е затворен
добре

Проверете дали съдът за кафе на зърна е
затворен Зареждане със зърна [} 39]

Кафето има странен вкус Лошо смляно кафе Свържете се с отдела за обслужване на
клиенти

Нисък разход на кафе Поставете малко кафе на зърна в съда за
кафе на зърна

Кафето на зърна е развалено Подменете кафето

Остатъци от почистващи средства Промийте машината

Замърсена чаша Проверете машината за изплакване

Лошо качество на водата (хлор, твър-
дост и т.н.)

Осигурете проверка на качеството на вода-
та Качество на водата [} 25]

Кафето има горчив вкус Температурата е твърде висока Намалете температурата за приготвяне на
кафе Настройване на напитките [} 33]

Кафето е смляно твърде фино Настройване на по-груба степен на смила-
не Настройване на степента на смилане

Количеството кафе е недостатъчно Увеличете количеството кафе Настройване
на напитките [} 33]

Изпичането на кафето е твърде тъмно Използвайте по-светло изпечено кафе

Кафето има кисел вкус Температурата е твърде ниска Увеличете температурата за приготвяне на
кафе Настройване на напитките [} 33]

Изпичането на кафето е твърде светло Използвайте по-тъмно изпечено кафе

Кафето е смляно твърде едро Настройване на по-фина степен на смила-
не Настройване на степента на смилане

Консистенция на прахо-
образните продукти

Гъсто Използвайте по-малко прахообразен про-
дукт, повече вода

Рядко Използвайте повече прахообразен продукт,
по-малко вода

Прахообразният продукт е на бучки
или е влажен

Почистете и подсушете системата за прахо-
образни продукти

Вкус на прахообразните
продукти

Твърде сладки Използвайте по-малко прахообразен про-
дукт, повече вода

Недостатъчно сладки Използвайте повече прахообразен продукт,
по-малко вода

Странен вкус Почистете системата за прахообразни про-
дукти
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14 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

14.1 Спецификация съгласно DIN 18873-2:2016-02
Данните се отнасят до мрежово напрежение от 230 V.

Капацитет на час Единична доза

(Чаши/час)

двойна доза

(Чаши/час)

Еспресо 124 163

Кафе/кафе с пяна 80 92

Гореща вода (200 мл) 96 -

Капучино 91 130

Лате макиато 96 116

Кафе с мляко 93 113

Горещ шоколад 102 -

14.2 Технически данни на кафемашината
Тегло Ок. 25 кг, според оборудването

Количество за пълнене на съда за кафе на зърна – Без разширение на съда за зърна: 1 x 0,5 кг или
2 x 0,25 кг

– С разширение на съда за зърна: 1 x 1,1 кг или
2 x 0,55 кг

Количество за пълнене на съда за прахообразен про-
дукт

Съд за прахообразен продукт: 0,5 кг

Двоен съд за прахообразен продукт: 2 x 0,5 кг

Резервоар за вода 4,8 л

Условия на околната среда Влажност на въздуха: макс. 80%

Температура на околната среда: 5–32 °C

Шумови емисии <70 dB(A)

14.3 Електрическо свързване кафемашина
Тип Напрежение Свързване Мощност Защита Честота

A300
(FCS4070)

220 – 240 V 1L N PE 2100 – 2400 W 10 A 50 – 60 Hz

100 V 1L N PE 1400 W 15 A 50 – 60 Hz

110 – 127 V 1L N PE 1200 – 1500 W 15 A 60 Hz
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