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da

Læs betjeningsvejledningen, inden der arbejdes på ma-
skinen.

Opbevar vejledningen ved maskinen, og giv den videre til
den nye bruger, hvis maskinen sælges eller overlades til
andre.
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1 FOR DIN EGEN SIKKERHEDS SKYLD

1.1 Bestemmelsesmæssig brug

1.1.1 Kaffemaskine
–  A300 er en industriel drikkevareautomat til brug i gastronomien og på kontorer eller i lignende omgivelser.
– A300 er egnet til forarbejdning af hele kaffebønner, automategnet pulver og frisk mælk.
– A300 er beregnet til tilberedning af drikke under overholdelse af denne vejledning og de tekniske data.
– A300 er beregnet til indendørs drift.

Bemærk følgende
– A300 er ikke egnet til udendørs brug.

1.1.2 Tilbehørsenhed

Køleenhed
– Køleenheden må udelukkende bruges til at holde mælk koldt i forbindelse med tilberedning af kaffe på en kaf-

femaskine. Brug kun allerede afkølet mælk (2-5 °C).
– Brug udelukkende rensemidlet til mælkesystemer fra Franke.

Bemærk følgende
– Andre rensemidler efterlader rester i mælkesystemet.

1.2 Forudsætninger for brug af kaffemaskinen
– A300 er beregnet til at blive brugt af instrueret personale.
– Enhver, der bruger A300, skal have læst og forstået vejledningen. Dette gælder ikke for brugen i selvbetje-

ningsområdet.
– Selvbetjeningsmaskiner skal løbende overvåges for at beskytte brugeren.
– Tag først A300 og tilbehørsenheden i brug, når du har læst og forstået hele denne vejledning.
– Benyt ikke A300 og tilbehørsenheden, hvis du ikke er fortrolig med funktionerne.
– Benyt ikke A300, hvis tilslutningsledninger til A300 eller tilbehørsenheden er beskadiget.
– Benyt ikke A300, hvis den eller tilbehørsenheden ikke er renset korrekt.

– Børn under 8 år må ikke benytte A300 og tilbehørsenhederne.
– Børn og personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner må

kun benytte A300 og tilbehørsenhederne under opsyn og må ikke lege med
A300 og tilbehørsenhederne.

– Børn må ikke udføre rensning på A300 og på tilbehørsenhederne.

1.3 Forklaring af sikkerhedsanvisninger iht. ANSI
For at beskytte personer og genstande skal sikkerhedsanvisningerne overholdes.

Symbol og signalord angiver alvorsgraden af faren.
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ADVARSEL
ADVARSEL betegner en mulig, overhængende fare. Hvis faren ikke undgås, kan det medføre døds-
fald eller alvorlige kvæstelser.

FORSIGTIG
FORSIGTIG betegner en mulig truende fare. Hvis den ikke undgås, kan det medføre lette eller rin-
ge kvæstelser.

BEMÆRK
BEMÆRK gør opmærksom på risici for maskinskader.

1.4 Generelle farer ved brug af kaffemaskinen

ADVARSEL
Brandfare
Elektrisk overbelastning af strømtilslutningen kan forårsage brand som følge af overophedning.

a) Brug ikke multistikdåser, strømskinner eller forlængerledninger til at tilslutte kaffemaskinen til strømforsynin-
gen.

ADVARSEL
Livsfare pga. elektrisk stød
Beskadigede strømforsyningskabler, ledninger eller stikforbindelser kan føre til elektrisk stød.

a) Forbind ikke beskadigede strømforsyningskabler, ledninger eller stikforbindelser til strømnettet.

b) Skift beskadigede strømforsyningskabler, ledninger eller stikforbindelser ud. 
Kontakt en servicetekniker, hvis strømforsyningskablet er fastmonteret. Bestil og anvend et nyt strømforsyning-
skabel, hvis strømforsyningskablet ikke er fastmonteret.

c) Sørg for, at maskinen og strømforsyningskablet ikke befinder sig i nærheden af varme overflader som f.eks.
gas-, elkomfur eller ovn.

d) Sørg for, at strømforsyningskablet ikke er klemt inde eller gnides mod skarpe kanter.
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ADVARSEL
Livsfare pga. elektrisk stød
Væsker/fugt der trænger ind i maskinen, eller lækager kan medføre elektrisk stød.

a) Sigt aldrig på maskinen med en væske- eller dampstråle.

b) Hæld ikke væske på maskinen.

c) Sænk ikke maskinen ned i væske.

d) Afbryd stømforbindelsen, hvis der opstår lækager, eller der trænger væske ind i maskinen.

ADVARSEL
Livsfare pga. elektrisk stød
Forkert udført arbejde, reparationer eller servicearbejde kan medføre elektrisk stød.

a) Reparationer på de elektriske komponenter må kun udføres af en servicetekniker og med originale reservedele.

b) Servicearbejde må kun udføres af autoriserede personer med relevante kvalifikationer.

ADVARSEL
Kvælningsfare
Plastemballage medfører kvælningsrisiko for småbørn.

a) Sørg for, at plastemballage ikke kommer i nærheden af småbørn.

ADVARSEL
Skoldningsfare
Under skylning strømmer der varmt vand ud.

a) Mens rensningen gennemføres, må der ikke arbejdes i nærheden af udløbene.

b) Stil ikke genstande på drypgitteret.

c) VED SKOLDNING: Skoldninger eller forbrændinger skal straks køles, og alt efter kvæstelsens alvor skal der sø-
ges læge.

ADVARSEL
Skoldningsfare
Varme drikke kan medføre skoldninger.

a) Vær forsigtig med varme drikke.

b) Benyt kun egnede drikkebeholdere.
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ADVARSEL
Skoldningsfare
Under rensning kan der strømme varme væsker eller damp ud, som kan medføre skoldninger.

a) Mens rensningen gennemføres, må der ikke arbejdes i nærheden af udløbene.

ADVARSEL
Risiko for kvæstelse
Genstande i bønnebeholderen eller i maleværket kan medføre, at der slynges splinter ud, som både kan forårsage
kvæstelser eller maskinskader.

a) Der må ikke skubbes genstande ind i bønnebeholderen eller i kværnen.

FORSIGTIG
Snitsår/klemningsskader
Pulverbeholderens transportmekanisme kan forårsage snitsår og klemninger.

a) Rens pulverbeholderen forsigtigt.

FORSIGTIG
Irritation på grund af rensemi
Rensetabletter, rensemiddel til mælkesystemer og afkalkere kan irritere øjne eller hud.

a) Se fareanvisningerne på rensemiddeletiketterne.

b) Undgå hud- og øjenkontakt.

c) Vask hænder efter kontakt med rengøringsmidler.

d) Der må ikke komme rensemiddel i drikke.

FORSIGTIG
Helbredsrisiko som følge af bakteriedannelse
Ved utilstrækkelig rensning kan levnedsmiddelrester aflejres i maskinen og på udløbene og forurene produkter.

a) Benyt ikke maskinen, hvis den ikke er renset i henhold til vejledningen.

b) Rens maskinen dagligt iht. vejledningen.

c) Informér betjeningspersonalet om de påkrævede renseforanstaltninger.

FORSIGTIG
Helbredsrisiko som følge af bakteriedannelse
Bruges maskinen ikke i længere tid, kan rester sætte sig fast i maskinen.

a) Rens maskinen efter længere tids stilstand (mere end 2 dage).
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FORSIGTIG
Mugdannelse
Der kan dannes mug på kaffegrums.

a) Tøm og rens grumsbeholderen mindst én gang om dagen.

BEMÆRK
Maskinskader som følge af forkalkning
Hvis vandets hårdhed er indstillet forkert, kan kaffemaskinen kalke til. Kalkaflejringer kan beskadige kaffemaskinen.

a) Mål vandets hårdhed inden maskinen tages i brug. Indstil derefter den målte vandhårdhed i menuen Ibrugtag-
ning. Bestemmelse af vandets hårdhed med målestrimler [} 25].

Du kan kun bruge Franke afkalkningskoncentrat til afkalkning (varenummer 560.0589.837). På den måde sikres en
pålidelig afkalkning.

a) Bestil afkalkningskoncentratet i god tid, så du kan afkalke kaffemaskinen, så snart der vises en påmindelse om
dette på kaffemaskinens betjeningsenhed.
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2 SYMBOLFORKLARING

2.1 Symboler i softwaren

2.1.1 Orientering

Symbol Beskrivelse

Rens blandekammerets komponenter efter 5-trins-metoden

Ved dette symbol får du gode råd og tips samt yderligere informationer

Forudsætninger for handlingstrin

Malegrad fin

Malegrad grov

Oplysninger til optimering af drikkekvaliteten

Resultat eller mellemresultat af handlingstrin
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2.2 Symboler i softwaren

2.2.1 Symboler på betjeningspanelet

Hvis der opstår en fejl, lyser der et ikon på betjeningspanelet, der angiver den berørte komponent Fejlafhjælpning
[} 56].

Symbol Betegnelse Beskrivelse

Franke-logo Vis vedligeholdelsesniveau

Pleje/rengøring Maskinen skal rengøres eller vedligeholdes

Kaffebønne Bønnebeholderen er tom eller er ikke sat korrekt i

Grumsbeholder Grumsbeholderen skal tømmes

Skylning Maskinen skal skylles, eller maskinen skyller

Produkt

Afregning Afregning aktiv

Dataoverførsel Data overføres

Enkeltprodukttæller

Individuel tilpasning Tilpas drikke og visning



2 | Symbolforklaring Franke Kaffeemaschinen AG

12 Betjeningsvejledning A300

Symbol Betegnelse Beskrivelse

Info

Inaktiv

Standby Stil maskinen på standby

Låge Låge åben.

Service/indstilling/admini-
stration

Indstil maskinen

Sprog Indstil sprog

Ressourceindstillinger Indstil ressourcer

Administration af rettighe-
der

Administrér brugerrettigheder

Afkalkning Afkalk kaffemaskinen

Rediger Redigér indstillinger

Produktindstillinger
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Symbol Betegnelse Beskrivelse

Systeminformationer

Tæller

Vandfilter

Spildbakke Spildbakken er fuld eller ikke indsat korrekt

Vandtank Vandtanken er tom eller mangler

Pulverressource Pulverbeholderen er tom eller er ikke sat korrekt i

Mælk Mælkebeholderen er tom eller er ikke sat korrekt i

2.2.2 Symboler til navigation og betjening

Symbol Betegnelse Beskrivelse

Afbrydelsesknap Afbryd tilberedelse

Side frem/tilbage Bladring gennem menuer med flere sider.

Start-tast Start tilberedelse
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2.2.3 Fejlmeddelelse
Markerede produkter kan ikke tilberedes. Via det lysende symbol på betjeningspanelet skifter du til fejlmeddel-
elsen.

Hvis en fejl påvirker hele systemet, vises fejlmeddelelsen automatisk.

Luk

Låge åben. Luk lågen.

2018-09-06
11:35

Farvekode for fejlmeddelelser

Forbigående afbrydelse

Systemet fungerer stadig uden begrænsninger.

Systemet fungerer med begrænsninger.

Enkelte eller alle ressourcer er spærrede
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3 LEVERINGSOMFANG
Alt efter enhedskonfigurationen kan leveringsomfanget afvige. Yderligere tilbehør kan bestilles direkte hos din for-
handler eller Franke Kaffeemaschinen AG i Aarburg.

Kaffemaskinerne kontrolleres med kaffe og pulver, før de forlader fabrikken. Din A300 kan derfor indeholde spor af
kaffe, pulver eller vand.

Artikelbetegnelse Varenummer

Afkalkningskoncentrat 560.0589.837

Rensetabletter (100 stk.) 567.0000.010

Rensetabletter (USA/Canada) 567.0000.002

Rensemiddel til mælkesystemer (doseringsflaske) 567.0000.005

Rensemiddel til mælkesystemer (doseringsflaske) (USA/
Canada)

567.0000.006

Målestrimmel til vandhårdhed 560.0004.060

Rengøringsbørster 560.0003.728

Indvendig børste

(Valgmulighed SU05)

560.0001.019

Rengøringspensel 560.0003.716

Mikrofiberklud 560.0002.315

Opsamlingsbeholder (kun ved maskiner uden spilde-
vandstilslutning)

560.0612.966

Manual sæt 560.0595.408
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Artikelbetegnelse Varenummer

Mælkudløb 1-gang

Se medfølgende monteringsvejledning

560.0613.850
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4 IDENTIFIKATION

4.1 Position af typeskilte

4.1.1 Kaffemaskine

Kaffemaskinens typeskilt findes på højre indervæg.

4.1.2 Køleenhed SU05

Køleenhedens typeskilt er placeret til venstre på den indvendige væg.

4.2 Typenøgle

4.2.1 Kaffemaskine

Typenøgle Beskrivelse

A300 Kaffemaskine (fuldautomat)

Serie: A

Konstruktionsstørrelse: 300

1G 1 maleværk

2G 2 maleværker

1P 1 pulverdosering

2P 2 pulverdosering

S1 Damplanse

W3 Intern vandtank
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Typenøgle Beskrivelse

W4 Vandtilslutning

4.2.2 Tilbehørsenhed

Typenøgle Beskrivelse

FM EC FoamMaster (varm mælk og varmt mælkeskum)

MS EC Mælkesystem med EasyClean-rensesystem
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5 MASKINBESKRIVELSE

5.1 Kaffemaskine
Indledning
Kaffemaskinen A300 fås med talrige valgmuligheder. Vær opmærksom på, at din kaffemaskines udseende kan vari-
ere afhængigt af konfigurationen.

Bønnebeholder

Pulverbeholder (valg)

Varmtvandsudløb

Betjeningsenhed (8"  touch
displayet)

Spildbakke med spildgitter

Indkastningsklap

Tassenbalkon

(valg)

Vandtank

Damplanse (valg)

Dørlås

5.1.1 Udgaver

Vandforsyning Produkttype

A300 med vandtilslutning A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC

A300 med vandtank A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC
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5.1.2 Standard
– 8"-Touch display
– Et maleværk (bagerste til venstre)
– Varmtvandsudløb (til venstre)
– Vandtilslutning eller vandtank
– Automatisk afkalkningssystem

5.1.3 Valgmuligheder
– Udvidelse til bønnebeholder
– Pulverdoseringsenhed til nem dosering
– Dobbelt pulverdosering
– Damplanse S1 (kun MS EC)
– Grumsudkast (kun i forbindelse med vandtilslutning)
– Dørlås
– Lukbar bønne- og pulverbeholder
– Franke Digital Services

5.2 Tilbehørsenhed

5.2.1 Køleenhedens komponenter med EasyClean

Mælkebeholder

Dørlås

Temperaturindikator

Rensebeholder

Tænd/sluk-kontakt
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5.3 Brugeroverflade

1

2

17:11
08.03.2018

1 Brug Franke-logoet til at skifte mellem vedlige-
holdelsesniveau og valg af produkt

2 Bladr fremad eller tilbage

5.4 Betjeningsfunktionen Quick Select

Betjeningsfunktionen Quick Select er standardindstillingen for selvbetjeningsområdet. Hvis din kunde har valgt et
produkt, kan han eller hun tilpasse det i det andet skridt, såfremt produktvalgmuligheder er aktiveret.

Brugeroverfladens opbygning
– Niveau 1: Produktvalg, op til 5 sider, visning af 6, 12 eller 20 produktknapper pr. side
– Niveau 2: Tilpas drikkevarer, vælg produktvalgmuligheder, start tilberedning

Individuelle tilpasninger
– Visning: 2x3, 3x4 oder 4x5 produkter pr. side
– Individuel placering af drikkene



6 | Installation Franke Kaffeemaschinen AG

22 Betjeningsvejledning A300

6 INSTALLATION

6.1 Forberedelser
Opstillingssted

– Opstillingsstedet skal opfylde de tilladte omgivelsesbetingelser og må ikke være udendørs.
– Opstillingsfladen skal vær plan og lige.
– Du kan finde information om pladsbehov og boremasser i afsnit Mål A300 [} 23]

Eltilslutning
– Stikdåsen skal være fast installeret på opstillingsstedet.
– Stikdåsen skal have en passende tilslutningseffekt og sikring. De nødvendige tilslutningsværdier fremgår af kaf-

femaskinens typeskilt.
– Strømtilførslen til kaffemaskinen skal være sikret med et fejlstrømsrelæ (FI).
– Stikdåsen skal være i nærheden af strømkablet.
– Stikdåsen må ikke være forbundet via en forlængerledning.

Spildevandstilslutning (valg)
– Spildevandtilslutningen skal være udstyret med en sifon.
– Sifonen skal være inden for rækkevidde for spildevandslangen.
– Sifonen og afløbsslangen skal være lavere end kaffemaskinen.
– Forbindelsen til sifonen skal ske via en fri strømningssti.

Vandtilslutning (valg)
– Vandtilslutningen skal være inden for vandslangens rækkevidde.
– Vandtilslutningen skal være ren og skyllet.
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6.2 Mål A300
Alle mål er angivet i mm.
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CH-4663 Aarburg

Telefon:  +41 62 787 3607

E-Mail:  kmch@franke.com 

Internet :  www.franke.com

These drawings and specifications are the property of 

Franke Technology and Trademark Ltd. and shall not be 
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the prior written permission of Franke Technology and 
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SAP Material no.  Document ID 20172160-01 -

Model til diske Afstand opad og til bagvæggen

Kun ved siindhold
muligheden

Mindsteafstande
– Til bagvæggen: 50 mm
– Opad: 200 mm (til fyldning og udtagning af bønnebeholderen)
– Til højre: 100 mm (til åbning af døren)

6.3 Krav til vandforsyning

6.3.1 Vandtilslutning

Vandtryk 80–800 kPa (0,8–8,0 bar)

Strømningshastighed > 0,1 l/sek

Vandtemperatur < 25 °C

Tilkobling til vandtilslutning Omløbermøtrik G3/8 og metalslange l = 1,5 m

Tilkoblingen må kun ske med det medfølgende slange-
sæt

– Vandtilslutningen skal opfylde de tekniske datas krav samt de lokale og nationale forskrifter.
– Vandtilslutningen skal have en tilbageløbssikring.
– Vandtilslutningen skal have en afspærringsventil og en kontrollerbar kontraventil med forkoblet filter. Filteret

skal kunne tages ud til rensning.
– Vandet må ikke komme fra husafkalkningsanlægget.
– Filter med mindst 100 masker/tomme (UL)

6.3.2 Vandkvalitet

Hårdhedsgrad: 4 – 8° dH GH (tysk hårdhedsgrad)

7 – 14° fH GH (fransk hårdhedsgrad)

4,2-8,3 GPG

70–140 ppm (mg/l)
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Karbonathårdhed 3–6° dH KH / 50–105 ppm (mg/l)

Syreindhold/pH-værdi 6,5–7,5 pH

Klorindhold < 0,5 mg/l

Kloridindhold < 30 mg/l

TDS (total desolved solids) 30–150 ppm (mg/l)

Elektrisk ledningsevne (målt) 50 – 200 μS/cm (mikrosiemens)

Jernindhold < 0,3 mg/l

– Farve: klar
– Smag: frisk og ren smag
– Lugt: uden mærkbar lugt
– Ingen rustpartikler i vandet

6.3.3 Bestemmelse af vandets hårdhed med målestrimler

BEMÆRK
Maskinskader som følge af forkalkning
Hvis vandets hårdhed er indstillet forkert, kan kaffemaskinen kalke til. Kalkaflagringer kan beskadige kaffemaski-
nen.

a) Mål vandets hårdhed inden maskinen tages i brug. Indstil den målte vandhårdhed i menuen Ibrugtagning.

Hårdhedsniveauet for det anvendte vand bestemmer vandfilterets kapacitet (kun i forbindelse med en vandforbin-
delse) og vandmængden mellem afkalkningsprocesser. Hvis hårdhedsniveauet er indtastet i maskinprogrammet, ud-
føres den korrekte afkalkningsanmodning automatisk.

Hårdhedsniveauet for det anvendte vand bestemmer vandfilterets kapacitet. Hvis hårdhedsniveauet er kendt af ma-
skinens program, foretages den korrekte anmodning om skift af filter automatisk.

Indpakkede målestrimler til vandhårdhed

1. Pak målestrimlen ud.

2. Dyk målestrimlen ned i vandet i 1 sek.

3. Ryst målestrimlen let.

ð Målestrimlen skifter farve.

4. Aflæs vandets hårdhed efter et minut. Hårdheds-
niveauet svarer til antallet af røde felter.

5. Indtast måleresultatet i maskinens vedligehol-
delsesmenu Vandindstillinger [} 35].
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Omregningstabel; Meddelelser om afkalkning hos maskiner uden vandfilter

Hårdhedsgrad Resultat på måle-
strimlen

Vandets hårdhedsgrad Opfordring om afkalk-
ning efter

Tving til afkalkning ef-
ter

1 1 x rød >5° dH/>6°e/>9°fH 100 l 125 l

2 2 x rød >10° dH/>13°e/>18°fH 80 l 100 l

3 3 x rød >15° dH/>19°e/>27°fH 60 l 75 l

4 4 x rød >20° dH/>25°e/>36°fH 40 l 50 l

5 5 x rød >25° dH/>31°e/>45°fH 20 l 25 l

Hårdhedsgrad Resultat på målestrimlen Vandets hårdhedsgrad

1 1 x rød >5° dH/>6°e/>9°fH

2 2 x rød >10° dH/>13°e/>18°fH

3 3 x rød >15° dH/>19°e/>27°fH

4 4 x rød >20° dH/>25°e/>36°fH

5 5 x rød >25° dH/>31°e/>45°fH

6.4 Opsætning og forberedelse af kaffemaskinen

1. Kontrollér emballagen for transportskader.

2. Pak enheden ud.

3. Kontrollér at leveringen er komplet (se Leve-
ringsomfang bestil).

BEMÆRK
Skader pga. overophedning
For lille afstand til væggen og opad kan føre til ophobning af varme i maskinen og kan resultere i fejl.

a) Overhold de angivne indbygningsmål og mellemrum.

b) Sørg for, at mellemrum omkring maskinen ikke spærres.

6.5 Tilslutning af vand

BEMÆRK
Vandskader
Hvis vandtilslutningen udføres forkert, kan der opstå vandskade. Ejeren er ansvarlig for at sikre, at vandtilslutningen
udføres korrekt.

a) Se angivelserne for Vandtilslutning [} 24].

b) Kontrollér vandtilslutningens tæthed.
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Gaffelnøgle 19 mm

1 Kaffemaskine 2 Si med tætning

3 Tilslutning kaffemaskine 4 Tilslutning vandsystem

5 Tætning 6 Vandslange

1. Skyl vandslangen og vandrøret grundigt for at
fjerne urenheder.

2. Tilslut vandslangen med sien til kaffemaskinen.

3. Tilslut vandslangen med tætningen til vandsyste-
met.

4. Spænd skrueforbindelserne med hånden.

 

5. Åbn vandtilførslen.

6. Kontroller vandtilslutningens tæthed.

6.6 Spildevandstilslutning

ü Komponenterne til fastgørelse af spildevandstil-
slutning medfølger.

1. Tilslut spildevandsslangen til kaffemaskinen.

2. Indsæt spildevandsslangen i sifonen (hygiejne-
barrieren), så der er en fri strømningssti [1] på
mindst 50 mm. Sifonen skal stadig være ventile-
ret.

3. Fastgør spildevandsslangen i denne position
[pil], så den ikke kommer dybere ned i sifonen
eller ved et uheld kan trækkes ud.

4. Hæld vand i spildbakken, og kontroller drænet.
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6.7 Tilslutning af strømkreds

ADVARSEL
Livsfare pga. elektrisk stød
Tilslutning til strømnettet uden fejlstrømsafbryder kan ved et elektrisk stød føre til dødsfald.

a) Sørg for, at strømtilslutningen er sikret med en fejlstrømsafbryder.

ADVARSEL
Livsfare pga. elektrisk stød
Forkert udført arbejde på elektriske anlæg kan medføre elektrisk stød.

a) Uddannede elektrikere må arbejde med elektriske anlæg. Instruerede personer må kun arbejde på elektriske
anlæg under ledelse og opsyn af en uddannet elektriker.

ADVARSEL
Livsfare pga. elektrisk stød
Beskadigede strømforsyningskabler, ledninger eller stikforbindelser kan føre til elektrisk stød.

a) Forbind ikke beskadigede strømforsyningskabler, ledninger eller stikforbindelser til strømnettet.

b) Skift beskadigede strømforsyningskabler, ledninger eller stikforbindelser ud. 
Kontakt en servicetekniker, hvis strømforsyningskablet er fastmonteret. Bestil og anvend et nyt strømforsyning-
skabel, hvis strømforsyningskablet ikke er fastmonteret.

c) Sørg for, at maskinen og strømforsyningskablet ikke befinder sig i nærheden af varme overflader som f.eks.
gas-, elkomfur eller ovn.

d) Sørg for, at strømforsyningskablet ikke er klemt inde eller gnides mod skarpe kanter.

1. sikr strømkredsen. 2. Tilslut hver enhed separat til strømmen.

3. Tænd strømkredsen.

6.8 Tænd for maskinen

1. Tryk kort på tasten [1].

ð Maskinen starter.
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7 TÆND MASKINEN FOR FØRSTE GANG
Så snart maskinen er tilsluttet strømnettet, tændes maskinen. Når du tænder for første gang, guider softwaren dig
gennem de grundlæggende indstillinger, du skal foretage under idriftsættelsen. Alle basisindstillinger kan ændres
senere:

Konfiguration [} 31]

1. Tilslut maskinen til strømforsyningen.

ð Maskinen starter og åbner installationsguiden.

2. Træk beskyttelsesfolien af skærmen.

3. Foretag basisindstillingerne i henhold til in-
struktionerne på betjeningsenheden - se tabel
nedenfor.

Indstil sprog, tid og dato

Parameter Værdiområde Bemærkninger

Sprog – de (tysk)
– en (engelsk)
– fr (fransk)
– ...

Der kan vælges mellem 33 sprog

Sproget omstilles straks

Visning 12/24 timer 12 timer

24 timer

Tid

– Time
– Minut

0 – 23/0 – 11

0 – 59

Indstilling af time

Indstilling af minut

Dato

– Dag
– Måned
– År

0 – 31

0 – 12

2019 – 9999

Indstilling af dag

Indstilling af måned

Indstilling af år

Tidszone Vælg tidszone fra listen

Vandforsyningsindstillinger

Parameter Værdiområde Bemærkninger

Vandets hårdhedsgrad Hårdhedsgrad 1 – 5 Indtast den målte vandhårdhed Be-
stemmelse af vandets hårdhed med
målestrimler [} 25]

Vandhårdheden indstilles på maski-
ner med en vandtank og på maskiner
med vandtilslutning, men uden vand-
filter

Vandfilter – Ja
– Nej

Kun i forbindelse med vandtilslutning

Filtermængde Vandfiltertype

Valgliste

Afhængig af det anvendte filter og
vandhårdhed
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7.1 Indsættelse af afkalkningspatron

1. Tag grumsebeholderen ud.

2. Åbn dørlåsen (ekstraudstyr) med nøglen.

3. Tryk på låsen på indersiden, og åbn døren.

4. Skru skruelåsen af patronen.

5. Fjern forseglingen.

6. Indsæt afkalkningspatronen i den røde holder i
en skrå vinkel nedenfra.

7. Luk døren.

8. Isæt grumsbeholderen.

7.2 Opfyldning af ressourcer
Kun de ressourcer, der er tilgængelige i henhold til konfigurationen af A300 vises.

Tilpasning af tilberedningsmetoden, den anvendte ristede kaffe og kaffedrikken kræver den korrekte malingsgrad.
Brug af separate maleværk anbefales til tilberedning af espresso, café crème eller koffeinfri kaffe. På denne måde
kan gmalegraden indstilles individuelt for hver type ristet kaffe. Indstilling af malegrad [} 38]

Påfyld ressourcer

Bønnebeholder til venstre

Bønnebeholder til højre

Pulverbeholver position 2

Mælk

Medium espressoristning

Medium ristning

Pulverchokolade

Sødmælk

Mælkepulver
Pulverbeholver position 4

Tilbage Fortsæt

1. Fyld beholderne med de definerede ressourcer.

2. Tryk på Fortsæt .

ð Du har nu foretaget de vigtigste indstillinger og
kan nu fremstille din første drik.

For at tilpasse standarddrikke, skal du trykke på Franke-ikonet Indstillinger øverst til venstre. Se også kapitel Indstil-
ling af drikke [} 32].

I vedligeholdelsesmenuen kan du til enhver tid ændre de indstillinger, du har foretaget under idriftsættelsen. Konfi-
guration [} 31]
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8 KONFIGURATION

8.1 Visning af vedligeholdelsesniveau

1. Tryk på Franke-logoet øverst til venstre.

2. Indtast PIN.

3. Tryk på OK..

8.2 PIN-koder
Fra fabrikken er der tildelt standard-PIN-koder:

Ejer Specialist Bruger

Standard PIN 1111 2222 7777

Egen PIN
 ...  ...  ...

PIN-koderne for spærrede produkter og Tænd/sluk maskine kan du se og ændre med ejerrollen i menuen Mine
indstillinger > Administration af rettigheder.

8.3 Mine indstillinger

Indstil maskinen

Ressourcer

Indstilling af drikke

Administration af rettigheder
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8.3.1 Indstilling af drikke

Espresso Caffè Latte Cappuccino Milchkaffee

Café Crème Latte macchiato Schokolade Chococcino

Teewasser Milch Espresso Dampf

Eksport/import Sortér drikke

Rediger Skjul Kopier Kan indstilles Til

Handling Indtastning/funktion Bemærkninger

Eksport/import – Sikr POP (produktudbudspak-
ke)

– Hent sikring

– Gem drikkeindstillinger på en USB-nøgle, f.eks. før
en softwareopdatering

– Indlæs drikkeindstillinger på kaffemaskinen fra en
USB-nøgle

Sortér drikke – Ændre drikkenes position
– Indstilling af antal viste drikke (2x3, 3x4, 4x5)

1. Tryk på fladen Sortér drikke .

2. Tryk på den drik, der skal flyttes.

3. Tryk på målpositionen for en drik.

Rediger Redigér markeret drik

Vis/skjul Vis eller skjul tilgængelige drikke

Kopier Kopier eksisterende drikkevarer som basis for en variant

Kan indstilles – Ja
– Nej

Aktivér/deaktivér. Hvis funktionen er aktiveret, kan en
drink efter dit valg justeres på følgende punkter:

– Kopstørrelse
– Bønnetype, forudsat at mere end en type bønne er

konfigureret
– Aromastyrke

Betjeningsfunktionen Quick Select [} 21]
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Redigér drik

Kaffe

Første bønnetype

Bønnemængde

Vandmængde

Vandtemperatur

Dark Espresso Blend (venstre)

Forbryggeprofil

Fra MellemKort Lang

1

2

3
4

Cappuccino

1 Aktiv drik 2 Ressource (kaffe, mælk etc.)

3 Indstillingsparameter 4 Skyder

8.3.2 Indstil ressourcer

Du kan til enhver tid justere de indstillinger, (Opfyldning af ressourcer [} 30]), du har foretaget under idriftsæt-
telsen.

For hver beholder er der en liste over tilgængelige ressourcer, hvorfra du kan vælge den du ønsker.

Tildel ressourser

Indstil ressourcer

Bønnebeholder til venstre

Bønnebeholder til højre

Pulverbeholder position 3

Mælk

Medium espressoristning

Medium ristning

Pulverchokolade

Sødmælk

Mælkepulver
Pulverbeholver position 4

Forbered mælketype
1

Indstil skumprofil

1. Hvis du vil tildele en ressource til en beholder,
skal du trykke på den forudindstillede type.

2. Vælg den passende type på listen.

3. Gentages for alle beholdere.

4. Vælg, Forbered mælketype 1 for at fylde mælk
på.
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Indstil skumprofil

Med en A300 FM EC kan du indstille skumprofilerne til fast og flydende skum (standardindstillinger: flydende skum
10 % luft, fast skum 35 % luft).

Indstil skumprofil

Sødmælk fast skum varmt

Sødmælk flydende skum varmt

Luftandel

Luftandel

Skumindstillinger

Skumindstillinger

Test

Test

1. Tryk på Indstil skumprofil.

2. Indstil luftprocenten for fast og flydende skum
med skyderen.

3. Klik på for at kontrollere, at skummet har den
ønskede kvalitet.

4. Gentag om nødvendigt processen.

8.3.3 Indstilling af maskinen

Sprog

Parameter Værdiområde Bemærkninger

Sprog – de (tysk)
– en (engelsk)
– fr (fransk)
– ...

Der kan vælges mellem 33 sprog

Sproget omstilles straks

Dato og tid

Parameter Værdiområde Bemærkninger

Visning 12/24 timer 12 timer

24 timer

Dato

– Dag
– Måned
– År

0 – 31

0 – 12

2019 – 9999

Indstilling af dag

Indstilling af måned

Indstilling af år

Tid

– Time
– Minut

0 – 23/0 – 11

0 – 59

Indstilling af time

Indstilling af minut

Tidszone Vælg tidszone fra listen
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Tidsure

Basisindstillinger

Parameter Værdiområde Bemærkninger

Energibesparelse – Aktiv
– Fra

Når er aktiv, kan ventetiden indstilles

Område: 15 ‒ 120 min.

Automatisk tænd/
sluk

– Aktiv
– Fra

– Start og sluk timer
– Rediger timeren med pennen

Redigér tidsure

Parameter Værdiområde Bemærkninger

Handling – Automatisk tænding
– Automatisk slukning

Vælg funktionen timer

Time 0 ‑ 23 Indstil tænd/sluk

Minut 0 ‑ 59

Gentag hver mandag – Ja
– Nej

Aktivér/deaktivér timeren dagligt

...

Gentag hver søndag

Vandindstillinger

Vandforsyningsindstillinger

Parameter Værdiområde Bemærkninger

Vandfilter aktivt – Ja
– Nej

– Ja: Glideren til indtastning af brugstiden eller mæng-
den af vand til vandfilteret vises (afhængigt af det
anvendte filter)

– Nej: Vandets hårdhed indstilles

Vandets hårdheds-
grad

Hårdhedsgrad 1 – 5 Indstil den målte vandhårdhed på skyderen Bestemmelse
af vandets hårdhed med målestrimler [} 25]

Vandhårdheden indstilles på maskiner med en vandtank
og på maskiner med vandtilslutning, men uden vandfilter

Fabriksindstillinger

Parameter Værdiområde Bemærkninger

Nulstil til fabrik-
sindstilling

Alle indstillinger inklusive dine egne produkter vil gå tabt!

Nulstil produkter til fa-
briksindstilling

Dine produktindstillinger går tabt!

Systeminformationer

Kategori Værdi

Samlet version Installeret version af maskinsoftwaren
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Kategori Værdi

Subsystem-versioner
Maskine Maskintype

Serienummer [Serienummer]

FPC Installeret version af Franke-produktkataloget

POP (produktudbudspakke) Installeret version af produktudbudspakken (produktan-
ordning/sortering)

Licens Hvis tilgængelig, aktiv licens til Franke Digital Services

Ethernet-enhed A
IP-adresse

MAC-adresse

8.3.4 Administration af rettigheder
Rollerne er klassificeret i følgende hierarki: Servicetekniker> Ejer> Operatør> Vedligeholdelsespersonale.

Roller og rettigheder

Handling Servicetekniker Ejer Specialist Bruger

Skift pin og aktivér
testprodukter

Ja (for alle roller) Ja (for underordnede
roller)

Nej Nej

Tilføj/ændre/fjern/
tilpas produkter

Ja Ja (reduceret funktio-
nalitet)

Nej Nej

Se tæller Ja Ja Ja Nej

Udfør rensning Ja Ja Ja Ja

Udfør softwareopdate-
ring (USB)

Ja Nej Ja Nej
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9 PÅFYLDNING OG TØMNING

9.1 Fyld maskinen

BEMÆRK
Forkert påfyldning af beholderene
Forkert påfyldning resulterer i defekte produkter, og maskinen kan blive beskadiget.

a) Fyld bønner i bønnebeholderen.

b) Fyld automategnet pulver på pulverbeholderen.

Beholderposition

1 Bønnebeholder position 1 2 Bønnebeholder position 2

3 Pulverbeholder position 3 4 Pulverbeholver position 4

9.2 Håndtering og opbevaring af de ristede kaffebønner
En afgørende faktor for optimal drikkekvalitet er friskheden af de anvendte kaffebønner.

– Fyld kun de ristede kaffebønner i bønnebeholderen umiddelbart inden de skal bruges. På den måde kommer
der så meget aroma som muligt i koppen. Påfyld kun så meget, som du forbruger i de næste par timer på den
samme dag. Bønnebeholdere er ikke opbevaringsbeholdere!

– Luk altid bønnebeholderen grundigt. Luk åbent kaffeemballage grundigt igen
– Opbevar ristet kaffe køligt, tørt og beskyttet mod lys, men ikke i køleskabet.
– Bestil ristet kaffe efter dit forbrug - regelmæssigt mindre mængder for mere kaffefriskhed.
– Vælg mindre emballagestørrelser, f.eks. 250 eller 500 g i stedet for 1 kg. Dette forhindrer, at man skal opbeva-

re åbnede emballager, eller at bønnebeholderene bliver for fulde.
Hold øje med hvor højt forbruget er i et bestemt tidsrum, f.eks. en uge. Notér hvornår og hvor meget der er påfyldt,
så du kan udregne mængden, så friske bønner er tilgængelige i de næste par timer. Markér den maksimale påfyld-
ningsmængde på bønnebeholderen, f.eks. med et klistermærke.
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9.3 Påfyldning af bønner

ADVARSEL
Risiko for kvæstelse
Genstande i bønnebeholderen eller i maleværket kan medføre, at der slynges splinter ud, som både kan forårsage
kvæstelser eller maskinskader.

a) Der må ikke skubbes genstande ind i bønnebeholderen eller i kværnen.

1. Løft bønnebeholderlåget.

2. Påfyld kaffebønner.

3. Sæt låget på.

9.4 Indstilling af malegrad
Malegraden kan indstilles trinvist for hvert maleværk. Fabriksindstilling: centrum.

– Skub håndtaget til højre for en finere malingsgrad.
– Skub håndtaget til venstre for en grovere malingsgrad.
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9.5 Påfyldning af pulver

1. Løft pulverbeholderlåget.

2. Påfyld automategnet pulver.

3. Sæt låget på.

9.6 Fyldning af vandtank

BEMÆRK
Maskinskader
Det kan forårsage skader på maskinen hvis man fylder mælk i vandtanken.

a) Vandtanken må kun fyldes med vand.

b) Afbryd maskinen fra strømnettet, og kontakt kundeservicen, hvis vandtanken utilsigtet blev fyldt med mælk.

En optimal Vandkvalitet [} 24] er vigtigt for kvaliteten af drikkene samt en pålidelig funktion og lang levetid af ma-
skinen.

1. Klap låget op. 2. Løft, og fjern vandtanken.
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3. Rengør vandtanken efter behov.

max.

4. Fyld vandtanken med rent vand, indtil markerin-
gen. Vandkvalitet [} 24]

5. Indsæt den fyldte vandtank, og luk låget.

9.7 Påfyldning af mælk

FORSIGTIG
Bakterier i råmælk
Bakterier i råmælk kan medføres sundhedsfarer.

a) Brug ikke råmælk.

b) Benyt kun pasteuriseret eller holdbar mælk.

BEMÆRK
Maskinskader
Anvendelse af forkerte væsker kan beskadige maskinen.

a) Fyld kun mælk i mælkebeholderen.

b) Brug kun vand med mildt rensemiddel til rensning af mælkebeholderen.

BEMÆRK
Forringet drikkevarekvalitet
Forkert behandling af mælk kan medføre kvalitetsproblemer.

a) Mælken må kun fyldes i rene beholdere.

b) Brug kun allerede afkølet mælk (2-5 °C).

c) Mælkebeholderens inderside, mælkeslangen og mælkelåget må kun berøres med rene hænder, eller tag en-
gangshandsker på.

Efter en rensning eller påfyldning bliver mælkesystemet forberedt halvautomatisk. Følg instruktionerne i hændelses-
meldingerne. Man får adgang til hændelsesmeldingerne via betjeningspanelet.
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9.7.1 Påfyldning af mælk på SU05

1. Åbn døren.

2. Tænd køleenheden.

ð Den aktuelle kølerumtemperatur vises.

3. Tag mælkebeholderlåget og sugeslangen af, og
læg det på en ren overflade.

4. Fyld beholderen med maksimalt 5 l afkølet
mælk.

5. Sæt mælkebeholderens låg på.

6. Skub mælkebeholderen til anslag ind i kølerum-
met.

7. Luk døren.

9.8 Tømning af grumsbeholder

BEMÆRK
Mugdannelse
Kafferester kan medføre mugdannelse.

a) Tøm og rens grumsbeholderen mindst én gang om dagen.
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1. Tag grumsebeholderen ud.

2. Tøm grumsbeholderen.

3. Rengør og tør grumsbeholderen.

4. Isæt grumsbeholderen.

9.9 Tømning af pulverbeholder

BEMÆRK
Tilsmudsning med pulver
Der kan falde pulver ud af pulverbeholderen.

a) Transportér altid pulverbeholderen i lodret og lukket tilstand.

1. Tag grumsebeholderen ud.

2. Åbn dørlåsen (ekstraudstyr) med nøglen.

3. Tryk på låsen på indersiden, og åbn døren.

4. Træk låseskyderen.
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5. Løft og fjern pulverbeholderen.

6. Tøm pulverbeholderen.

7. Når den tomme pulverbeholder er sat på plads,
skubbes låseskyderen ind.

8. Luk døren.

BEMÆRK
Funktionsnedsættelse
Hvis pulverbeholderen ikke låses korrekt, kan kaffemaskinens funktion og produktkvalitet påvirkes negativt.

a) Skub låseskyderen ind indtil anslag.

9.10 Tømning af køleenhed

FORSIGTIG
Helbredsrisiko som følge af bakteriedannelse
Ved utilstrækkelig rensning kan levnedsmiddelrester aflejres i maskinen og på udløbene og forurene produkter.

a) Benyt ikke maskinen, hvis den ikke er renset i henhold til vejledningen.

b) Rens maskinen dagligt iht. vejledningen.

c) Informér betjeningspersonalet om de påkrævede renseforanstaltninger.

BEMÆRK
Dårlig mælk
Utilstrækkelig køling eller hygiejne kan gøre mælken dårlig.

a) Brug kun allerede afkølet mælk (2,0−5,0 °C).

b) Mælk må udelukkende opbevares i køleenheden i driftsperioder. Uden for driftsperioderne – f.eks. om natten –
skal mælken opbevares i et køleskab.

c) Rens maskinen og køleenheden mindst én gang om dagen.

d) Sugeslangen, mælkebeholderens inderside og mælkelåget må kun berøres med rene hænder, eller tag en-
gangshandsker på.

e) Beholderens låg med sugeslangen må kun lægges på en ren overflade.
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BEMÆRK
Blokering af mælkesystemet
Fiber fra forkerte rengøringsservietter kan komme ind i systemet, og dermed forårsage en blokering. Det kan resul-
tere i maskinskader.

a) Til rensning af mælkebeholderen skal der anvendes en mikrofiberklud.

1. Åbn døren.

2. Træk mælkebeholderen ud.

3. Opbevar mælken i køleskabet, eller smid den om
nødvendigt ud.

4. Rens mælkebeholderen, mælkeførende dele og
kølerummet.

5. Sæt den rensede mælkebeholder i.

6. Sluk for køleenheden, når der ikke længere er
brug for den. Lad køleenhedens dør stå en smu-
le åben for at forhindre lugtdannelse i det indre.
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10 VALG AF PRODUKTER

ADVARSEL
Skoldningsfare
Varme drikke kan medføre skoldninger.

a) Vær forsigtig med varme drikke.

b) Benyt kun egnede drikkebeholdere.

10.1 Valg af drik vha. Quick Select

1. Stil en passende kop eller et egnet glas under
udløbet.

CappuccinoCappuccino

11:35
2020-05-27

2. Vælg et produkt.

ð Produktpreview vises.

3. Vælg produktvalgmuligheder.

4. Start tilberedningen med den grønne tast.

ð Drikken tilberedes.

CappuccinoCappuccino

11:35
2020-05-27

ð Produktvalget vises, så snart produktet er ble-
vet tilberedt.
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11 RENSNING

11.1 Indledning
Perfekt kaffenydelse kræver en perfekt renset kaffemaskine. Rens din kaffemaskine mindst én gang om dagen eller
oftere om nødvendigt.

Den automatiske rensning omfatter rensning af kaffemaskinen og køleenheden.

Nødvendigt tilbehør
– Rensetabletter
– Mikrofiberklud
– Børstesæt
– Opsamlingsbeholder (kun ved maskiner uden spildevandstilslutning)

Krævet tilbehør til Maskiner med mælkesystem

– Rensemiddel til mælkesystemer
– Ved SU05: rensebeholder

BEMÆRK
Snavset tilbehør
Snavset tilbehør kan have en negativ effekt på maskinens funktion og kvaliteten af drikkevarerne.

a) Rens tilbehøret med 5-trins metoden.

b) Overhold de foreliggende vejledninger til tilbehøret.

De aftagelige dele af kaffemaskinen er ikke opvaskemaskineegnede.

Ekstra manuel rengøring
– Kølerummets indvendige flader
– Dørens og dørtætningens inderside
– Mælkebeholder, mælkebeholderlåg
– Sugeslange, indsugningsstuds
– Pulverbeholder

Ugentlig rengøring [} 48]

11.1.1 5-trins-metode

1. Kraftigt snavs fjernes med en pensel eller bør-
ste.

2. Læg delene ned i varmt vand tilsat et mildt ren-
gøringsmiddel.

3. Vask delene af.

4. Skyl delene grundigt.

5. Lad delene tørre.
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Aftagelige dele

11.2 Start af rensning

ADVARSEL
Skoldningsfare
Under rensning kan der strømme varme væsker eller damp ud, som kan medføre skoldninger.

a) Mens rensningen gennemføres, må der ikke arbejdes i nærheden af udløbene.

Maskinen kan efter rengøring enten skifte tilbage til serviceniveauet eller til energisparefunktionen. Din servicetek-
niker kan indstille den ønskede valgmulighed.

1. Tryk på Franke-logoet øverst til venstre.

2. Indtast PIN. PIN-koder [} 31]

3. Tryk på OK..
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Mine indstillinger

Tæller

Rensning og service

4. Vælg Rensning og service.

Rens kaffemaskinen

Afkalk kaffemaskinen

Skyl kaffemaskinen

Viskebeskyttelse

5. Tryk på  Rens kaffemaskinen.

6. Bekræft melding med Ja for at starte rensningen.

7. Følg vejledningen på brugeroverfladen, og be-
kræft gennemførte arbejdstrin med Fortsæt.

ð Maskinen viser det næste skridt.

På maskiner uden spildevandstilslutning, skal du have opsamlingsbeholderen klar, og placere den på spildgitteret
når meddelelsen vises på skærmbilledet.

11.3 Ugentlig rengøring
Ud over den daglige rengøringsproces, rengøres maskinkomponenterne, der er anført i dette kapitel mindst en gang
om ugen. Rengør straks maskinen, hvis du kan se forurening. Følg rengøringsvejledningen.

11.3.1 Rens vandtanken (hvis installeret)

Kontrollér dagligt vandtanken for snavs og forkalkning. Rengør straks, hvis den er snavset eller forkalket.

1. Fjern vandtanken og tøm den.

2. Rens vandtanken med 5-trins-metoden.
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11.3.2 Rens pulverbeholder (hvis installeret)

1. Tag grumsebeholderen ud.

2. Åbn dørlåsen (ekstraudstyr) med nøglen.

3. Tryk på låsen på indersiden, og åbn døren.

4. Træk låseskyderen.

5. Løft og fjern pulverbeholderen.

6. Tøm pulverbeholderen.

7. Rengæør pulverbeholderen med en klud. Anvend
opvaskemiddel om nødvendigt. Tør pulverbehol-
deren af med en tør klud.

8. Sæt pulverbeholderen i.

9. Skub låseskyderen ind.

10. Luk døren og sæt pulverbeholderen i.

11.3.3 Rensning af spildbakker og spildgitter

BEMÆRK
Udløbende væsker
Gælder for maskiner med spildevandstilslutning! Hvis der er tilstrækkelig restvand i spildbakken, kan disse løbe ud
af spildbakken, på maskiner med spildevandstilslutning.

a) Før spildbakken fjernes skal det sikres, at alt restvand er udløbet.

1. Rens spildbakken og spildgitteret efter 5-trins-
metoden.

2. Rengør lamellerne grundigt på undersiden af 
dryppebakkelåget.
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Spilbakkens bagside [1] skal være ren og tør på både inder- og ydersiden. Hvis dette ikke er tilfældet, kan fyldeni-
veauføleren i spildbakken udløse en fejlmeddelelse.

Hvis kaffemaskinen er tilsluttet et udløbssystem, er der to O-ringe [2] på bagsiden af spildbakken. Disse skal fugtes
med vand, så spildbakken kan klikke på plads. Ellers kan den kapacitive sensor ikke registrere spildbakken.

11.3.4 Rensning af skærmen

1. Klik på symbolet Indstillinger øverst til venstre.

2. Vælg Rensning og service.

3. Vælg viskebeskyttelse.

ð Brugeroverfladen er spærret i 20 sekunder.

4. Rengør overfladerne med en fugtig klud.

11.3.5 Rengøring af maskinoverfladen

1. Rengør maskinoverfladerne med en fugtig klud. 2. Anvend et mildt rengøringsmiddel efter behov.
BEMÆRK! Brug ikke slibemidler.

11.4 Skyl kaffemaskinen

ADVARSEL
Skoldningsfare
Under skylning strømmer der varmt vand ud.

a) Mens rensningen gennemføres, må der ikke arbejdes i nærheden af udløbene.

b) Stil ikke genstande på drypgitteret.

c) VED SKOLDNING: Skoldninger eller forbrændinger skal straks køles, og alt efter kvæstelsens alvor skal der sø-
ges læge.

Skylningen erstatter ikke den daglige rensning! Der kræves en skylning for at fjerne resterne i kaffe- og mælkesy-
stemet.

Maskinen skyller automatisk efter bestemte tidsintervaller, samt når den tændes og slukkes.
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1. Tryk på Franke-logoet øverst til venstre.

2. Indtast PIN. PIN-koder [} 31]

3. Tryk på OK..

Mine indstillinger

Tæller

Rensning og service

4. Vælg Rensning og service.

Rens kaffemaskinen

Afkalk kaffemaskinen

Skyl kaffemaskinen

Viskebeskyttelse

5. Klik på Skyl kaffemaskinen, og bekræft.

ð Kaffemaskinen skylles.
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11.5 Plejesæt
Nogle komponenter i kaffemaskinen kan blive slidt eller blive meget beskidte med tiden, hvilket gør det nødvendigt
at udskifte dem. Dette kan ske, før serviceteknikeren skal have dem til service. For at du nemt kan bestille de be-
rørte dele, har vi lavet en liste over dem. Du kan selv udskifte følgende komponenter.

Billede Mængde Varenummer Varebetegnelse Bemærkninger

1 560.0001.696 Bryggeenhed Ø 43
med drossel 0,6 mm

Varenummeret er på etiketten på siden
af bryggeenheden. Følgende kapitel for-
klarer de nødvendige trin.

Udskift bryggeenhed [} 53]
1 560.0001.697 Bryggeenhed Ø 50E

med drossel 0,6 mm
Varenummeret er på etiketten på siden
af bryggeenheden. Følgende kapitel for-
klarer de nødvendige trin.

Udskift bryggeenhed [} 53]
1 560.0593.645 Skumdanner

FCS4070 FM EC
FM- eller MS-versioner kan ses på type-
skiltet. Typeskiltet sidder i maksinens
indre.

Kaffemaskine [} 17]
1 560.0594.309 Skumdanner MS EC

FCS4070
FM- eller MS-versioner kan ses på type-
skiltet. Typeskiltet sidder i maksinens
indre.

Kaffemaskine [} 17]
1 560.0589.901 Mælkudløb dobbelt

FCS4070
Samme design til FM og MS

1 560.0613.850 Mælkudløb 1-gang

1 560.0001.074 Sugeslange monteret
300 mm

Sugeslange til mælk til køleenhed SU05

Køleenhedens komponenter med Ea-
syClean [} 20]

1 560.0486.469 Slange Ø 9/5x1000
MVQ

Sugeslange 1000 mm til alle andre
mælkesystemer. Slangerne kan forkor-
tes så de passer. Køleenheden KE200
kræver en slangelængde på 400 mm.

1 560.0001.187 Mixerkammer Til pulversystem

1 560.0580.820 Låg til mixerkammer Til pulversystem

2 560.0578.001 O-ring 13x1,5 EPDM Tætning til spildbakke med udløb

Fås kun til modeller med vandtilslutning
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11.5.1 Udskift bryggeenhed

1. Tøm maskinen, og frakolbl den fra strømmen.

2. Tag grumsbeholderen ud af maskinen.

3. Åbn maskindøren.

 

4. Bryggeenhedens lås åbnes mod uret.

5. Fjern bryggeenheden ved at tage det ud foran.

6. Sæt den nye bryggeenhed i.

7. Fastgør bryggeenhedens lås med uret.

8. Luk maskinens dør.

9. Sæt grumsbeholderen i maskinen.

10. Tilslut maskinen til strømforsyningen.
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12 AFKALKNING
Kaffemaskinen skal afkalkes regelmæssigt for at bevare en konstant høj drikkevarekvalitet og pålidelig funktion.
A300 har et automatisk afkalkningssystem. Hvis der er behov for afkalkning, vises dette på kaffemaskinens betje-
ningsenhed. Der kan opbygges kalkaflejringer, især i den nyudviklede, energibesparende varmepatron.

Du kan kun bruge Franke afkalkningskoncentrat til afkalkning (varenummer 560.0589.837). På den måde sikres en
pålidelig afkalkning.

a) Bestil afkalkningskoncentratet i god tid, så du kan afkalke kaffemaskinen, så snart der vises en påmindelse om
dette på kaffemaskinens betjeningsenhed.

12.1 Forfaldsdato for afkalkning
Når du tager A300 i brug, bliver du bedt om at bestemme vandets hårdhed og indtaste det i softwaren Bestem-
melse af vandets hårdhed med målestrimler [} 25]. Denne værdi bruges til at beregne vandmængden indtil næste
afkalkning.

Maskiner uden vandfilter
Anmodningen om afkalkning vises efter at den beregnede mængde vand er nået eller senest efter tolv dage. Efter
anmodningen om afkalkning A300 bruges i yderligere to dage. Derefter blokeres den, indtil afkalkning er udført.

Maskiner med vandtilslutning og vandfilter
Afkalkningsanmodningen vises efter tolv dages drift. Efter anmodningen om afkalkning A300 stadig bruges, indtil
den resterende mængde vand er opbrugt. Derefter blokeres den, indtil afkalkning er udført.

12.2 Udfør afkalkning
Hvis afkalkning er nødvendig, vises der en meddelelse på betjeningsenheden. Meddelelsen kan lukkes, så driften ik-
ke påvirkes. Der er to måder at starte afkalkningen på:

– Afkalkning sammen med næste rengøring (standardindstilling)
– Afkalkning uafhængig af rengøring - automatisk afkalkning starter på et bestemt tidspunkt
– Manuel afkalkningsstart

BEMÆRK
Afbryd afkalkningen
Gælder for maskiner med en vandtank: Hvis vandtanken er tom eller spildbakken er fuld, udføres der ikke automa-
tisk afkalkning.

a) Tøm spildbakken før rensning/afkalkning.

b) Fyld vandtanken før rensning/afkalkning.

c) Placér rensebeholderen på spildgitteret i henhold til instruktionerne på betjeningsenheden.

12.2.1 Afkalkning efter rensning
I standardindstillingen startes afkalkningen umiddelbart efter næste rengøring uden yderligere undersøgelse. Ingen
yderligere handling fra brugerens side er nødvendig for dette. Afkalkningen tager cirka 15 - 25 minutter afhængigt
af maskinversionen. Før starten af rensningen, mens afkalkning afventer, kontrolleres det, om der er tilstrækkeligt
afkalkningskoncentrat til rådighed. Hvis afkalkningskoncentratet er utilstrækkeligt, vises der en meddelelse om at
afkalkningspatronen skal udskiftes. Indsættelse af afkalkningspatron [} 30]
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12.2.2 Afkalkning uafhængig af rensning

For at sikre, at afkalkning ikke påvirker din drift, kan din servicetekniker indstille et tidspunkt uden for din driftstid,
hvor afkalkningen skal udføres.

12.2.3 Start afkalkningen manuelt

ADVARSEL
Skoldningsfare
Under afkalkningen kan der strømme varme væsker eller damp ud, som kan medføre skoldninger.

a) Mens rensningen gennemføres, må der ikke arbejdes i nærheden af udløbene.

1. Tryk på Franke-logoet øverst til venstre.

2. Indtast PIN. PIN-koder [} 31]

3. Tryk på OK..

Mine indstillinger

Tæller

Rensning og service

4. Vælg Rensning og service.

Rens kaffemaskinen

Afkalk kaffemaskinen

Skyl kaffemaskinen

Viskebeskyttelse

5. Vælg Afkalkning.

ð Den automatiske afkalkningsproces starter og
giver dig instruktioner om de næste trin.
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13 FEJLAFHJÆLPNING

13.1 Fejlmeddelelser
Hvis der opstår en fejl, fremhæves et ikon i farve på betjeningspanelet i henhold til fejlkategorien. Når man trykker
på denne, vises der et vindue med yderligere information og tip til fejlfinding.

Luk

Bønnebeholderen er tom. Efterfyld

kaffebønner.

2020-05-27
11:35

Meddelelse med en handlingsinstruktion

Ved alvorlige fejl skal maskinen genstartes.

a) Genstart maskinen [} 58].

b) Kontrollér strømforsyningen, hvis maskinen ikke starter.

c) Kontakt din servicetekniker, hvis maskinen ikke kan genstartes, eller hvis fejlen ikke kan afhjælpes.

13.1.1 Farvekode for fejlmeddelelser

Forbigående afbrydelse

Systemet fungerer stadig uden begrænsninger.

Systemet fungerer med begrænsninger.

Enkelte eller alle ressourcer er spærrede

13.2 Fejlfinding på kaffemaskinen
Fejlmeddelelse/problem Mulig årsag Handling

Fejlmelding E663 Spildbak-
ke fuld vises, selvom spild-
bakken er tømt

Sensorsignalet er forstyrret af rester in-
de i spildbakken

Rengør og tør indersiden af spildbakken. Der-
udover skal du rengøre og aftørre den indbyg-
gede tragt i spildbakken

Sensorsignalet er forstyrret af den våde
bagside af spildbakken

Rengør og aftør bagsiden af spildbakken
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Fejlmeddelelse/problem Mulig årsag Handling

Mælken er frosset Den ønskede temperatur på køleenhe-
den er for lav

Indstil den ønskede temperatur 1-2 C højere

– Køleenhed SU05: Tryk og hold på indstil-
lingsknappen på temperaturregulatoren,
indtil den indstillede temperatur blinker.
Brug navigationsknapperne til at øge til
den ønskede temperatur. Bekræft den
nye ønskede temperatur med Set-tasten.

– KE200: Der er en temperaturbegrænser
på bagsiden af KE200. Den kan bruges
til at indstille den ønskede temperatur

Frosset mælk (vand i køle-
rummet)

Tætningen til døren til køleenheden er
utæt

Sørg for, at tætningen er indsat korrekt, og at
døren kan lukkes helt

Køleenhedens mælketem-
peratur opnås ikke

Utilstrækkelig luftcirkulation i køleenhe-
den

Overhold mindsteafstanden mellem køleen-
heden og væggen (mindst 50 mm)

Afkalkningskoncentrat kan
ikke doseres (fejlmeddel-
else E409)

Beskadiget eller beskidt tætning på af-
kalkningspatronen eller tom afkalk-
ningspatron

Kontrollér afkalkningspatronens niveau. Kon-
troller den røde adapter med tætningsringen,
og fjern eventuelle afkalkningskrystaller. Ud-
før afkalkningen igen

Afkalkningspatron skal ud-
skiftes, selvom den ikke er
tom

Beskadiget eller beskidt tætning på af-
kalkningspatronen

Indsæt en ny afkalkningspatron, og kontroller
den røde adapter med tætningsringen og
fjern eventuelle afkalkningskrystaller

Flowmålerfejl 1 (fejlmeddel-
else E79)

Forstyrrelser i vandflowet Kontrollér forbindelsen ved vandtanken eller
vandtilslutningen

Hvis fejlmeddelelsen vises under dispense-
ring af et produkt, er filteret til bryggeenhe-
den sandsynligvis blokeret

– Indstil en grovere malegrad og/eller re-
ducér malemængden

– Tag bryggeenheden ud, og skyl den
– Start rensningen af kaffemaskinen

Touch-displayet reagerer ik-
ke længere rigtigt

Overbelastet maskinsoftware Der er to forskellige typer fejlfinding:

– Metode 1: Hold den røde knap i højre si-
de af betjeningsenheden nede i 10 se-
kunder for at genstarte

– Metode 2: Kaffemaskinen afbrydes fra
strømnettet. Efter 1 min skal kaffemaski-
nen tilsluttes til strømnettet igen. Tryk
kort på den røde knap i højre side af be-
tjeningsenheden for at tænde

Vandstanden i vandtanken
kan ikke registreres

Rester eller aflejringer på den indre
væg i vandtanken

Rengør og skyl vandtanken grundigt

Ingen mælk eller mælke-
skum

Utæt sugeslange eller mælkeslange Kontrollér udløbsslanges placering, og rengør
den om nødvendigt. Køleenhed SU05: Kon-
trollér O-ringen på sugeslangens forbindelse.
Kontrollér sugeslangen og udskift den om
nødvendigt
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Fejlmeddelelse/problem Mulig årsag Handling

Mælken løber ikke rigtigt ud
af mælkeudløbet

Mælkeslangen blev ikke rigtig sat i efter
rengøring

Start rensningen af kaffemaskinen, og instal-
lér mælkeudløbet i henhold til instruktionerne
på touch-displayet. Mælkeslangen er derud-
over en del af plejesættet, se Plejesæt [} 52]

13.2.1 Genstart af maskinen

1. Hold knappen [1] nede i 10 sekunder.

ð Maskinen genstarter.

ð Startbilledet vises.

13.3 Hjælp ved problemer med produktkvaliteten
Problem Mulige årsager Mulige løsninger

Kaffen smager kedeligt For groft malet Indstil en finere malegrad Indstilling af male-
grad

For lidt kaffe Øg kaffemængden Indstilling af drikke [} 32]
Temperatur for lav Øg temperaturen Indstilling af drikke [} 32]
Kaffen er for gammel Anvend frisk kaffe

Bønnebeholder ikke låst korrekt Kontrollér aflåsningen af bønnebeholderen
Påfyldning af bønner [} 38]

Kaffen smager mærkeligt Dårlig maling af bønner Kontakt kundeservice

Lavt kaffeforbrug Fyld en lille mængde kaffebønner på bønne-
beholderen

Dårlige kaffebønner Smid kaffebønnerne væk

Rester af rengøringsmiddel Skyl maskinen

Beskidte kopper Kontrollér opvaskemaskinen

Dårlig vandkvalitet (klor, hårdhed osv.) Kontroller vandkvaliteten Vandkvalitet [} 24]
Kaffen smager bitter Temperaturen er for høj Nedsæt kaffetemperaturen Indstilling af drik-

ke [} 32]
For fint malede bønner Indstil en grovere malegrad, Indstilling af ma-

legrad

Kaffemængde for lav Øg kaffemængden Indstilling af drikke [} 32]
For mørk ristning Anvend lysere kafferistning

Kaffen smager sur Temperatur for lav Øg kaffetemperaturen Indstilling af drikke
[} 32]

For lys ristning Brug mørkere kafferistning

For groft malet Indstil en finere malegrad, Indstilling af male-
grad
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Problem Mulige årsager Mulige løsninger

Pulverprodukternes konsi-
stens

Tyktflydende Brug mindre pulver eller mere vand

Tyndtflydende Brug mere pulver eller mindre vand

Pulver klumper eller er fugtigt Rengør og tør pulversystemet

Pulverprodukternes smag For sød Brug mindre pulver eller mere vand

Ikke sød nok Brug mere pulver eller mindre vand

Mærkelig smag Rengør pulversystemet
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14 TEKNISKE DATA

14.1 Ydelsesdata iht. DIN 18873-2:2016-02
Angivelserne baserer sig på en netspænding 230 V.

Timeydelse Enkelt portion

(Kopper pr. time)

Dobbelt portion

(Kopper pr. time)

Espresso 124 163

Kaffee/Café crème 80 92

Varmt vand (200ml) 96 -

Cappuccino 91 130

Latte macchiato 96 116

Café au lait 93 113

Varm chokolade 102 -

14.2 Tekniske data om kaffemaskinen
Vægt Ca 25 kg, afhængig af udstyret

Bønnebeholder-påfyldningsmængde – Uden bønnebeholderudvidelse: 1 x 0,5 kg oder
2 x 0,25 kg

– Med bønnebeholderudvidelse: 1 x 1,1 kg oder
2 x 0,55 kg

Pulverbeholder-kapacitet Pulverbeholder: 0,5 kg

Dobbelt pulverbeholder: 2 x 0,5 kg

Vandtank 4,8 l

Omgivelsesbetingelser Luftfugtighed: maks. 80 %

Omgivelsestemperatur: 5–32 °C

Støjemission <70 dB(A)

14.3 Elektriske tilslutninger for kaffemaskine
Type Spænding Tilslutning Effekt Sikring Frekvens

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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