
KASUTUSJUHEND
A300
FCS4070

et
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1 TEIE OHUTUS

1.1 Sihipärane kasutamine

1.1.1 Kohvimasin
–  A300 on gastronoomias, büroodes või sarnastes tingimustes äriliseks kasutamiseks mõeldud joogivalmistus-

masin.
– A300 on sobiv kohviubade, automaadiga sobiva pulbri ja värske piima töötlemiseks.
– A300 on ette nähtud jookide valmistamiseks vastavalt käesolevale juhendile ja tehnilistele andmetele.
– A300 on mõeldud kasutamiseks siseruumides.

Pidage silmas
– A300 ei ole mõeldud välistingimustes kasutamiseks.

1.1.2 Lisaks tellitavad seadmed

Jahutusmoodul
– Jahutusmoodul on ette nähtud eranditult piima jahedana hoidmiseks seoses kohvi valmistamisega kohvimasi-

nas. Kasutage ainult eelnevalt jahutatud piima (2–5 °C).
– Kasutage eranditult Franke piimasüsteemi puhastusvahendit.

Pidage silmas
– Teised puhastusvahendid võivad jätta piimasüsteemi jääke.

1.2 Kohvimasina kasutamise tingimused
– A300 on mõeldud kasutamiseks väljaõppega personali poolt.
– Iga A300 kasutaja peab olema juhendi läbi lugenud ja sellest aru saanud. See ei kehti iseteenindusalas kasuta-

mise kohta.
– Iseteenindusalas asuvaid masinaid tuleb kasutajate turvalisuse huvides pidevalt jälgida.
– Võtke A300 ja lisaks tellitavad seadmed kasutusele alles siis, kui olete käesoleva juhendi hoolikalt läbi lugenud

ja sellest aru saanud.
– Ärge kasutage A300 ja lisaks tellitavaid seadmeid, kui nende funktsioonid pole teile tuttavad.
– Ärge kasutage A300, kui A300 või lisaks tellitavate seadmete ühendusvoolikud on kahjustatud.
– Ärge kasutage A300, kui A300 või lisaks tellitavad seadmed pole vastavalt puhastatud või täidetud.

– Alla 8-aastased lapsed ei tohi A300 ja lisaks tellitavaid seadmeid kasutada.
– Lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud tohivad

A300 ja lisaks tellitavaid seadmed kasutada ainult järelevalve all ja ei tohi A300
või lisaks tellitavate seadmetega mängida.

– Lapsed ei tohi A300 ja lisaks tellitavaid seadmeid puhastada.

1.3 Ohutusjuhiste deklaratsioon vastavalt ANSI standardile
Isikute ja esemete kaitsmiseks tuleb järgida ohutusjuhiseid.
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Sümbol ja märgusõna tähistavad ohu raskusastet.

HOIATUS
HOIATUS tähistab võimalikku ähvardavat ohtu. Selle mitte vältimine võib põhjustada surma või
raskeid kehavigastusi.

ETTEVAATUST
ETTEVAATUST tähistab võimalikku ähvardavat ohtu. Selle mitte vältimine võib põhjustada kergeid
või väikseid vigastusi.

JUHIS
JUHIS viitab masina kahjustamise riskile.

1.4 Ohud kohvimasina kasutamisel

HOIATUS
Tulekahjuoht
Toitekaablite elektrilise ülekoormuse korral võib tekkida kuumuse tõttu tulekahju.

a) Ärge kasutage kohvimasina vooluvõrku ühendamiseks mitmepesalisi pikendusjuhtmeid, vargapesasid või piken-
duskaableid.

HOIATUS
Elektrilöögist tulenev eluoht
Kahjustatud toitekaablid, juhtmed või konnektorid võivad põhjustada elektrilööki.

a) Ärge ühendage kahjustatud toitekaableid, juhtmeid ega konnektoreid.

b) Ärge kasutage ühtegi kahjustatud toitekaablit, juhet ega konnektorit. 
Kui toitekaabel on monteeritud jäigalt, võtke ühendust oma hooldustehnikuga. Kui toitekaabel ei ole monteeri-
tud jäigalt, tellige ja kasutage uut originaaltoitekaablit.

c) Jälgige, et masin ja toitejuhe ei asuks kuumade pindade, nt gaasi- või elektripliidi või ahju läheduses.

d) Jälgige, et toitejuhe ei oleks kinni kiilunud ega hõõruks vastu teravaid servi.
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HOIATUS
Elektrilöögist tulenev eluoht
Masinasse tungiv vedelik/niiskus või lekked võivad põhjustada elektrilööki.

a) Ärge suunake masinale vedeliku- ega aurujuga.

b) Ärge raputage masinale vedelikke.

c) Ärge kastke masinat vedelikku.

d) Lekke või sissetungiva vedeliku/niiskuse korral eraldage masin elektritoitest.

HOIATUS
Eluohtlik elektrilöögi tõttu
Elektrilistel seadmetel asjatundmatult teostatud tööd, parandused või teenindustööd võivad esile kutsuda elektrilöö-
gi.

a) Laske elektriliste osade parandusi teha ainult teenindustehnikul originaalvaruosi kasutades.

b) Laske teenindustöid läbi viia ainult vastavat kvalifikatsiooni omavatel volitatud isikutel.

HOIATUS
Lämbumisoht
Lastel on oht kunstmaterjalist pakendite tõttu lämbuda.

a) Jälgige, et kunstmaterjalist pakendid ei satuks laste kätte.

HOIATUS
Kõrvetusoht
Loputamise ajal väljub kuuma vett.

a) Hoidke käsi toimingu ajal väljalaskudest eemal.

b) Ärge asetage mitte midagi tilkumisrestile.

c) KÕRVETUSE KORRAL jahutage vigastatud kohta viivitamatult ja sõltuvalt vigastuse astmest konsulteerige arsti-
ga.

HOIATUS
Kõrvetusoht
Kuumad joogid võivad põhjustada kõrvetusi.

a) Olge kuumade jookidega ettevaatlik.

b) Kasutage ainult selleks ettenähtud jooginõusid.
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HOIATUS
Kõrvetusoht
Puhastamise ajal väljub kuuma vedelikku ja auru ning need võivad põhjustada kõrvetusi.

a) Hoidke käsi toimingu ajal väljalaskudest eemal.

HOIATUS
Vigastusoht
Kui ubadenõusse või jahvatisse satuvad esemed, võivad killud välja paiskuda ning põhjustada vigastusi.

a) Ärge pange ubadenõusse või jahvatisse esemeid.

ETTEVAATUST
Lõikevigastused/muljumised
Pulbrinõu transpordimehhanism võib põhjustada lõikevigastusi või muljumisi.

a) Puhastage pulbrinõud ettevaatlikult.

ETTEVAATUST
Puhastusvahendist tingitud ärritus
Puhastustabletid, piimasüsteemi puhastusvahend ja katlakivi eemaldi võivad tekitada silmade või naha ärritusi.

a) Järgige puhastusvahendi etiketil olevaid ohutusjuhiseid.

b) Vältige kokkupuudet silmade ja nahaga.

c) Kokkupuutel puhastusvahenditega peske käsi.

d) Puhastusvahendid ei tohi sattuda joogi sisse.

ETTEVAATUST
Bakterite levikust tingitud oht tervisele
Ebapiisavast puhastamisest võivad toiduainejäägid masinasse ja väljastusotsikutesse kinni jääda ja tooteid saasta-
da.

a) Ärge kasutage masinat, kui seda pole juhendi järgi puhastatud.

b) Puhastage masinat iga päev vastavalt juhendile.

c) Teavitage käitavat personali kohustuslikest puhastusmeetmetest.

ETTEVAATUST
Bakterite levikust tingitud oht tervisele
Pikemaajalisel mittekasutamisel võivad masinasse ladestuda jäägid.

a) Puhastage masinat pärast pikemat mittkasutamist (enam kui 2 päeva).
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ETTEVAATUST
Hallituse teke
Kohvipaksule võib tekkida hallitus.

a) Tühjendage ja puhastage kohvipaksunõu vähemalt üks kord päevas.

JUHIS
Masina kahjustused katlakivi tõttu
Kui vee karedus on valesti seadistatud, võib kohvimasinas tekkida katlakivi. Katlakivi setted võivad kohvimasinat
kahjustada.

a) Mõõtke kasutuselevõtu ajal vee karedust. Seejärel seadistage võõdetud vee karedus menüüs Kasutuselevõtt.
Vee kareduse tuvastamine mõõteribaga [} 25].

Katkakivi eemaldamiseks tohite kasutada ainult Franke kontsentreeritud katlakivieemaldusvahendit (artikli number
560.0589.837). See tagab usaldusväärse katlakivieemalduse.

a) Tellige kontsentreeritud katlakivieemaldusvahend õigeaegselt, et saaksite katlakivieemalduse viivitamatult teos-
tada kohe, kui kohvimasina juhtseadmele ilmub vastav viip.
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2 SÜMBOLITE SELGITUS

2.1 Juhendi sümbolid

2.1.1 Joondumine

Sümbol Kirjeldus

 Komponentide puhastamine 5-sammu-meetodiga

Selle sümboli juurest leiate näpunäiteid ja soovitusi ning täiendavat teavet

Tingimused käsitsussammudeks

Peen jahvatusaste

Jäme jahvatusaste

Teave joogi kvaliteedi optimeerimiseks

Käsitsussammude tulemus või vahetulemus
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2.2 Tarkvara sümbolid

2.2.1 Sümbolid juhtpaneelil ja kasutajaliidesel

Tõrke esinemisel süttib juhtpaneelil sümbol, mis tähistab sellega seotud komponenti Rikete kõrvaldamine [} 56].

Sümbol Nimetus Kirjeldus

Franke logo Hooldustasandi avamine

Hooldamine/puhastamine Masinat tuleb puhastada või hooldada

Kohviuba Ubadenõu on tühi või pole õigesti paigaldatud

Kohvipaksunõu Kohvipaksunõu tuleb tühjendada

Loputamine Masinat tuleb loputada või masin loputab

Toode

Arveldamine Arveldamine aktiivne

Andmesiire Andmeid edastatakse

Üksiktoodete loendur

Individualiseerimine Jookide ja vaate kohandamine
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Sümbol Nimetus Kirjeldus

Teave

Mitteaktiivne

Ooterežiim Masina lülitamine ooterežiimi

Uks Uks on lahti.

Teenindus/seadistamine/
haldamine

Masina seadistamine

Keel Keele seadistamine

Ressursside seadistused Ressursside seadistamine

Õiguste juhtimine Kasutajaõiguste haldamine

Katlakivi eemaldamine Kohvimasinast katlakivi eemaldamine

Töötlemine Seadistuste töötlemine

Jookide seadistused
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Sümbol Nimetus Kirjeldus

Süsteemiteave

Loendurid

Veefilter

Tilkumisalus Tilkumisalus täis või pole õigesti paigaldatud

Veepaak Veepaak tühi või puudub

Pulbriressurss Pulbrinõu on tühi või pole õigesti paigaldatud

Piim Piimamahuti on tühi või pole õigesti paigaldatud

2.2.2 Navigatsiooni ja käitamise sümbolid

Sümbol Nimetus Kirjeldus

Katkestusnupp Valmistamise katkestamine

Eelmine/järgmine lehekülg Lehitsemine mitmeleheküljelistes menüüdes

Käivitusnupp Valmistamise käivitamine
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2.2.3 Veateadete kujutamine
Märgistatud tooteid ei saa valmistada. Juhtpaneelil oleva valgustatud sümboli kaudu liigute veateatesse.

Kui viga puudutab kogu süsteemi, kuvatakse veateade automaatselt.

Sulgemine

Uks on lahti. Sulgege uks.

2018-09-06
11:35

Veateadete värvikood

Ajutine katkestamine

Süsteem töötab veel piiranguteta

Süsteem töötab piirangutega

Üksikud või kõik ressursid on blokeeritud
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3 TARNEKOMPLEKT
Tarnekomplekt võib olenevalt seadme konfiguratsioonist erineda. Täiendavaid lisaseadmeid saate te hankida vahe-
tult oma müügiesindajalt või firmast Franke Kaffeemaschinen AG Aarburgis.

Kohvimasinaid kontrollitakse enne tehasest väljumist kohvi ja pulbriga. Seetõttu võib teie A300 sisaldada kohvi,
pulbri või vee jääke.

Toote kirjeldus Toote number

Kontsentreeritud katlakivieemaldusvahend 560.0589.837

Puhastustabletid (100 tk) 567.0000.010

Puhastustabletid (USA/Kanada) 567.0000.002

Piimasüsteemi puhastusvahend (doseerimispudel) 567.0000.005

Piimasüsteemi puhastusvahend (doseerimispudel) (USA/
Kanada)

567.0000.006

Vee kareduse mõõteribad 560.0004.060

Puhastusharjad 560.0003.728

Sisehari

(valikvarustus SU05)

560.0001.019

Puhastuspintsel 560.0003.716

Mikrokiudlapp 560.0002.315

Kogumisnõu (ainult ilma heitveeühenduseta masinate pu-
hul)

560.0612.966

Manual Set 560.0595.481
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Toote kirjeldus Toote number

1-kordne piimaväljund

Vt lisatud paigladusjuhendit

560.0613.850
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4 IDENTIFITSEERIMINE

4.1 Tüübisildi asukoht

4.1.1 Kohvimasin

Kohvimasina tüübisilt asub paremal siseseinal.

4.1.2 Jahutusmoodul SU05

Jahutusmooduli tüübisilt asub vasakul siseseinal.

4.2 Tüübikood

4.2.1 Kohvimasin

Tüübikood Kirjeldus

A300 Kohvimasin (täisautomaat)

Tooteseeria: A

Mudeli suurus: 300

1G 1 jahvati

2G 2 jahvatit

1P 1. pulbridosaator

2P 2. pulbridosaator

S1 Aurutoru

W3 Sisemine veepaak
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Tüübikood Kirjeldus

W4 Veevõrguühendus

4.2.2 Lisaks tellitavad seadmed

Tüübikood Kirjeldus

FM EC FoamMaster (soe piim ja soe piimavaht)

MS EC Piimasüsteem EasyClean puhastussüsteemiga
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5 SEADME KIRJELDUS

5.1 Kohvimasin
Sissejuhatus
Kohvimasin A300 on saadaval väga erinevate rakendustega. Arvestage, et olenevalt konfiguratsioonist võib teie koh-
vimasin välja näha teisiti.

Ubadenõu

Pulbrinõu (valikuline)

Kuuma vee väljastusotsik

Juhtseade (8'' puuteekraan)

Tilkumisalus koos
tilkumisrestiga

Sisselaskeklapp

Tassialus

(valikuline)

Veepaak

Aurutoru (valikuline)

Ukselukk

5.1.1 Mudelid

Veevarustus Toote tüüp

A 300 veevõrguühendusega A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC

A 300 veepaagiga A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC
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5.1.2 Standardne
– 8-tolline puutetundlik ekraan
– Üks jahvati (taga vasakul)
– Kuuma vee väljastusotsik (vasakpoolne)
– Veeühendus või veepaak
– Automaatne katlakivieemaldussüsteem

5.1.3 Suvandid
– Ubadenõu laiendus
– Ühekordne pulbridosaator
– Kaksik-pulbridosaator
– Aurutoru S1 (ainult MS EC puhul)
– Kohvipaksu väljutamine (ainult koos veevõrguühendusega)
– Ukselukk
– Suletav ubade- ja pulbrimahuti
– Franke Digital Services

5.2 Lisaks tellitavad seadmed

5.2.1 EasyClean'iga jahutusmooduli komponendid

Piimanõu

Ukselukk

Temperatuurinäidik

Puhastusmahuti

Pealüliti
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5.3 Kasutajaliides

1

2

17:11
08.03.2018

1 Franke logo kaudu hooldustasandi ja tootevali-
ku vahel vahetamine

2 Edasi või tagasi lehitsemine

5.4 Quick Selecti käsitsusrežiim

Käsitsusrežiim Quick Select on iseteenindusala standardseadistus. Kui klient on valinud endale joogi, saab ta seda
järgmises sammus kohandada, kui tootevalikud on aktiveeritud.

Kasutajaliidese ehitus
– Tasand 1: tootevalik, kuni 5 lehekülge, näidikud 6, 12 või 20 tootenuppu lehekülje kohta
– Tasand 2: joogi kohandamine, tootevalikute valimine, valmistamise käivitamine

Individuaalsed kohandused
– Näit: 2x3, 3x4 või 4x5 toodet lehekülje kohta
– Jookide individuaalne paigutus
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6 PAIGALDAMINE

6.1 Ettevalmistused
Paigalduskoht

– Paigalduskoht peab vastava lubatud keskkonnatingimustele ning ei tohi asuda vabas õhus.
– Aluspind peab olema tasane ja rõhtloodis.
– Vajaliku ruumi ja puuravade mõõtmete andmed leiate lõigust A300 mõõtmed [} 23]

Elektriühendus
– Pistikupesa peab olema paigalduskohta püsivalt paigaldatud.
– Pistikupesal peab olema sobiv ühendusvõimsus ja kaitse. Nõutavad ühendusväärtused leiate kohvimasina tüübi-

sildilt.
– Kohvimasina võrguühendus peab olema kaitstud rikkevoolukaitsmega (FI).
– Pistikupesa peab asuma toitekaabli pikkuse ulatuses.
– Pistikupesa ei tohi olla ühendatud pikenduskaabli abil.

Heitveeühendus (lisavarustus)
– Heitveeühendus peab olema varustatud sifooniga.
– Sifoon peab asuma heitveevooliku pikkuse ulatuses.
– Sifoon ja heitveevooliku käik peavad asuma kohvimasinast madalamal.
– Ühendus sifooniga peab toimuma vaba voolutee kaudu.

Veevõrguühendus (lisavarustus)
– Veevõrguühendus peab asuma veevooliku pikkuse ulatuses.
– Veevõrguühendus peab olema puhas ja loputatud.
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6.2 A300 mõõtmed
Kõik mõõtmed on toodud millimeetrites.
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Leti läbiviik Vahemaad üleval ja tagaküljel

Ainult kohvipaksu
väljastuse lisavarustuse
puhul

Miinimumkaugused
– Tagaseinani: 50 mm
– Ülespoole: 200 mm (ubadenõu täitmiseks ja eemaldamiseks)
– Paremale: 100 mm (ukse avamiseks)

6.3 Nõuded veevarustus

6.3.1 Veevõrguühendus

Veesurve 80–800 kPa (0,8–8,0 bar)

Vooluhulk > 0,1 l/sek

Veetemperatuur < 25 °C

Veevõrguühendus Ülemutter G3/8 ja metallvoolik l = 1,5 m

Ühendage ainult kaasasoleva voolikukomplektiga

– Veevõrguühendus peab vastama tehniliste andmete, kohalike eeskirjade ja riiklike eeskirjade nõuetele.
– Veevõrguühendus peab olema kaitstud tagasivoolu vastu.
– Veevõrguühendusel peab olema sulgekraan ja eespool asetseva filtriga kontrollitav tagasilöögiventiil. Filtrit peab

saama puhastuseks ära võtta.
– Vesi ei tohi pärineda hoone katlakivi eemaldamise seadmest.
– Vähemalt 100 võrgusilmaga/tolline filter (UL)

6.3.2 Veekvaliteet

Kogukaredus: 4–8° dH GH (saksa kogukaredus)

7–14° fH GH (prantsuse kogukaredus)

4,2-8,3 GPG

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

Happe sisaldus / pH-väärtus 6,5–7,5 pH

Kloorisisaldus < 0,5 mg/l

Kloorisisaldus < 30 mg/l

TDS (total desolved solids, täielikult lahustunud tahked
ained)

30–150 ppm (mg/l)

Elektriline juhtivus (mõõdetud) 50–200 μS/cm (mikrosiimens)

Rauasisaldus < 0,3 mg/l

– Värvus: selge
– Maitse: värske ja puhas maitse
– Lõhn: ilma tuntava lõhnata
– Puuduvad roosteosakesed vees

6.3.3 Vee kareduse tuvastamine mõõteribaga

JUHIS
Masina kahjustused katlakivi tõttu
Kui vee karedus on valesti seadistatud, võib kohvimasinas tekkida katlakivi. Katlakivi setted võivad kohvimasinat
kahjustada.

a) Mõõtke kasutuselevõtu ajal vee karedust. Seejärel seadistage mõõdetud vee karedus menüüs Kasutuselevõtt.

Kasutatava vee kareduse tase määrab veefiltri mahu (ainult koos veevõrguühendusega) ja veekoguse katlakivi ee-
maldusprotseduuride vahel. Kui kareduse tase on sisestatud masina programmi, järgneb automaatselt õige katlaki-
vieemalduse viip.

Kasutatava vee kareduse tase määrab veefiltri mahu. Kui masina programm tunneb kareduse taset, järgneb auto-
maatselt õige filtrivahetuse viip.

Pakitud vee karedsue mõõteriba

1. Pakkige mõõteriba välja.

2. Kastke mõõteriba 1 sekundiks vette.

3. Raputage mõõteriba kergelt kuivaks.

ð Mõõteriba värvub.

4. Ühe minuti järel lugege sellelt kareduse tase. Ka-
reduse tase vastab punaseks värvunud väljade
arvule.

5. Sisestage mõõtetulemus masina hooldusmenüüs
Vee seadistused [} 35].
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Ümberarvutustabel; katlakivieemalduse teated ilma veefiltrita masinatel

Karedusaste Tulemus mõõteribal Vee karedus Katlakivi eemaldami-
ne pärast:

Katlakivi eemaldami-
ne kohustuslik pä-
rast:

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

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

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

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

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

Karedusaste Tulemus mõõteribal Vee karedus

1 1 x punane >5° dH / >6°e / >9°fH

2 2 x punane >10° dH / >13°e / >18°fH

3 3 x punane >15° dH / >19°e / >27°fH

4 4 x punane >20° dH / >25°e / >36°fH

5 5 x punane >25° dH / >31°e / >45°fH

6.4 Kohvimasina paigaldamine ja ettevalmistamine

1. Kontrollige pakendit transpordikahjustuste suh-
tes.

2. Pakkige seadmed lahti.

3. Kontrollige tarne täielikkust (vt Tarnekomplekt ja
tellimust).

JUHIS
Ülekuumenemiskahjustused
Liiga vähene kaugus seinast ja ülevalt poolt võib põhjustada soojuse kogunemise masinas ning tekitada rikkeid.

a) Pidage kinni ettenähtud paigaldusmõõtmetest ja vabast ruumist.

b) Pidage silmas, et vaba ruum ei oleks tõkestatud.

6.5 Vee ühendamine

JUHIS
Veekahjustus
Veevõrguühenduse oskamatu teostamise korral võib esineda veekahjustusi. Veevõrguühenduse laitmatu teostamise
eest vastutab käitaja.

a) Järgige lõigus Veevõrguühendus [} 24] toodud andmeid.

b) Kontrollige veevõrguühenduse tihedust.
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Harkvõti 19 mm

1 Kohvimasin 2 Sõel koos tihendiga

3 Kohvimasina ühendus 4 Veesüsteemi ühendus

5 Tihend 6 Veevoolik

1. Loputage veevoolik ja veevõrk mustuse eemal-
damiseks põhjalikult läbi.

2. Ühendage veevoolik sõela abil kohvimasinaga.

3. Ühendage veevoolik tihendi abil veesüsteemiga.

4. Keerake kruviühendused käsitsi kinni.
 

5. Avage vee juurdevool.

6. Kontrollige veevõrguühenduse tihedust.

6.6 Heitvee ühendamine

ü Komponendid heitveevooliku kinnitamiseks on
kaasas.

1. Ühendage heitveevoolik kohvimasinaga.

2. Viige heitveevoolik nii sifooni (hügieenibarjääri),
et saadaval oleks vähemalt 50 mm pikkune vaba
voolutee [1]. Sifoon peab jääma jätkuvalt õhuta-
tuks.

3. Fikseerige heitveevoolik sellesse asendisse
[nool], et see ei satuks sügavamale sifooni ning
seda ei saaks juhuslikult välja tõmmata.

4. Valage tilkumisalusele vett ja kontrollige äravoo-
lu.
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6.7 Vooluvõrgu ühendamine

HOIATUS
Elektrilöögist tulenev eluoht
Jääkvoolu kaiseseadmeta toitevõrgu ühenduse korral võib elektrilöök tappa.

a) Jälgige, et toiteühendus oleks kaitstud jääkvoolu kaitseseadmega.

HOIATUS
Elektrilöögist tulenev eluoht
Elektriseadmetes teostatud mittenõuetekohased tööd võivad põhjustada elektrilööki.

a) Elektriseadmetega võivad töötada koolitatud elektrispetsialistid. Juhendatavad isikud tohivad elektriseadmega
töötada ainult koolitatud elektrispetsialisti juhendamise ja järelevalve all.

HOIATUS
Elektrilöögist tulenev eluoht
Kahjustatud toitekaablid, juhtmed või konnektorid võivad põhjustada elektrilööki.

a) Ärge ühendage kahjustatud toitekaableid, juhtmeid ega konnektoreid.

b) Ärge kasutage ühtegi kahjustatud toitekaablit, juhet ega konnektorit. 
Kui toitekaabel on monteeritud jäigalt, võtke ühendust oma hooldustehnikuga. Kui toitekaabel ei ole monteeri-
tud jäigalt, tellige ja kasutage uut originaaltoitekaablit.

c) Jälgige, et masin ja toitejuhe ei asuks kuumade pindade, nt gaasi- või elektripliidi või ahju läheduses.

d) Jälgige, et toitejuhe ei oleks kinni kiilunud ega hõõruks vastu teravaid servi.

1. Lülitage vooluring turvaliselt välja. 2. Ühendage iga seade eraldi vooluvõrku.

3. Lülitage vooluring sisse.

6.8 Masina sisselülitamine

1. Vajutage lühidalt nuppu [1].

ð Masin käivitub.
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7 MASINA ESMAKORDNE SISSELÜLITAMINE
Kohe, kui masin on ühendatud vooluvõrku, lülitub masin sisse. Esmakordsel sisselülitamisel juhatab tarkvara Teid lä-
bi põhiseadistuste, mille peate teostama kasutuselevõtul. Kõiki põhiseadistusi saab hiljem muuta:

Konfigureerimine [} 31]

1. Ühendage masin vooluvõrku.

ð Masin käivitub ja avab paigaldusassistendi.

2. Eemaldage kaitsekile ekraanilt.

3. Teostage põhiseadistused vastavalt juhtseadme
juhistele – vt alltoodud tabelit.

Keele, kellaaja ja kuupäeva seadistamine

Parameeter Väärtuste vahemik Märkused

Keel – de (saksa)
– en (inglise)
– fr (prantsuse)
– ...

Valida on 33 keele vahel

Keel lülitatakse koheselt ümber

12/24 tunni kuvamine 12 tundi

24 tundi

Kellaaeg

– Tund
– Minut

0 – 23/0 – 11

0 – 59

Tunni seadistamine

Minuti seadistamine

Kuupäev

– Päev
– Kuu
– Aasta

0 – 31

0 – 12

2019 – 9999

Päeva seadistamine

Kuu seadistamine

Aasta seadistamine

Ajavöönd Ajavööndi valimine valikuloendist

Veevarustuse seadistused

Parameeter Väärtuste vahemik Märkused

Vee karedus Karedusastmed 1 – 5 Mõõdetud vee kareduse sisestamine
Vee kareduse tuvastamine mõõteriba-
ga [} 25]

Vee kareduse seadistamine toimub
veepaagiga masinatel ning veevõrgu-
ühendusega masinatel, millel puudub
veefilter

Veefilter – Jah
– Ei

Ainult koos veevõrguühendusega

Filtreeritav kogus Veefiltri tüüp

Valikuloend

Sõltub kasutatavast filtrist ja vee ka-
redusest
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7.1 Katlakivi eemalduspadruni paigaldamine

1. Võtke kohvipaksunõu välja.

2. Avage ukselukk (lisavarustus) võtmega.

3. Vabastage siseküljel asuv lukustus ja avage uks.

4. Eemaldage padruni keeratav kaas.

5. Eemaldage pitser.

6. Paigaldage katlakivi eemalduspadrun põiki alt
punasesse pessa.

7. Sulgege uks.

8. Paigaldage kohvipaksunõu.

7.2 Ressursside täitmine
Kuvatakse ainult need ressursid, mis vastavalt A300 konfiguratsioonile saadaval on.

Vastavalt valmistusmeetodile, kasutatavale röstitud kohvile ja kohvijoogile vajab see sobivat jahvatusastet. Espres-
so, Café crème või kofeiinivaba kohvi valmistamiseks on soovitatav kasutada eraldi jahvateid. Nii saab iga kasutata-
va röstitud kohvi sordi jahvatusastet individuaalselt seadistada. Jahvatusastme seadistamine [} 38]

Ressursside täitmine

Vasakpoolne ubadenõu

Parempoolne ubadenõu

Pulbrinõu asend 2

Piim

Keskmine espresso röst

Keskmine röst

Lahustuv šokolaad

Täispiim

Piimapulber
Pulbrinõu asend 4

Tagasi Edasi

1. Täitke mahutid defineeritud toorainetega.

2. Puudutage Edasi .

ð Olete teostanud tähtsaimad seadistused ja
saate nüüd valmistada oma esimese joogi.

Standardsete jookide kohandamiseks vajutage üleval vasakul Franke logole. Järgige selleks ka peatükki Jookide sea-
distamine [} 32].

Kõiki kasutuselevõtu käigus teostatud seadistusi saate igal ajal hooldusmenüüs muuta. Konfigureerimine [} 31]
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8 KONFIGUREERIMINE

8.1 Hooldustasandi avamine

1. Puudutage üleval vasakul Franke logo.

2. Sisestage PIN.

3. Klõpsake Ok.

8.2 PIN-koodid
Tehases on määratud vaike-PIN-koodid:

Valdaja Spetsialist Kasutaja

Vaike-PIN 1111 2222 7777

Oma PIN
 ...  ...  ...

Lukustatud toodete PIN-koode ja Masin sees/väljas saate vaadata ja muuta valdajarollis menüüs Minu seadistused >
Õiguste juhtimine.

8.3 Minu seadistused

Masina seadistamine

Ressursid

Jookide seadistamine

Õiguste juhtimine
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8.3.1 Jookide seadistamine

Espresso Caffè Latte Cappuccino Milchkaffee

Café Crème Latte macchiato Schokolade Chococcino

Teewasser Milch Espresso Dampf

Eksportimine/
importimine Jookide sorteerimine

Töötlemine Peitmine
Kopeerimin

e
Seadistatav Sees

Toiming Sisestus/funktsioon Märkused

Eksportimine/importi-
mine

– POP (tootepakkumise) turva-
koopia tegemine

– Turvakoopia laadimine

– Jookide seadistuste USB-pulgale salvestamine, nt
enne tarkvaravärskendust

– Jookide seadistuste USB-pulgalt kohvimasinale laadi-
mine

Jookide sorteerimine – Jookide asukohtade muutmine
– Kuvatavate jookide arvu seadistamine (2x3, 3x4,

4x5)

1. Puudutage puutenuppu Jookide sorteerimine.

2. Puudutage liigutatavat jooki.

3. Puudutage joogi lõplikku asukohta.

Töötlemine Märgitud joogi töötlemine

Kuvamine/peitmine Olemasolevate jookide kuvamine või peitmine

Kopeerimine Olemasolevate jookide kopeerimine variandi alusena

Seadistatav – Jah
– Ei

Aktiveerimine/deaktiveerimine. Kui see funktsioon on
aktiveeritud, saab jooki pärast valimist veel järgmistes
punktides kohandada:

– Tassisuurus
– Oasort, eeldusel et kofigureeritud on enam kui üks

oasort
– Aromaatsus

Quick Selecti käsitsusrežiim [} 21]
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Joogi töötlemine

Kohv

Esimene oasort

Ubade kogus

Vee kogus

Veetemperatuur

Tume espresso segu (vasakul)

Eelkeetmisprofiil

Väljas KeskmineLühike Pikk

1

2

3
4

Cappuccino

1 Aktiivne jook 2 Ressurss (kohv, piim jne)

3 Seadistatavad parameetrid 4 Liugregulaator

8.3.2 Ressursside seadistamine

Kasutuselevõtu käigus teostatud seadistusi (Ressursside täitmine [} 30]) saate Te igal ajal kohandada.

Iga mahuti jaoks on määratud saadaval olevate ressursside loend, milles saate valida sobiva.

Ressursside määramine

Ressursside seadistamine

Vasakpoolne ubadenõu

Parempoolne ubadenõu

Pulbrinõu asend 3

Piim

Keskmine espresso röst

Keskmine röst

Lahustuv šokolaad

Täispiim

Piimapulber
Pulbrinõu asend 4

1. piimasordi
ettevalmistamine

Vahuprofiili
seadistamine

1. Mahutile ressursi määramiseks puudutage eel-
seadistatud sorti.

2. Valige loendist sobiv sort.

3. Korrale seda kõigi mahutite puhul.

4. Piimajuhtmete täitmiseks valige 1. piimasordi et-
tevalmistamine.
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Vahuprofiili seadistamine

A300 FM EC puhul saate seadistada tugeva ja vedela vahu vahuprofiilid (standardseadistused: vedela vahu õhusisal-
dus 10 %, tugeva vahu õhusisaldus 35 %).

Vahuprofiili seadistamine

Täispiim tugev soe vaht

Täispiim vedel soe vaht

Õhu osakaal

Õhu osakaal

Vahu seadistused

Vahu seadistused

Kontrollimine

Kontrollimine

1. Puudutage Vahuprofiili seadistamine.

2. Reguleerige tugeva ja vedela vahu õhusisaldust
liugregulaatoriga.

3. Klõpsake , et kontrollida, kas vaht on soovitud
kvaliteediga.

4. Vajadusel korrake toimingut.

8.3.3 Masina seadistamine

Keel

Parameeter Väärtuste vahemik Märkused

Keel – de (saksa)
– en (inglise)
– fr (prantsuse)
– ...

Valida on 33 keele vahel

Keel lülitatakse koheselt ümber

Kuupäev ja kellaaeg

Parameeter Väärtuste vahemik Märkused

12/24 tunni kuvami-
ne

12 tundi

24 tundi

Kuupäev

– Päev
– Kuu
– Aasta

0 – 31

0 – 12

2019 – 9999

Päeva seadistamine

Kuu seadistamine

Aasta seadistamine

Kellaaeg

– Tund
– Minut

0 – 23/0 – 11

0 – 59

Tunni seadistamine

Minuti seadistamine

Ajavöönd Ajavööndi valimine valikuloendist
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Taimerid

Põhiseadistused

Parameeter Väärtuste vahemik Märkused

Energia säästmine – Aktiivne
– Väljas

Kui see on Aktiivne, saab seadistada ooteaega

Vahemik: 15 ‒ 120 min.

Automaatne sisse-/
väljalülitamine

– Aktiivne
– Väljas

– Taimeri sisse ja välja lülitamine
– Taimeri seadistamine pliiatsiga

Taimerite seadistamine

Parameeter Väärtuste vahemik Märkused

Tegevus – Automaatne sisselülitamine
– Automaatne väljalülitamine

Taimeri funktsiooni valimine

Tund 0 ‑ 23 Sisse-/väljalülitusaja seadistamine

Minut 0 ‑ 59

Kordamine igal es-
maspäeval

– Jah
– Ei

Taimeri aktiveerimine/deaktiveerimine päevas

...

Kordamine igal püha-
päeval

Vee seadistused

Veevarustuse seadistused

Parameeter Väärtuste vahemik Märkused

Veefilter on aktiivne – Jah
– Ei

– Jah: ilmub liugregulaator veefiltri kasutuskestuse või
veekoguse sisestamiseks (sõltuvalt kasutatavast filt-
rist)

– Ei: vee kareduse seadistamine

Vee karedus Karedusastmed 1 – 5 Mõõdetud vee kareduse seadistamine liugregulaatoril
Vee kareduse tuvastamine mõõteribaga [} 25]

Vee kareduse seadistamine toimub veepaagiga masinatel
ning veevõrguühendusega masinatel, millel puudub vee-
filter

Tehaseseadistused

Parameeter Väärtuste vahemik Märkused

Tehaseseadistuste
taastamine

Kaotatakse kõik seadistused, sealhulgas isiklikud tooted!

Toodete tehasesea-
distuste taastamine

Kaotatakse isiklikud toodete seadistused!
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Süsteemiteave

Kategooria Väärtus

Üldversioon Masina tarkvara paigaldatud versioon

Alamsüsteemide versioonid
Masin Masina tüüp

Seerianumber [Seerianumber]

FPC Franke tootekataloogi paigaldatud versioon

POP (tootepakkumised) Tootepakkumiste paigaldatud versioon (toodete järjesta-
mine/sorteerimine)

Litsents Kui olemas, Franke Digital Services aktiivne litsents

Etherneti seade A
IP-aadress

MAC-aadress

8.3.4 Õiguste juhtimine
Rollid asuvad astmeliselt järgmises hierarhias: hooldustehnik > valdaja > kasutaja > hoolduspersonal.

Rollid ja õigused

Tegevus Hooldustehnik Valdaja Spetsialist Kasutaja

PINi muutmine ja kat-
setoodete aktiveerimi-
ne

Jah (kõigile rollidele) Jah (alluvatele rollide-
le)

Ei Ei

Toodete lisamine/
muutmine/eemalda-
mine/kohandamine

Jah Jah (vähendatud
funktsionaalsus)

Ei Ei

Loendurite vaatamine Jah Jah Jah Ei

Puhastamine Jah Jah Jah Jah

Tarkvaravärskenduse
teostamine (USB)

Jah Ei Jah Ei
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9 TÄITMINE JA TÜHJENDAMINE

9.1 Masina täitmine

JUHIS
Mahutite vale täitmine
Vale täitmise tõttu valmistatakse puudulikke tooteid ja võidakse kahjustada masinat.

a) Lisage kohvioad ubadenõusse.

b) Lisage automaatidele sobiv pulber pulbrinõusse.

Mahutite asendid

1 Ubadenõu asend 1 2 Ubadenõu asend 2

3 Pulbrinõu asend 3 4 Pulbrinõu asend 4

9.2 Röstitud kohviubade käsitsemine ja säilitamine
Otsustav tegur optimaalse joogikvaliteedi saavutamiseks on kasutatavate kohviubade värskus.

– Täitke ubadenõu röstitud kohviubadega alati alles vahetult enne kasutamist. Nii jõuab võimalikult palju aroomi
tassi. Täitke ainul nii palju, kui te järgmiste tundide jooksul samal päeval tarvitate. Ubadenõud ei ole säilitus-
nõud!

– Sulgege ubadenõud alati korralikult. Sulgege avatud kohvipakendid uuesti korralikult
– Säilitage röstitud kohvi jahedas, kuivas ja valguse eest kaitstud kohas, kuid mitte külmkapis.
– Tellige röstitud kohvi vastvalt tarbimisele - korrapäraselt väiksemad kogused kohvi suurema värskuse tagami-

seks.
– Valige väiksemad pakendisuurused, nt 250 või 500 g pakendid 1 kg asemel. Nii väldite avatud pakendite säilita-

mist või liiga täis ubadenõusid.
Jälgige teatud aja jooksul, näiteks ühe nädala, kui suur tarbimine on. Märkige üles, millal ja kui palju täidetakse, ning
määrake nii kindlaks kogus, et värsked oad oleks alati järgmisteks tundideks saadaval. Märgistage ubadenõu maksi-
maalne täitekogus, nt kleebisega.
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9.3 Ubade lisamine

HOIATUS
Vigastusoht
Kui ubadenõusse või jahvatisse satuvad esemed, võivad killud välja paiskuda ning põhjustada vigastusi.

a) Ärge pange ubadenõusse või jahvatisse esemeid.

1. Eemaldage ubadenõu kaas.

2. Lisage kohvioad.

3. Pange kaas peale.

9.4 Jahvatusastme seadistamine
Iga jahvati jahvatusastet saab eraldi seadistada. Tehaseseadistus: keskmine.

– Peenema jahvatuse jaoks lükake hoob paremale.
– Jämedama jahvatuse jaoks lükake hoob vasakule.
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9.5 Pulbri lisamine

1. Eemaldage pulbrinõu kaas.

2. Lisage automaatidele sobiv pulber.

3. Pange kaas peale.

9.6 Veepaagi täitmine

JUHIS
Masina kahjustused
Kui veepaaki on lisatud piima, võib see põhjustada masina kahjustusi.

a) Lisage vett ainult veepaaki.

b) Eraldage masin vooluvõrgust ja võtke ühendust teenindusega, kui veepaaki valati kogemata piima.

Optimaalne Veekvaliteet [} 24] on vajalik nii jookide kvaliteedi kui ka masina tõrgeteta talitluse ja pika kasutusea
tagamiseks.

1. Avage kaas. 2. Tõstke veepaak üles ja eemaldage see.
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3. Vajadusel puhastage veepaak.

max.

4. Täitke veepaak kuni märgistuseni puhta veega.
Veekvaliteet [} 24]

5. Paigaldage täidetud veepaak ja sulgege kaas.

9.7 Piima lisamine

ETTEVAATUST
Toorpiimas olevad bakterid
Toorpiimas olevad bakterid võivad ohustada tervist.

a) Ärge kasutage toorpiima.

b) Kasutage ainult pastöriseeritud või säilivat piima.

JUHIS
Masina kahjustused
Valede vedelike kasutamine võib masinat kahjustada.

a) Lisage piimanõusse ainult piima.

b) Kasutage piimanõu puhastamiseks vett ja õrnatoimelist puhastusvahendit.

JUHIS
Mõjutatav joogi kvaliteet
Piima ebaõige kasutamine võib põhjustada kvaliteediprobleeme.

a) Lisage piima ainult puhtasse mahutisse.

b) Kasutage ainult eelnevalt jahutatud piima (2–5 °C).

c) Puudutage piimamahuti sisekülge, piimavoolikut ja piimamahuti kaant ainult puhaste kätega või kandke ühe-
kordselt kasutatavaid kindaid.

Pärast puhastamist või täitmistoimingut valmistatakse piimasüsteem poolautomaatselt ette. Palun järgige juhiseid
sündmuste teadetes. Sündmuste teadetele pääseb ligi juhtpaneeli kaudu.
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9.7.1 Piima lisamine SU05 korral

1. Avage uks.

2. Lülitage jahutusmoodul sisse.

ð Kuvatakse aktuaalne jahutuskambri tempera-
tuur.

3. Eemaldage piimanõu kaas koos sissetõmbevooli-
kuga ja asetage puhtale pinnale.

4. Lisage mahutisse maksimaalselt 5 l jahutatud
piima.

5. Paigaldage piimanõu kaas.

6. Lükake piimanõu kuni takistuseni jahutuskamb-
risse.

7. Sulgege uks.

9.8 Kohvipaksunõu tühjendamine

JUHIS
Hallituse teke
Kohvijäägid võivad põhjustada hallituse teket.

a) Tühjendage ja puhastage kohvipaksunõu vähemalt üks kord päevas.
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1. Võtke kohvipaksunõu välja.

2. Tühjendage kohvipaksunõu.

3. Puhastage ja kuivatage kohvipaksunõu.

4. Paigaldage kohvipaksunõu.

9.9 Pulbrinõu tühjendamine

JUHIS
Pulbrist tingitud määrdumine
Pulber võib pulbrinõust välja kukkuda.

a) Transportige pulbrinõud alati vertikaalselt ja suletult.

1. Võtke kohvipaksunõu välja.

2. Avage ukselukk (lisavarustus) võtmega.

3. Vabastage siseküljel asuv lukustus ja avage uks.

4. Tõmmake riivistushooba.
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5. Tõstke pulbrinõu üles ja eemaldage.

6. Tühjendage pulbrinõu.

7. Pärast tühja pulbrinõu paigaldamist lükake riivis-
tushoob sisse.

8. Sulgege uks.

JUHIS
Funktsiooni piirang
Kui pulbrinõu ei ole nõuetekohaselt riivistatud, võib see mõjutada kohvimasina talitlust ja tootekvaliteeti.

a) Lükake riivistushoob kuni piirikuni sisse.

9.10 Jahutusmooduli tühjendamine

ETTEVAATUST
Bakterite levikust tingitud oht tervisele
Ebapiisavast puhastamisest võivad toiduainejäägid masinasse ja väljastusotsikutesse kinni jääda ja tooteid saasta-
da.

a) Ärge kasutage masinat, kui seda pole juhendi järgi puhastatud.

b) Puhastage masinat iga päev vastavalt juhendile.

c) Teavitage käitavat personali kohustuslikest puhastusmeetmetest.

JUHIS
Riknenud piim
Ebapiisava jahutuse või hügieeni tõttu võib piim rikneda.

a) Kasutage ainult eeljahutatud piima (2,0−5,0 °C).

b) Ladustage piima jahutusmoodulis ainult käitamise ajal. Ladustage piima väljaspool käitamise aega – näiteks öö-
seks – külmkapis.

c) Puhastage masin ja jahutusmoodul üks kord päevas.

d) Puudutage sissetõmbevoolikut, piimanõu sisekülge ja piimanõu kaant ainult puhastatud kätega või kandke ühe-
kordselt kasutatavaid kindaid.

e) Asetage nõu kaas koos sissetõmbevoolikuga ainult puhtale pinnale.
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JUHIS
Piimasüsteemi ummistus
Sobimatute puhastuslappide kiud võivad sattuda süsteemi ja põhjustada seal ummistuse. See võib põhjustada ma-
sina kahjustusi.

a) Kasutage piimanõu puhastamiseks mikrokiudlappi.

1. Avage uks.

2. Tõmmake piimanõu välja.

3. Hoidke piima külmikus või vajadusel visake see
ära.

4. Puhastage piimanõu, piima transportivad osad ja
jahutuskamber.

5. Paigaldage puhastatud piimanõu.

6. Lülitage jahutusmoodul välja, kui seda enam ei
kasutata. Sisemuses lõhna tekke takistamiseks
jätke väljalülitatud jahutusmooduli uks praokile.
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10 JOOKIDE VALMISTAMINE

HOIATUS
Kõrvetusoht
Kuumad joogid võivad põhjustada kõrvetusi.

a) Olge kuumade jookidega ettevaatlik.

b) Kasutage ainult selleks ettenähtud jooginõusid.

10.1 Jookide valmistamine Quick Selectiga

1. Asetage sobiv jooginõu väljastusotsiku alla.

Cappuccino

11:35
2020-05-27

2. Valige toode.

ð Kuvatakse toote eelvaade.

3. Valige tootevalikud.

4. Käivitage valmistamine rohelise nupuga.

ð Jooki valmistatakse.

Cappuccino

11:35
2020-05-27

ð Tootevalik kuvatakse kohe pärast toote valmis-
tamist.
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11 PUHASTAMINE

11.1 Sissejuhatus
Täiusliku kohvinaudingu eelduseks on korralikult puhastatud kohvimasin. Puhastage kohvimasinat vähemalt üks
kord päevas ja vajadusel sagedamini.

Automaatne puhastamine sisaldab kohvimasina ja jahutusmooduli puhastamist.

Vajalikud tarvikud
– Puhastustabletid
– Mikrokiudlapp
– Harjade komplekt
– Kogumisnõu (ilma heitveeühenduseta masinate puhul)

Piimasüsteemiga masinate puhul täiendavalt vajalikud tarvikud

– Piimasüsteemide puhastusvahend
– SU05 puhul: puhastusnõu

JUHIS
Määrdunud tarvikud
Määrdunud tarvikud võivad mõjutada kahjulikult masina talitlust ja jookide kvaliteeti.

a) Puhastage tarvikud 5 sammu meetodil.

b) Järgige tarvikute kohta olemasolevaid juhendeid.

Kohvimasina eemaldatavad osad ei ole nõudepesumasinakindlad.

Lisaks tuleb käsitsi puhastada
– jahutusmooduli sisemust
– ukse sisekülge, ukse tihendit
– piimanõud, piimanõu kaant
– imemisvoolikut, imemisäärikut
– pulbrinõud

Iganädalane puhastamine [} 48]

11.1.1 5-sammu-meetod

1. Eemaldage suurem mustus pintsli või harjaga.

2. Leotage osi pehmetoimelise puhastusvahendiga
segatud kuumas vees.

3. Peske osad puhtaks.

4. Loputage osi põhjalikult.

5. Kuivatage osad.
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Eemaldatavad osad

11.2 Puhastamise käivitamine

HOIATUS
Kõrvetusoht
Puhastamise ajal väljub kuuma vedelikku ja auru ning need võivad põhjustada kõrvetusi.

a) Hoidke käsi toimingu ajal väljalaskudest eemal.

Masin lülitub pärast puhastamist kas tagasi hooldustasandile või energiasäästurežiimi. Hooldustehnik saab seadista-
da teie poolt soovitud valikud.

1. Puudutage üleval vasakul Franke logo.

2. Sisestage PIN-kood. PIN-koodid [} 31]

3. Klõpsake Ok.
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Minu seadistused

Loendurid

Puhastamine ja hooldus

4. Valige Puhastamine ja hooldus.

Kohvimasina puhastamine

Kohvimasinast katlakivi eemaldamine

Kohvimasina loputamine

Pühkimiskaitse

5. Puudutage  Kohvimasina puhastamine.

6. Kinnitage teade valikuga Jah, et alustada puhas-
tamist.

7. Järgige juhtseadme ekraanil olevaid juhiseid ja
kinnitage teostatavad töösammud valikuga Eda-
si.

ð Masinal näidatakse järgmist sammu.

Ilma heitveeühenduseta masinate puhul hoidke valmis kogumisnõud ja asetage see viiba ekraanile ilmumise korral
tilkumisrestile.

11.3 Iganädalane puhastamine
Puhastage käesolevas peatükis toodud masina komponente lisaks igapäevasele puhastusprotsessile vähemalt kord
nädalas. Puhastage masin kohe, kui märkate mustust. Järgige selleks puhastusjuhendit.

11.3.1 Veepaagi puhastamine (kui olemas)

Kontrollige veepaaki iga päev mustuse ja katlakivi suhtes. Mustuse või katlakivi korral teostage kohe puhastamine.
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1. Eemaldage ja tühjendage veepaak.

2. Puhastage 5-sammu meetodil veepaak.

11.3.2 Pulbrinõu puhastamine (kui olemas)

1. Võtke kohvipaksunõu välja.

2. Avage ukselukk (lisavarustus) võtmega.

3. Vabastage siseküljel asuv lukustus ja avage uks.

4. Tõmmake riivistushooba.

5. Tõstke pulbrinõu üles ja eemaldage.

6. Tühjendage pulbrinõu.

7. Puhastage pulbrinõud lapiga. Vajadusel kasutage
loputusvahendit. Pühkige pulbrinõu kuiva lapiga
puhtaks.

8. Paigaldage pulbrinõu.

9. Lükake riivistushoob sisse.

10. Sulgege uks ja paigaldage pulbrinõu.

11.3.3 Tilkumisaluse ja tilkumisresti puhastamine

JUHIS
Välja voolav vedelik
Kehtib heitveeühendusega masinate puhul! Kui tilkumisalusel on veel jääkvett, võib see heitveeühendusega masina-
te puhul tilkumisaluse välja tõmbamisel välja voolata.

a) Veenduge enne tilkumisaluse eemaldamist, et jääkvesi on ära voolanud.
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1. Puhastage tilkumisalus ja tilkumisrest 5-sammu
meetodil.

2. Puhastage põhjalikult tilkumisaluse kaane alumi-
sel küljel asuvad lamellid.

Tilkumisaluse tagakülg [1] peab olema seest ja väljast puhas ja kuiv. Vastasel juhul võib tilkumisaluse täitumisandur
valel ajal teate anda.

Kui kohvimasin on ühendatud heitveesüsteemiga, asuvad tilkumisaluse tagaküljel kaks rõngastihendit [2]. Need tu-
leb veega niisutada, et tilkumisalus täielikult kohale asetuks. Vastasel juhul ei suuda mahtuvuslik andur tilkumisalust
tuvastada.

11.3.4 Ekraani puhastamine

1. Puudutage üleval vasakul sümbolit Seadistused.

2. Valige Puhastamine ja hooldus.

3. Valige Pühkimiskaitse.

ð Kasutajaliides on 20 sekundiks blokeeritud.

4. Puhastage pinda niiske lapiga.

11.3.5 Masina pinna puhastamine

1. Puhastage masina pinda niiske lapiga. 2. Vajaduse korral kasutage pehmetoimelist puhas-
tusvahendit. JUHIS! Ärge kasutage küürimis-
vahendeid.
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11.4 Kohvimasina loputamine

HOIATUS
Kõrvetusoht
Loputamise ajal väljub kuuma vett.

a) Hoidke käsi toimingu ajal väljalaskudest eemal.

b) Ärge asetage mitte midagi tilkumisrestile.

c) KÕRVETUSE KORRAL jahutage vigastatud kohta viivitamatult ja sõltuvalt vigastuse astmest konsulteerige arsti-
ga.

Loputamine ei asenda igapäevast puhastamist! Loputamine on vajalik jääkide eemaldamiseks kohvi- ja piimasüstee-
mist.

Masin loputab automaatselt pärast teatud ajavahemikke, samuti sisse ja välja lülitamisel.

1. Puudutage üleval vasakul Franke logo.

2. Sisestage PIN-kood. PIN-koodid [} 31]

3. Klõpsake Ok.

Minu seadistused

Loendurid

Puhastamine ja hooldus

4. Valige Puhastamine ja hooldus.

Kohvimasina puhastamine

Kohvimasinast katlakivi eemaldamine

Kohvimasina loputamine

Pühkimiskaitse

5. Puudutage Kohvimasina loputamine ja kinnitage.

ð Kohvimasinat loputatakse.
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11.5 Hoolduskomplekt
Mõned kohvimasina komponendid võivad aja jooksul kuluda või tugevalt määrduda ja vajada asendust. See võib
osutuda vajalikuks enne hooldustehniku poolse hoolduse tähtaega. Et saaksite vastavaid osasid lihtsalt tellida, ole-
me koondanud need loendisse. Järgmisi komponente saate ise asendada.

Pilt Kogus Toote number Toote kirjeldus Märkused

1 560.0001.696 Keedumoodul Ø 43
drosseliga 0,6 mm

Artikli number on nähtaval etiketil kee-
dumooduli kõrval. Järgnev peatükk kir-
jeldab tegutsemiseks vajalikke samme.

Keedumooduli asendamine [} 53]
1 560.0001.697 Keedumoodul Ø 50E

drosseliga 0,6 mm
Artikli number on nähtaval etiketil kee-
dumooduli kõrval. Järgnev peatükk kir-
jeldab tegutsemiseks vajalikke samme.

Keedumooduli asendamine [} 53]
1 560.0593.645 Vahustusotsik

FCS4070 FM EC
Mudel FM või MS on nähtav tüübisildilt.
Tüübisilt asub masina sisemuses.

Kohvimasin [} 17]
1 560.0594.309 Vahustusotsik MS EC

FCS4070
Mudel FM või MS on nähtav tüübisildilt.
Tüübisilt asub masina sisemuses.

Kohvimasin [} 17]
1 560.0589.901 Topelt-piimaväljund

FCS4070
Mudel on FM ja MS puhul identne

1 560.0613.850 1-kordne piimaväljund

1 560.0001.074 Imemisvoolik paigal-
datud 300 mm

Piima imemisjuhe jahutusmoodulile
SU05

EasyClean'iga jahutusmooduli kompo-
nendid [} 20]

1 560.0486.469 Voolik Ø 9/5x1000
MVQ

Imemisvoolik 1000 mm kõigile teistele
piimasüsteemidele. Lühendage vooliku
pikkust alati vastavalt. Jahutusmoodul
KE200 vajab vooliku pikkust 400 mm.

1 560.0001.187 Mikserikamber Pulbrisüsteemile

1 560.0580.820 Mikserikambri kaas Pulbrisüsteemile

2 560.0578.001 Rõngastihend 13x1,5
EPDM

Tihend äravooluga tilkumisalusele

Olemas ainult veevõrguühendusega mu-
delitel



Franke Kaffeemaschinen AG Puhastamine | 11

Kasutusjuhend A300 53

11.5.1 Keedumooduli asendamine

1. Tühjendage masin ja eemaldage vooluvõrgust.

2. Eemaldage kohvipaksunõu masinast.

3. Avage masina uks.

 

4. Vabastage keedumooduli lukustus kellaosuti lii-
kumisele vastassuunas.

5. Eemaldage keedumoodul ettepoole.

6. Paigaldage uus keedumoodul.

7. Kinnitage keedumooduli lukustus kellaosuti liiku-
mise suunas.

8. Sulgege masina uks.

9. Paigaldage kohvipaksunõu masinasse.

10. Ühendage masin vooluvõrku.
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12 KATLAKIVI EEMALDAMINE
Ühtlasena püsiva kõrge joogikvaliteedi ja kohvimasina usaldusväärse töö tagamiseks tuleb katlakivi sellest korrapä-
raselt eemaldada. A300-l on selleks automaatne katlakivi eemaldussüsteem. Katlakivi eemaldamise vajaduse korral
näidatakse seda kohvimasina juhtseadmel. Katlakivi setted võivad eriti tekkida uues välja töötatud energiat säästvas
küttepadrunis.

Katkakivi eemaldamiseks tohite kasutada ainult Franke kontsentreeritud katlakivieemaldusvahendit (artikli number
560.0589.837). See tagab usaldusväärse katlakivieemalduse.

a) Tellige kontsentreeritud katlakivieemaldusvahend õigeaegselt, et saaksite katlakivieemalduse viivitamatult teos-
tada kohe, kui kohvimasina juhtseadmele ilmub vastav viip.

12.1 Katlakivi eemaldamise vajadus
A300 kasutuselevõtu ajal palutakse Teil tuvastada vee karedus ja sisestada see tarkvarasse Vee kareduse tuvasta-
mine mõõteribaga [} 25]. Selle väärtuse põhjal arvutatakse veekogus kuni järgmise katlakivieemalduseni.

Ilma veefiltrita masinad
Katlakivi eemaldamise viip kuvatakse pärast arvutatud veekoguse saavutamist või hiljemalt kaheteistkümne päeva
järel. Pärast katlakivi eemaldamise viipa saab A300 kasutada veel kaks päeva. Seejärel blokeeritakse see kuni kat-
lakivi eemaldamise teostamiseni.

Veevõrguühenduse ja veefiltriga masinad
Katlakivi eemaldamise viip kuvatakse kaheteistkümne tööpäeva järel. Pärast katlakivi eemaldamise viipa saab A300
veel kasutada kuni järelejäänud veekoguse tarbimiseni. Seejärel blokeeritakse see kuni katlakivi eemaldamise teos-
tamiseni.

12.2 Katlakivi eemaldamise läbiviimine
Katlakivi eemaldamise vajaduse korral ilmub kohvimasina juhtseadmele teade. Töö häirimise vältimiseks saab teate
sulgeda. Katlakivi eemaldamise alustamiseks on järgmised võimalused:

– Katlakivi eemaldamine koos järgmise puhastamisega (vaikimisi seadistus)
– Puhastamisest sõltumatu katlakivieemaldus - katlakivi eemaldamise automaatne alustamine teatud kellaajal
– Katlakivi eemaldamise käsitsi alustamine

JUHIS
Katlakivi eemaldamise katkestamine
Kehtib veepaagiga masinate puhul: kui veepaak on tühi või tilkumisalus on täis, automaatset katlakivi eemaldamist
ei teostata.

a) Tühjendage enne puhastamist / katlakivi eemaldamist tilkumisalus.

b) Täitke enne puhastamist / katlakivi eemaldamist veepaak.

c) Asetage vastavalt juhtseadmel toodud juhisele puhastusnõu tilkumisrestile.

12.2.1 Katlakivi eemaldamine pärast puhastamist
Vaikimisi seadistuses alustatakse korralist katlakivi eemaldamist kohe pärast järgmist puhastamist ilma täiendavalt
üle küsimata. Selleks pole vaja täiendavat kasutajapoolset tegevust. Katlakivi eemaldamine kestab sõltuvalt masina
mudelist u 15 - 25 min. Ootel katlakivi eemaldamise korral kontrollitakse enne puhastamist, kas olemas on piisavalt
kontsentreeritud katlakivieemaldusvahendit. Kui kontsentreeritud katlakivieemaldusvahendist enam ei piisa, kuva-
takse viip katlakivi eemalduspadruni asendamiseks. Katlakivi eemalduspadruni paigaldamine [} 30]
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12.2.2 Puhastamisest sõltumatu katlakivieemaldus

Et katlakivieemaldamine ei häiriks Teie tööd, võib Teie hooldustehnik määrata katlakivi eemaldamise teostamiseks
kellaaja väljaspool Teie tööaega.

12.2.3 Katlakivieemalduse käsitsi alustamine

HOIATUS
Kõrvetusoht
Katlakivi eemaldamise ajal väljub kuuma vedelikku ja auru ning need võivad põhjustada kõrvetusi.

a) Hoidke käsi toimingu ajal väljalaskudest eemal.

1. Puudutage üleval vasakul Franke logo.

2. Sisestage PIN-kood. PIN-koodid [} 31]

3. Klõpsake Ok.

Minu seadistused

Loendurid

Puhastamine ja hooldus

4. Valige Puhastamine ja hooldus.

Kohvimasina puhastamine

Kohvimasinast katlakivi eemaldamine

Kohvimasina loputamine

Pühkimiskaitse

5. Valige Katlakivi eemaldamine.

ð Algav automaatne katlakivi eemaldamise prot-
sess ja annab Teile juhiseid järgmiste sammu-
de teostamiseks.
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13 RIKETE KÕRVALDAMINE

13.1 Veateated
Rikke esinemisel tõstetakse juhtpaneelil vastavalt rikke kategooriale üks sümbol värviliselt esile. Selle puudutamisel
ilmub aken täiendava teabega ja viidetega rikke kõrvaldamiseks.

Sulgemine

Kohviubade varu on otsas. Lisage

kohviube.

2020-05-27
11:35

Teade koos toimimisjuhisega

Raskete vigade korral tuleb masin uuesti käivitada.

a) Taaskäivitage masin [} 58].

b) Kui masin ei käivitu, kontrollige vooluvarustust.

c) Kui masinat ei saa uuesti käivitada või teil ei õnnestu viga kõrvaldada, siis võtke ühendust oma hooldustehniku-
ga.

13.1.1 Veateadete värvikood

Ajutine katkestamine

Süsteem töötab veel piiranguteta

Süsteem töötab piirangutega

Üksikud või kõik ressursid on blokeeritud

13.2 Rikete kõrvaldamine kohvimasinal
Veateade/probleem Võimalik põhjus Meede

Kuvatakse veateade E663
Tilkumisalus täis, kuigi tilku-
misalus on tühjendatud

Jäägid tilkumisaluse sisemuses häirivad
anduri signaali

Puhastage ja kuivatage tilkumisaluse sise-
külg. Lisaks puhastage ja kuivatage tilkumisa-
luse paigaldusava

Anduri signaal tilkumisaluse niiske taga-
külje tõttu häiritud

Puhastage ja kuivatage tilkumisaluse taga-
külg
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Veateade/probleem Võimalik põhjus Meede

Piim külmub Jahutusmooduli seadetemperatuur on
seadistatud liiga madalaks

Seadistage seadetemperatuur 1-2 °C kõrge-
maks

– Jahutusmoodul SU05: hoidke all tempe-
ratuuriregulaatori seadistusnuppu kuni
seadetemperatuur hakkab vilkuma. Tõst-
ke seadetemperatuuri nagigatsiooninup-
pudega. Kinnitage uus seadetemperatuur
seadistusnupuga.

– KE200: KE200 tagaküljel asub tempera-
tuuri piiraja. Seadistage selle abil soovi-
tud temperatuur

Piim külmub (vesi jahutus-
ruumis)

Jahutusmooduli ukse tihend pole tihe Veenduge, et tihend oleks õigesti paigaldatud
ja uks sulguks täielikult

Jahutusmooduli piima tem-
peratuuri ei saavutata

Ebapiisav õhuringlus jahutusmoodulis Järgige jahutusmooduli vähimat kaugust sei-
nast (vähemalt 50 mm)

Kontsentreeritud katlaki-
vieemaldusvahendit ei saa
doseerida (veateade E409)

Katlakivi eemalduspadruni kahjustatud
või määrdunud tihend või tühi katlakivi
eemalduspadrun

Kontrollige katlakivi eemalduspadruni täiteta-
set. Kontrollige punast tihendirõngaga adap-
terit ning vajadusel puhastage katlakivi ee-
maldusvahendi kristallidest. Viige katlakivi
eemaldamine uuesti läbi

Katlakivi eemalduspadruni
peab asendama, kuigi see
pole veel tühi

Katlakivi eemalduspadruni kahjustatud
või määrdunud tihend

Paigaldage uus katlakivi eemalduspadrun
ning kontrollige punast tihendirõngaga adap-
terit ja vajadusel puhastage katlakivi eemal-
dusvahendi kristallidest

Voolumeetri viga 1 (veatea-
de E79)

Vee läbivoolu häire Kontrollige veepaagi või veevõrgu ühendust

Kui veateade ilmub toote väljastamise ajal,
on tõenäoliselt keedumooduli sõel ummistu-
nud

– Reguleerige jahvatusaste jämedamaks
ja/või vähendage jahvatuskogust

– Eemaldage keedumoodul ja loputage
– Alustage kohvimasina puhastamist

Puuteekraan ei reageeri
enam õigesti

Ülekoormatud masina tarkvara Võimalikud on kaks rikke kõrvaldamise va-
rianti:

– Variant 1: hoidke taaskäivitamiseks 10 s
jooksul all punast nuppu juhtseadme pa-
rempoolsel küljel

– Variant 2: eemaldage kohvimasin voolu-
võrgust. 1 min järel ühendage kohvima-
sin uuesti vooluvõrku. Vajutage sisse lüli-
tamiseks lühidalt punast nuppu juhtsead-
me parempoolsel küljel

Veepaagi veetaset ei tuvas-
tata

Jäägid või setted veepaagi siseküljel Puhastage ja loputage veepaak korralikult
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Veateade/probleem Võimalik põhjus Meede

Piima ei väljastata või ainult
piimavaht

Ebatihe imemisvoolik või piimajuhe Kontrollige väljastusotsiku asendit ja vajadu-
sel puhastage see. Jahutusmoodul SU05:
kontrollige rõngastihendit imemisvooliku
ühendusel. Kontrollige imemisvoolikut ja va-
jadusel asendage

Piim ei välju enam korrali-
kult piima väljundist

Piima väljundit ei paigaldatud puhasta-
misel õigesti

Alustage kohvimasina puhastamist ja paigal-
dage piima väljund vastavalt puuteekraani ju-
histele. Lisaks on piima väljund hooldus-
komplekti osa, vt Hoolduskomplekt [} 52]

13.2.1 Masina taaskäivitamine

1. Hoidke nuppu [1] 10 s jooksul all.

ð Masin käivitub uuesti.

ð Kuvatakse käivituspilt.

13.3 Abi toote kvaliteediga seotud probleemide esinemisel
Probleem Võimalikud põhjused Võimalik lahendus

Kohv maitseb lahjalt Liiga jäme jahvatus Seadistage jahvatusaste peenemaks Jahvatu-
sastme seadistamine

Liiga vähe kohvi Suurendage kohvi kogust Jookide seadistami-
ne [} 32]

Liiga madal temperatuur Tõstke temperatuuri Jookide seadistamine
[} 32]

Kohv on vana Kasutage värsket kohvi

Ubadenõu pole korrektselt lukustatud Kontrollige ubadenõu lukustust Ubade lisami-
ne [} 38]

Kohvil on imelik maitse Halb jahvatus Pöörduge klienditeenindusse

Väike kohvikulu Lisage ubadenõusse veidi kohviubasid

Riknenud kohvioad Asendage kohvioad

Puhastusvahendi jäägid Loputage masinat

Tass määrdunud Kontrollige nõudepesumasinat

Halb veekvaliteet (kloor, karedus jne) Laske kontrollida vee kvaliteeti Veekvaliteet
[} 24]

Kohv on kibe Temperatuur on liiga kõrge Alandage kohvi temperatuuri Jookide seadis-
tamine [} 32]

Liiga peen jahvatus Reguleerige jahvatusaste jämedamaks Jahva-
tusastme seadistamine
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Probleem Võimalikud põhjused Võimalik lahendus

Kohvi kogus liiga väike Suurendage kohvi kogust Jookide seadistami-
ne [} 32]

Röst on liiga tume Kasutage heledamat kohvirösti

Kohv on hapu Liiga madal temperatuur Tõstke kohvi temperatuuri Jookide seadista-
mine [} 32]

Röst on liiga hele Kasutage tumedamat kohvirösti

Liiga jäme jahvatus Seadistage jahvatusaste peenemaks Jahvatu-
sastme seadistamine

Pulbritoodete konsistents Püdel Kasutage vähem pulbrit, kasutage rohkem
vett

Lahja Kasutage rohkem pulbrit, kasutage vähem
vett

Pulber tükkis või niiske Puhastage ja kuivatage pulbrisüsteem

Pulbritoodete maitse Liiga magus Kasutage vähem pulbrit, kasutage rohkem
vett

Liiga vähe magus Kasutage rohkem pulbrit, kasutage vähem
vett

Imelik maitse Puhastage pulbrisüsteemi
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14 TEHNILISED ANDMED

14.1 Võimsusandmed DIN 18873-2:2016-02 järgi
Andmed on seotud võrgupingega 230 V.

Jõudlus tunnis Üksikväljastus

(Tassi tunnis)

Kaksikväljastus

(Tassi tunnis)

Espresso 124 163

Kohv / café crème 80 92

Kuum vesi (200 ml) 96 -

Cappuccino 91 130

Latte macchiato 96 116

Piimakohv 93 113

Kuum šokolaadijook 102 -

14.2 Kohvimasina tehnilised andmed
Kaal U 25 kg, sõltuvalt varustusest

Ubadenõu täitekogus – Ilma ubadenõu laienduseta: 1 x 0,5 kg või 2 x 0,25
kg

– Ubadenõu laiendusega: 1 x 1,1 kg või 2 x 0,55 kg

Pulbrinõu täitekogus Pulbrinõu: 0,5 kg

Topeltpulbrinõu: 2 x 0,5 kg

Veepaak 4,8 l

Keskkonnatingimused Õhuniiskus: max 80%

Keskkonnatemperatuur: 5–32 °C

Müraemissioon <70 dB(A)

14.3 Kohvimasina elektriühendused
Tüüp Pinge Ühendus Võimsus Kaitse Sagedus

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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Franke Coffee Systems GmbH
Franke Strasse 1
97947 Grünsfeld
Deutschland
Tel.: +49 9346 9278 0
Fax: +49 9346 9278 100
www.franke.de

Franke Coffee Systems
UK Limited
6A Handley Page Way,
Old Parkbury Lane,
Colney Street,
St Albans,
Hertfordshire, AL2 2DQ
England
Tel.: +44 1923 635700
Fax: +44 1923 635701
www.franke.com

Franke Coffee Systems
Americas
800 Aviation Parkway
Smyrna, TN 37167
USA
Tel.: +1 615 462 4265
Fax: +1 615 462 4400
www.franke.com

Franke Kaffeemaschinen AG
Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg
Switzerland
Tel. +41 62 787 31 31
www.franke.com

coffee.franke.com
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